
 

  

God jul og godt nytår  
Jul og nytår er snart over os. I ønskes derfor en rigtig god jul og et 

godt nytår.  

Julen er desværre også tyvenes højsæson, så hjælp hinanden med 

at holde øje. Brug gerne nabolisten. Tilmeld jer evt. også til 

Nabohjælp her: http://www.nabohjælp.dk   

Stibelysning 
De 4 lamper på stien, som blev slukket i oktober er nu tændt igen.  

På generalforsamlingen i foråret, blev det drøftet hvad der skulle 

gøres med lamperne på stien. Årsagen er at de skal udskiftes inden 

for overskuelig fremtid, da de fra 2016 ikke længere er lovlige. 

På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen sine overvejelser. Et 

element i overvejelserne, var at undersøge behovet for lys ved at 

foretage et forsøg med at slukke nogle af lamperne. 

I starten af oktober slukkede bestyrelsen 4 af de 6 lamper på stien. 

De slukkede lamper kan ses som røde markeringer på kortet. 

DONG har meddelt bestyrelsen, at de opsiger serviceaftalen og 

hvis der ikke tegnes en ny aftale, vil de nedtage lamperne d. 1. 

oktober 2015.  

I 2015 skal der findes en løsning for hvad der skal ske med 

belysningen på stien. Stibelysningen koster pt. ca. 8.300 kr. pr. år. 

Kloakristene i vejen er KUN til vand 
I uge 42 blev vejen oversvømmet, dette skyldes stoppede kloakker. 

Kloakkerne (vejristene) blev renset for malingsrester og andet 

affald… 

Bemærk venligst, at vejristene KUN må anvendes til vand, der må 

ikke hældes andre former for væsker i kloakkerne.  

Vores område er separatkloakkeret, dvs. regn- og spildevand 

holdes afskilt. Regnvandet som falder på vores tage og veje ledes 

urenset ud i søen. Spildevandet ledes til rensningsanlægget. 

Hvis du vasker bilen nær hjemmet, så brug miljøvenlige vaskemidler. 

Men det anbefales, at du vasker bilen i en vaskehal. Vandet herfra 

ledes til kloakken og renseanlæg, og olie- og benzinrester 

opsamles. 

Snerydning 
Igen i år er der tegnet kontrakt med STV om at rydde sne på vejen. 

Det er stadig den enkelte grundejers ansvar, at der er ryddet sne 

og glatførebekæmpet på fortove, stier og vejen som grænser op til 

sin matrikel. STV hjælper os kun.  

Fjernvarme 
De fleste har sikkert bemærket at Vestforbrændingen har gravet 

fjernvarmerør ned i vores område. Ifølge deres plan er der ingen 

udsigt til at Sølodden bliver tilbudt fjernvarme inden for den 

nærmeste fremtid. Ifølge Vestforbrændingens projektforslag for 

fjernvarme til Måløv, indgår Sølodden hverken i det aktuelle projekt 

eller som et potentielt udvidelsesområde. 

Bestyrelsens e-mail:  

bestyrelse@solodden.dk  

Nyhedsbrevene ligger 

også på hjemmesiden 

www.solodden.dk. 

 

I er meget velkomne til 

at feje vejen for det 

sand der blev fordelt i 

efteråret. Fej det helst 

ikke ned i kloakken… 
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Haveaffald afhentes 

igen fra d. 1.april 2015.  
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