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Til samtlige beboere i S0ller0d Park

-

Orientering vedr0rende de
gr0nne arealer
i S0ller0d Park

muligt, at gore en fuldt ud effektiv indsats.
Sa har man da lov til at habe, at flere bebo
ere far ojnene op for, at der her er en mulighed for at fa lidt frisk luft, en god motion
samt finde et saerdeles godt kammeratskab. Der
arbejdes hver anden sondag fra kl.10 til ca.
Som det vil vaere bekendt, er Parklauget igen
13. De folgende datoer er: 6/3 - 20/3, hvorefigang - under ledelse af Max Godtfeldt og Ad- ter der pa grund af pasken sker et brud i raekkefolgen, sa de folgende dage bliver: 10/4 zer Blume. Tilslutningen til arbejdet med at
renovere omraderne har ikke vaeret overvaelden- 24/4 - 8/5. Tilmelding er overflodig - mod kun
de stor, men dog tilstraekkelig til, at det er op ved de lange garager kl.10 de naevnte datoer.
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Pilen peger pa et
omrade, hvor stormen har vaeret slem.
Her er det foreslaet
at plante europaeisk ceder. Det store piletrae
for enden af de lange garager ned mod affaldspladsen vil blive fjernet, da
det er gammelt og naeppe
vil holde laenge alligevel.
Ved plads 2 skal der ryddes
selvsaet "ukrudt" sasom
elm, ask, poppel m.m. Nogle birke, lidt hassel skal
blive staende, og der skal
plantes skovfyr til erstatning for stormfaeldede traeer

Nedenstaende arbejder er
igang eller er planlagt:
Ved mrk.l. Her retableres
den gronne graesplaene, somoprindeligt var her, sa
der bliver et dejligt sted
at tage solbad eller drikke
en kop eftermiddagskaffe
allerede nu til sommer.
Der indrettes. permanent
balplads til afbraending af
afskaret kvas samt til Set.
Hans bal. De aftegnede X
markerer, at man her har
vedtaget at plante en raekke solbaerbuske til afgraensning af arealet. Der var
enighed blandt Parklaugets
medlemmer om, at det var

bedre at plante noget, fugle og mennesker kunne have glaede af
end noget som kun pyntede.
Det skal i denne forbindelse naevnes, at man ved at
deltage i parkarbejdet far
mulighed for at saette sig
ind i problemerne og gore
sin indflydelse gaeldende,
nar man far en god ide, og
gode ideer kan der ikke
komme for mange af - sa de
efterlyses.
Ved plads 1 ligger fra tidligere tid en bunke slagger
som skal kores ud pa stien
om soen. Her har i tidens
lob dannet sig et lag mudder, som gor det noget problematisk at faerdes der i
fugtigt vejr. Mudderet skal
fjernes og et slaggelag
kommes pa, sa vil man kun
ne ga rundt soen med glaede
i naesten al slags vejr.

Hele omradet mod de 6 villaer traenger meget hardt
til sanering, der er ikke
gjort meget i over 25 ar.
I den sydlige ende skal
plantes tuja til erstatning for faldne tujaer.
Indtil videre skal der ik
ke gores ret meget ved bevoksningerne langs selve
sobredden. B.uskene her yder
godt skjul for fugle, sa
her gas meget varsomt frem.
Ved omrade 3 kun behersket
udtynding i denne omgang.
Men den store pil i-vejskellet midtfor skal vaek.
Den har mange visne grene
og bade NESA og vejvaesen
er betaenkelige. Aktionen
er planlagt til den 20/3.
NESA tager elledninger ned
og naermeste vejbane spaerres for trafik. Her vil
der blive brug for mandskab. Nogle til at holde
oje med trafikken - fod-

gaengere og cyklister og
lidt for nysgerrige tilskuere. Andre til at hjaelpe
med til at fjerne nedskaret
materiale og fa det vaek.
Der bliver noget at tage
fat pa.

planlaegge pa langt sigt,
idet man hele tiden har
taenkt pa, hvorledes Sollerod Park vil komme til at
se ud om 10 - 20 - 30 ar,
hvis vi nu gor det, vi er
igang med.

Ved areal 4 er oprydning
igang.
Arealet mellem 4 og 5 holdes abent, sa den frie udsigt over soen bevares.
Her skal en del sma birke
vaek. De star pa det man
kalder haengesaek, og de star
derfor ikke ret godt og vil
sikkert falde i storm, nar
de bliver lidt storre.

Vi i Parklauget er ikke i
besiddelse af al viden og
visdom, sa skulle der vaere
beboere, som har gode ideer og forslag, sa vil bade
Blume og Godtfeldt meget
gerne lytte dertil, og alle forslag vil blive seriost behandlet, konsekvenserne undersogt og droftet,
med den ene hensigt at opna
det smukkest mulige resultat
til glaede for alle, som bor
her.

Ved areal 5 er foretaget en
tiltraengt udtynding for at
de paene traeer, som findes,
kan fa luft og blive endnu
konnere. Det vil ogsa gavne
de mange smabuske i omradet.
Midt i arealet gror en efterhanden ret hoj selvsaet
aegte-kastanie, som ved frilaegning kan udvikle sig til
et meget smukt trae.
Areal 6 mellem blokkene 15
og 19 traenger til nogen ud
tynding og en eventuel efterplantning.
7. Det er arealerne mellem
blokkene. Her er vore flinke inspektorer igang med at
forny tjornehaekkene. Disse
er over 25 ar gamle, og man
ge af buskene var udgaet.
Haekken skal gores noget
smallere, sa den bliver
til at klippe, og der skal
plantes nye tjorn, hvor det
er nodvendigt for at fa en
smuk haek.
8. Arealet langs Vangebovej.
Her er en udtynding igang,
idet der ma skaffes luft ml.
traeerne, ellers kvaeler de
hinanden. Der skal ogsa her
foretages nogen nyplantning.
Ved areal 9 skal foretages
faeldning af nogle traeer,, sa
de tilbageblevne kan fa
plads til at udvikle sig pa.
Det var sa en meget kortfattet oversigt over igangvaerende og planlagt parklaugsarbejde. Det har vaeret magtpaliggende for lauget at

Isolering af traefacader - en succes
Mere end 50 lejligheder har
nu faet isoleret traefacaderne. Enten ved egen eller
ved fremmed hjaelp.
I langt de fleste tilfaelde
har man gjort det selv. Og
hvis man folger den udforlige arbejdsanvisning er
det heller ikke noget, som
er saerligt kraevende.
Det er stadig ikke forsent
at fa isoleret.
Ring til H.Kolind, blok 18
nr.14 (80 51 62) og fa arbejdsbeskrivelse, tegninger samt materialer og
vaerktoj.
Tag en rask beslutning nu.
Ga evt. sammen med naboen
og fa det lidt lunere.

Det er snart tid
til malerarhejde
Tiden er inde til at plan
laegge det udvendige malerarbejde.
I ca. halvdelen af parkens
blokke er man i faellesskab
gaet igang med at male facadernes traevaerk, vinduer,
dore, altangelaendere og
sokler. Ja i en enkelt blok
har man allerede afsluttet
malerarbejdet og i 2 andre
blokke er man naesten faerdig
Derimod har det knebet med
at komme igang i blokkene
langs Vangebovej, hvor vi
fortsat haber, at nogle af
blokkens beboere vil tage
initiativ til, at der arrangeres et faellesmode i
blokken, saledes at vi og
sa kan fa startet op i dis
se blokke.
Vi har ladet udarbejde en
arbejdsbeskrivelse for ma
lerarbejdet samt en standardskrivelse til indkaldelse til beboermode om
malerarbejde, der vil kunne rekvireres ved henvendelse til Henrik Kolind i
blok 18 nr.14 (tlf.805162)
eller Jorun Shah i blok 16
nr.12 (tlf.804357). Ogsa
maling og maleredskaber vil
kunne fas ved henvendelse
til ovennaevnte.
Vi benytter samtidig lejligheden til at takke Gunnar Martensson i blok 12
for den store indsats han
har ydet i forbindelse med
igangsaetningen og den senere koordinering af dette
for parken sa vigtige frivillige malerarbejde.

Afstivning af trapperne
I l0bet af efteraret blev en
del af trapperne afstivet med
stalror. Det er sket pa baggrund af en rapport udarbejdet af Zac-Consult - radgivende ingeniorfirma.

penge. Og da vi i forvejen har
brugt mange, valgte bestyrelsen at afstive de vaerst medtagne trapper selvom de ikke
pa davaerende tidspunkt frembod
nogen fare.

Hundeefterladenskaber pa plaenerne
Mange hunde besorger pa parkens plaener. Det spiller selvfolgelig ikke den store rolle
om vinteren. Men til gengaeld
er det et meget stort problem
om sommeren fordi vi er mange,
som faerdes og opholder os pa
plaenerne. Og sa er det ogsa
saerdeles ubehageligt for inspektorerne, nar de slar graes.

Man forelagde ideen for KommuRapporten fastslog, at trap
nens Tekniske Forvaltning, som
perne traerigte til udskiftning
og at nogle af trapperne traeng- uden forbehold godkendte plate til udskiftning forend andre, nen. Det betyder kort og godt,
at vi kan udskifte trapperne i
At udskifte trapperne pa een
det tempo, som okonomien tilForestil jer en dag med fuggang koster naturligvis mange
lader.
tigt graes garneret med friske
hundeefterladenskaber og inspektorerne korer hen over en
sadan sag med sin graesslamaskine. Der star simpelthen en
tyk strale lige op i ansigtet.
Sa hvis inspektorerne har saerligt mange "fregner" i sommerperioden, er det ikke p.g.a.
solen. Men helt andre arsager.
Derfor vis hensyn og prov at
fa hundene til at besorge an
dre steder end lige netop pa
plaenerne og stierne.

Inspektprernes
traeffetid:
Vi skal minde om, at parkens 3 inspektorer
har telefon-tra»ffetid pa alle hverdage mellem 12.00 - 13.00.
Alt for mange beboere ringer til inspektorerne uden for dette tidsrum. Derfor beder
vi om, at man ringer til inspektorerne i
deres traeffetid og til den inspektor, som
har ansvaret for det blokafsnit, man bort i.
Vi gentager lige hvilke blokafsnit, der horer under de respektive inspektorer:
Blok 1-9

J.Ratzbol

Blok 10-14

P.Norby

tlf. 80 34 37
"

80 66 97

Blok 15-19

H.Schwartz-Nielsen

"

80 12 96
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