SeuBtooRutK NYT
Marts f84
Cm generalforsamlinger

DET MA

ALDRIG SKE IGEN

Sent onsdag aften den 15.
februar kornmer jeg hjem.
Stiller bilen pa parkeringspladsen, scm vender
ud mod blok 2 haveside.
Ser de kolde r0gblandede lyskegler bag de
ituslaede ovenlysvinduer.
Lyden af tra, som
brakkes ned. Den dumpe
lyd, nar det lander
pa grasplanen. Durren fra en generator
pa den anden side af
blokken.
L0ber rundt cm blok
ken. Udrykningsk0ret0j og brandfolk, scm
barer indbo ud fra

Generalforsamling?
Nej, det gider jeg ikke!
Desvarre er ovenstaende en alt for ofte
hort replik, hvor generalforsamlingstiden narmer sig.
Holdningen er ret forbloffende. For hvad er en
generalforsamling?
Det er foreningens
hojeste myndighed. Her
far man indflydelse politisk, okonomisk og
personligt. Det er her,
man kan uddele ris og
ros, komme med konstruktive forslag til vejledning for den kcmmende
bestyrelse, scm man ogsa
selv er med til at valge.
Det er stedet, hvor man
kan udfolde sig og lade
demokratiet fungere, i
stedet for at ga og kvarulere over smating javnt
hen aret igennem.
Generalforsamlingen
er folkestyre i renkultur.
Derfor bor EU mode frem.

lejligheden og efterslukker pa parkeringspladsen.
Besigtiger lejlighe
den sammen med brandinspekt0ren. Far at
vide, at der er gaet
et menneskeliv tabt.
Halsen sn0rer sig sam
men.
Tanker pa fru Thykjaers
par0rerende. Gar hjem sover uroligt.
I mine tanker be'r
legPet ma aldrig ske
igen I
Ole V0g Andersen

Meddelelse til medlemmer
af EJERFORENINGEN
Administrator oplyser,
at forslag, der onskes
behandlet pa foreningens
ordinare generalforsamling
1984, skal vare bestyrelsesformanden eller admini
strator i hande inden 15.
marts 1984.

Disse prasgtige maend og deres
benklffider og store beelgvanter samt en pelshue med
maskiner
oreklapper, chef for blok
Disse praegtige mend
og deres maskiner
Sollerod Park Nyt's
redaktion har holdt et
uformelt mode med inspektorerne - uden for artiejdstid. Formalet var at
fa kendskab til disse
herrers daglige arbejde og
problemer. Anledningen var
bl.a., at den skrivende
medarbejder pa redaktionen
efter sidste fremkomst af
SPN blev kimet ned af telefonen. Det var "vrede"
laasere, der ville irettesaette ham over brugen af
ordene: RARE INSPEKT0RER.
De var ikke rare, pastod
man. Javel! Det matte \
efterproves i virkeligheden. Her er sa redadktionens gengivelse af modet:
Deltagere: Jorgen
Rasbol, kaldet Jorgen, i
blat toj, store stovler og
kasket, chef for blokkene
1-9 samt butikscentret.
Poul Norby, kaldet Norby,
stor bla vindjakke med
hvid pelskrave, gummisko,
chef for blokkene 10-14
samt kontakt til handvserkerne. Holger SchwartzNielsen, gummistovler, bla

hed sige det forud, da det
afhunger af vejret. Men en
"stille" dag - en aim. sommerdag f.eks. - udforer vi
fra morgenstunden opgaver
scan: korer renovation, ordner
skaktkmlderrum, klipper
haekke, slar grses. Hertil
kommer, at folk i telefontiden kl. 12-13 indtelefonerer forskellige opgaver, scan
de onsker udfort. Det kan vaere
en defekt vandhane, som inspektoren herefter rekvirerer
blikkenslager til. Et par
tagsten er gaet los, sa det
regner ind. Sa gives der
besked til mureren, efter
at skaden er blevet besigtiget af Norby. En flise
har revet sig los. Det
klares af inspektoren for
det pagaeldende afsnit. Samme
dag kan der muligvis blive
tid til npgle sma havearbejder med rive eller kost.

kene 15-19 samt varmemester
pa varmecentral og vaskeri,
kaldet Schwartz eller Holger Hvordan pavirker vinteren
jeres arbejdsdag?
- alt efter temperament.
Vi starter ofte meget
tidligt cm morgenen med
fejning af veje og stier,
rensning af trapper og
Ja, da, hver dag, en
teeldernedgange, stroning
del aftener og week-ends
af
sand og grus pa glatte
er der rigeligt med arbejde.
steder.
Man ma her betaenke,
Husk pa, at der i Sollerod
at
dette
arbejde ikke kan
Park er 349 lejligheder
udfores
pa
samme tid for
med ca. 1000 beboere.
alle
blokke.
Ved isslag
Naermest en lille landsby,
skal der
senere
pa
dagen
son vi skal betjene og holde
gruses
igen,
ja
selv an
i orden.
aftenen kan det blive
nodvendigt. Nar vi bruger
Hvordan er folk her
fejemaskinerne, sprojter
i Parken?
vi naturligvis ikke folks
biler til med vilje. Folk,
Omgangstonen er forder
har P-pladser eller
dragelig, selv om der i
garager,
ma meget gerne
ethvert lokalsamfund ogsa
benytte disse, frem for
findes nogle fa krakilere.
at efterlade bilerne i vejVi soger under de givne
siderne. Isaer pa vejen fra
forhold at give alle den
Mothsvej
til Vangebovej
samme behandling og service.
holder
der
en del parkeOg vi kender ikke forskel
rede
biler
i vejsiden til
pa lejere og ejere; for os
stort besvaer for rengoring
er alle i Sollerod Park
af vejene. Og til stor
beboere.
irritation for bilejerne,
Hvordan er en almindelig
nar der skal fjernes sne
dag - hvad laver I i
fra vognene. Hvis en bilstore trask?
ejer, der har parkeret pa
vejen, ser en fejemaskine
Vi kan ikke med bestemt- komme, er det tilladt at
Kan I fa tiden til at ga
i Sollerod Park?

flytte vognen et ojeblik,
sa vejen kan rengores.
Vognen kan bagefter kores
ind pa en ren plads.
Vi lytter ofte til
vejrudsigten, specielt cm
aftenen ved 24-tiden.
I ovrigt har vi fast
vaskning kl. 04.30 for
ved selvsyn at konstatere vejrliget.
Har I sasrlige store
artejdsopgaver?
Ja, hvis der - som
det flere gange er sket
i den senere tid spraenger en vandledning
eller et vandror (og
hvorfor ikke netop
lordag/sondag?), sa er
der nok at gore med at
fa skaden nodtorftigt
repareret, sa vand
eller varme kan komme
de rette steder hen.
Senere ordner installatoren reparationen, sa
den er helt ferdig. Er
det i vejen, der er gaet
en ledning, kommer Sollerod kanmunes vejafde
ling og udbedrer med
asfalt.

Er der ellers noget,
I gerne vil have frem
- f.eks. noget, vi
beboere kludrer med?
Du ma gerne repetere
reglerne for nedkastning af affald i skakterne. I tinker pa godt
indpakket affald, ikke
glasskar, flasker og
aviser i skaktene, ej
heller store kaeppe,
snedkeraffald og
maling? Ja, precis!

Beboerinformation

BEBOER INFORMATION

Vserd at vide om

Dagligdagens
sma varmeproblemer...

Hvad med tiloversblevne
storre effekter?

Hvis det skal kasseres,
ma det ikke saettes i
kaelderen eller affaldsrurnmet. Itepper, mobler,
koleskabe, komfurer etc.
skal bringes til den
store affaldsplads ved
de lange garager. Er du
ikke i stand til selv at
fjerne det, sa ring til
inspektoren og traef aftale cm bortkorsel.
(Ih, de er sa flinke...)
For ovrigt er der noget,
son mange beboere ikke
ved, nemlig, at vi ogsa
holder week-end og ferier.
I disse perioder suspenHar I nogen form for
deres det normale blokartejdsfordeling?
ansvar, men der er altid
1 inspektor, der sa har
Vi har primert vores
den samlede vagt i Parken.
afsnit at passe. Da
Hvem der har week-end-vagt,
Jorgen har det store afsnit, og hvordan ferietiden afblokkene 1-9 samt butiksvikies, er meddelt pa en
centret at passe, har han
opslagstavle pa VASKERIET
ingen ekstraopgaver. Norby
- til venstre lige inden
har blokkene 10-14 samt
for doren. Hvis du ikke
tilsyn og rekvirering af
selv har aerinde pa
handvasrkere. Holger/Schwartz vaskeriet, sa prov at
har blokkene 15-19 som sin
ringe dertil og fa en
afdeling. Herudover har han der til at give dig optilsyn med vaskeri og varlysningen om vagt.
mecentral samt alle tekVaskeriets telefonnumniske installationer i
mer er 80 26 99.
blokkene. ,
Inspektorerne har ikke
Husk venligst, kasre
faet lov til at laase
naboer, at kontakte den
denne artikel, for den
inspektor, son har aner gaet i trykken, sa
svaret for det blokafredaktionen patager sig
snit, du tor i, hvis du
det fulde ansvar. De er
har brug for hj«lp. Har
da meget sode og rare,
du f.eks. brug for blikde der inspektorer.
kenslager, giver han
ordren videre til Norby.

I de senere ar er der
udgivet en masse oplysende
boger, haafter og pjecer om
boligproblemer. Et eksempel
herpa var den i sidste nr.
af SPN indlagte "plakat"
om at undga fugtskader.
Denne gang vedlogger vi et
fortrinligt lille haefte,
der beskriver varmeproblemer
pa en popular og let forstaelig made. De morsonme og
instruktive tegninger gor
den ikke mindre sevaardig.
Formalet med haaftet er at
fa beboerne - sammen med
varmemesteren - til at spare

Meddelelse til medlemmer
af EJERFORENINGEN
Administrator oplyser,
at forslag, der onskes
behandlet pa foreningens
ordinaire generalforsamling
1984, skal v$re bestyrelsesformanden eller admini
strator i hasnde inden 15.
marts 1984.

SET OG H0RT

tagrender er blevet renset
og efterset, tagene er ogsa
synet, og odelagte tagsten
AKTIVITETER I S0LLER0D PARK
erstattet af nye. I en del
blokke har snedkeren varet
travlt beskaftiget med at
udskifte mornede traelister
fra vinduer og dore med
aluminiumsglaslister. Samtidig erfaredes det, at underramstykkerne i en raskke
franske dore var sunket,
hvorfor de matte udskiftes.
Arbejdet med aluminiumsglas
lister og reparation af
franske dore vil senere
blive udfort i nodvendigt
omfang.
I syv blokke har murerne
I december og januar har udbedret ventilationsskorder varet foretaget en del
stenene (billedet). Toppen
vedligeholdelses- og repara- er skiftet, og nye afdaktionsarbejder. Samtlige
ningshatter monteret.

Lille henrivende Inge

JUBIUEUM

Denne makabre meddelelse
er hentet fra Det Gronne
Omrade den 10.1.84, side 8:
Pa given foranledning skal
jeg hermed meddele, at jeg
er i live og har det godt.
Inge Ellekar
Sollerod Park 6/7
Holte
Denne givne foranledning
var en navneforveksling, som
bevirkede, at familien modtog
Helge Solberg.
kondolencetelegrammer. Der
Vicedirektor i Baltica:
skal styrke til at tage
Helge
Solberg, blok 14,
noget sadant.
kunne den 1. jan. 1984
fejre 25 ars jubilaum i
selskabet. Til lykke.

S0LVBRYLLUP

Den 7. februar kl. 06.00
var der fest i gaden, hornmusik og sang i blok 7.
Bente og Bendt Huss blev
taget pa sengen, sa de kunne
vasre med til at fejre 25 ar
i hinandens selskab. SPN
overvarede begivenheden fra
orkesterplads og benytter
lejligheden til at onske til
lykke.
Solvbrudeparrets aldste
son, Peter Huss, er i besiddelse af en lyrisk are. I
fritiden skriver han digte.
Flere er offentliggjort og
meget rosende omtalt af litteraturanmeldere. Her kan du
selv bedomme. Peter har pa
opfordring skrevet et kort
digt til Sollerod Park Nyt.
Narhed

Gymnasiet sluttede
og dermed varelserne,
vandet og jorden.
Husker market bag grenene
og tallenes hvide skjorte.
Barndommens hav
og store, lyse grasplaner
virker nu som poetisk kraft
fordi de er smukke
og overskyller byen med vand.
En handfuld sand
skiller mig fra livet
mens metallerne er musik
Udgiver:
Ejerforeningen S0b1er0d Park i kolige ojenlag.
Stjernerne slukkes bag din
Oplag: 4oo eksemplarer
pande
scm bal og sange
Udgivelse: Periodisk
for at hengive sig til
Redaktion:
ojnenes narhed.
Ole V0g Andersen (ansvarsh.) En handfuld sand
Ib Jensen
vier livet til flygtigheden
S0ller0d Park Nyt's adresse: og byen genopstar smuk
som pigen pa gaden.
Blok 7, 1-12. Tlf. 800210

S0ller0d Park Nyt

