
 

 

Generalforsamlingen i februar er nu vel overstået og en ny sæson er 

begyndt. Bestyrelsen har afholdt sine første møder og har konstitueret sig på 

følgende måde:  

• Formand: Morten Sørensen, nr. 67 (formand@solodden.dk)   

• Næstformand: Torben Gjaldbæk, nr. 51 

• Kasserer: Ole Madsen, nr. 7 (kasserer@solodden.dk)  

• Klaus Hansen, nr. 79 

• Dan Thunø Iversen, nr. 75 

• Suppleant: Connie Brunsgård, nr. 41 

• Suppleant: Henrik Kofoed, nr. 65 

• Suppleant: John Simonsen, nr. 33 

Søloddens repræsentant i fællesgrundejerforeningen er Torben Gjaldbæk. 

Dan Thunø Iversen er suppleant. 

Ny sæson 

Arbejdsdag søndag d. 9. juni kl. 10 
Søndag d. 9. juni kl. 10-14 afholder foreningen arbejdsdag. Foruden lidt 

forskelligt havearbejde vil der være rig mulighed for at tale med andre fra 

vejen. Der vil blive serveret øl, vand og sandwich.  

Der vil blive sendt en invitation med nærmere information ca. en uge inden 

den 9. juni. 

Send en email til 

bestyrelsen, hvis I ønsker 

at modtage info pr. 

email.  

 

Nyt om Sølodden 

NR. 3 -  2013 

Maj 2013 

Årets opgaver 

Der er opstillet 2 nye 

kasser med sand. 

Sandet er til 

glatførebekæmpelse. 

Nyhedsbreve og 

bestyrelsesreferater 

ligger også på 

hjemmesiden 

(www.solodden.dk). 

Kontakt bestyrelsen på 

e-mail: 

bestyrelse@solodden.dk  

Bestyrelsen har sat sig ambitiøse mål for det kommende års arbejde. Det 

mest ressourcekrævende, men også højst prioriterede, projekt bliver uden 

tvivl oprensningen af søerne.  

Vi er pt. i gang med at indhente tilbud og undersøge eventuelle 

tilskudsmuligheder. Bestyrelsen forventer at selve oprensningsarbejdet 

kommer til at foregå til efteråret. 

Vi vil løbende informere om hvad der sker, men I er altid velkomne til at 

kontakte os. Hvis I ønsker at bidrage, så sig endelig til. 

Afhentning af haveaffald – ikke i sække 
Efter en lang vinter er det endelig blevet tid til at komme i haven igen. I den 

forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på kommunes regler om 

afhentning af haveaffald. 

Kommunen afhenter som bekendt vores haveaffald tirsdage i ulige uger. 

Husk dog at de kun afhenter det haveaffald, som enten er i den grønne 

container eller som er bundtet. Dvs. de henter IKKE haveaffald i sække – 

heller ikke gennemsigtige plastiksække. Det er kun alm. storskrald, man kan 

få afhentet i gennemsigtige sække. 

Se mere om ordningen her: http://www.ballerup-affald.dk/haveaffald  
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