
 

 

Godt nytår! 
Så var det tid til at sige farvel til 2013 og velkommen til 2014. Bestyrelsen har sat 

mange ”skibe i søen” i 2013, 2014 skal bruges til at bringe de fleste af skibene i 

havn.  

Kontingent opkrævningerne bliver sendt ud i februar med en betalingsfrist på 2 

uger. Vi vil meget henstille, at de bliver betalt til tiden, da det er et besværligt og 

”træls” arbejde at rykke. 

Hvis I har haft indbrud i julen, må I meget gerne orientere bestyrelsen om det. Vi 

ønsker informationen til vores arbejde med forebyggelse mod indbrud. 

Stormene 
Stormene i november og december gik hårdt ud over træerne omkring søen øst 

for Sølodden (hjørnet mellem Kratvej og Måløv Parkvej). Området er ejet af 

kommunen, som dermed kom og fældede de væltede træer.  

Kommunens folk efterlod de opskårne og fældede træer og de opfordrer alle til 

at sanke det efterladte træ. 

Så, hvis der er nogen, som kan bruge lidt brænde, så er I meget velkomne til at 

tage alt det fældede træ. 

Søerne 
Vores ansøgning om tilladelse til at rense søerne er imødekommet delvist af 

kommunen. Vi har af kommunen primært fået tilladelse til at fjerne træer og buske 

omkring den nordlige sø. Kommunen har desuden pålagt os at etablere en sti ved 

den nordlige sø nordlige bred, som forbinder stien mellem nr. 91 og 93 med 

cykelstien. Der arbejdes nu med at få en aftalen med entreprenøren på plads. 

Arbejdet vil blive udført i februar/marts. 

Referater på hjemmesiden 
Siden generalforsamlingen i 2013, har det ikke været muligt på hjemmesiden at 

finde referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingen i 2013. Dette skyldes 

at bestyrelsen, grundet arbejdede med søen, ikke har ønsket at offentliggøre 

informationer om grundejerforeningens økonomi. Når aftalen med entreprenøren 

er på plads, vil referaterne igen være at finde på hjemmesiden.  

Indtil da, bedes I henvender jer til bestyrelsen, hvis I savner noget information. 

Vinteren er kommet – hvad med sneen? 
Det er nu atter vinter, om der kommer sne og i hvilke mængder vil tiden vise. Vi 

har som i de tidligere år, entreret med STV om at de rydder sne på vejen. Sne på 

fortove og stier skal vi selv fjerne.  

Dertil kommer at vi også selv skal udføre glatførebekæmpelse på fortove, stier og 

på vejen. Derfor er der ved opkørselen til Kratvej og ved stien ned til cykelstien 

opstillet to kasser med sand og en skovl, dermed er det muligt at kaste sand på 

den glatte vej eller sti. Da vi ingen vicevært har, bedes I alle være med til at løfte 

denne opgave. 

Husk at der ikke bliver 

afhentet haveaffald før 

d. 8. april.  

Dvs. juletræet tager de 

først med d. 8. april. 

Ved opkørselen til 

Kratvej og ved stien til 

cykelstien er der 

opstillet 2 kasser med 

sand. Sandet er til 

glatførebekæmpelse af 

vej og sti. 

Det grå/hvide træværk 

på vores huse er 

oprindeligt malet med 

farven: NCS-S 1002-Y 

Bestyrelsens e-mail:  

bestyrelse@solodden.dk  

Nyhedsbrevene ligger 

også på hjemmesiden 

www.solodden.dk. 
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Hvis lamperne på sti 

eller vej ikke virker, ring 

da til DONG på tlf. 

72102160 eller 

http://dongenergy.dk/

ditgadelys 
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