
 

 

Allerede inden vi fik omdelt det første nyhedsbrev kom der interessant nyt, så 

derfor udsendes nyhedsbrev nr. 1 og 2 samtidig.  

Et par husstande har haft indbrud i efteråret. Tyvene benytter en metode, 

hvor de borer hul i terrassedøren.  Metoden kan måske forebygges vha. 

f.eks. at sætte lås eller børnesikring på døren. Mere om dette i næste 

nummer. 

Det går hurtigt… 

Adresseliste/kontaktliste for Sølodden 
Efter generalforsamlingen i foråret, har vi arbejdet på at samle en 

adresseliste for Sølodden. Alle husstande har fået meddelelser pr. brev og 

mange har tilmeldt sig. 

Adresselisten er et internt dokument med henblik på lettere at kunne komme 

i kontakt med hinanden.  

Som med nyhedsbreve, er det at foretrække, at adresselisten kan sendes pr. 

mail, så opdateringer hurtigt kan rundsendes. 

Flere har tilkendegivet, at de ikke ønsker mailoplysninger på listen – men man 

er bestemt også velkommen til blot at oplyse navn, adresse og tlf. numre 

(specielt mobil). 

Bestyrelsen, vil dog meget gerne have mailoplysninger på alle grundejere 

(f.eks. til nyhedsbreve).  

Hvis det ønskes, at email adressen ikke offentliggøres, vil den ikke blive påført 

den omdelte adresseliste. Der arbejdes desuden på at oprette et email alias 

til alle som ønsker det (f.eks. 41@solodden.dk), således kan ens private email 

adresse skjules. 

Henvendelse til Connie Brunsgård, nr 41 (cobr@dadlnet.dk), som ajourfører 

listen. 

Send en email til 

Connie, hvis I ønsker at 

modtage info fra 

bestyrelsen pr. email.  

 

Nyt om Sølodden 

NR. 2 -  2012 

December 2012 

Vejbelysningssagen – afsluttet 
Som det kan læses i nyhedsbrev nr. 1, så har sagen om betaling af 

vejbelysningen nærmet sig sin afslutning. Vejdirektoratet var i december tæt 

på at afsige dom, men udsatte det til januar, da de manglede svar på et 

enkelt spørgsmål fra kommunen. 

I mellemtiden besluttede Ballerups kommunalbestyrelse d. 17/12-2012 at 

stoppe det samlede projekt omkring at overdrage betalingen af 

vejbelysningen til grundejerne på de private fællesveje. Det betyder, at 

kommunen fortsætter med at betale for vejbelysningen på Sølodden. 

Det betyder at den forventede merudgift på ca. 900 kr. pr. husstand og ca. 

6.000 kr. for grundejerforeningen pr. år alligevel ikke bliver aktuel. 

 

Læs kommunal-

bestyrelsens beslutning 

her:  

http://130.227.16.85/ne

magenda/DocumentVi

ew.aspx?meeting_id=e

a54646a4987096c9eae

16f9ffca9b09&filename

=1561586.PDF&method

=file  

Nyhedsbrevet ligger 

også på hjemmesiden 

(www.solodden.dk). 

Kontakt bestyrelsen på 

e-mail: 

bestyrelse@solodden.dk  
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