
 

  

Bestyrelsens e-mail:  

bestyrelse@solodden.dk  

Nyhedsbrevene ligger 

også på hjemmesiden 

www.solodden.dk. 

Sol og sommer 
Hvilken fantastik sommer det har været! Bl.a. derfor har der ikke 

været brugt så megen tid til at skrive nyhedsbreve, så det forsøges 

der rettet op på nu.  

Havedag d. 21. september 
Søndag d. 21. september fra kl. 10 holder vi havedag, hvor alle 

grundejere opfordres til at deltage. Vi bruger 3-5 timer på at 

vedligeholde vores fællesarealer og slutter af med lidt at spise og 

drikke. Havedagen er let arbejde og meget hygge. 

Så sæt allerede kryds i kalenderen nu. 

Jo flere vi er jo mere kan vi nå  

Søerne 
Søerne og især beplantningen i søerne er stadig en stor udfordring. 

Foruden entreprenørens arbejde i foråret, var vi tre mand i søen til 

seneste havedag. Der blev knoklet og kørt 3-4 læs væk, men der 

var stadig meget tilbage. 

Vi kontaktede en sø-mand, som fjernede 10-12 tons fra den sydlige 

sø, men der mangler stadig ca. 30-40 tons.  

Vi fjerner lidt mere til næste havedag, men vi kan nok ikke klare det 

hele selv. 

Udkørsel til Kratvej 
Ballerup kommune har på seneste kommunalbestyrelsesmøde, 

besluttet at der skal etableres to bump på Kratvej, et på hver side 

af Søloddens udkørsel. Desuden gøres Kratvej til 45 km/t zone. 

Bestyrelsen tror, at dette løser de fleste af vores udkørselsproblemer. 

Foreningens haveredskaber 
Kontakt bestyrelsen, hvis I vil låne nogle af vores haveredskaber. Vi 

har følgende: 

• Waders (2 stk.) 

• Stor gasbrænder til ukrudt (uden gasflaske) 

• Le 

Vej og fortove 
Husk at det er den enkelte grundejer, som skal holde fortov og 

halvdelen af vejen. Dvs. det er jer, som skal feje fortovet og fjerne 

ukrudt fra fortovet og vejen. Lån f.eks. foreningens gasbrænder. 

Udskiftning af gaskedler / gasfyr 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om, at foreningen kan få 

en stor mængderabat ved en koordineret udskiftning af gaskedler. 

Hvis der er nogle som er interesseret i at koordinere en samlet 

udskiftning af gaskedler, så kontakt bestyrelsen.  

Fællesgrundejer-

foreningen har besluttet 

at cykelstien langs 

nyttehaverne skal have 

ny asfalt.  
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Fællesgrundejer-

foreningen har købt nye 

fodboldmål til 

fællesarealet. Pas godt 

på dem og sig til, hvis 

boltene er løse. 

Se her, hvis du drømmer 

om en nyttehave: 

http://www.kratvejsare

alet.dk/nyttehaveregler

.htm  
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