
 

  

Foråret er kommet 
Foråret er kommet. Træerne og hækkene bliver igen grønne. 

Og ukrudtet har også meldt sin ankomst, så husk, at det er vores 

fælles opgave at holde vejen, fortove og stier rene for bl.a. ukrudt. 

Vi holder havedag søndag d. 31. maj. Mere info følger. 

Generalforsamling og kontingent 
Tirsdag d. 14. april blev der afholdt generalforsamling. Fremmødet 

var pænt, der var 17 og 6 fuldmagter. Referatet er på vej. 

Stibelysningsforslaget blev vedtaget (se herunder) og kontingentet 

stiger til 3.000 kr. Der er lige udsendt girokort til alle. 

Stibelysning – ad hoc arbejdsudvalg  
På generalforsamling blev det besluttet at der vha. et ekstra bidrag 

fra grundejerne skal etableres nye lamper på stien. Budgettet er på 

100.000 kr., dvs. maksimalt ca. 2.000 kr. pr. grundejer. Der arbejdes 

ihærdigt på at holde udgiften nede. 

Der nedsættes et arbejdsudvalg, hvor alle er meget velkomne, så 

hvis du/I har lyst til at sætte præg på stibelysningen, så giv 

bestyrelsen besked – hurtigst muligt. 

Parkering og højrevigepligt 
Da der ikke er hajtænder på nogle af sidevejene internt på 

Sølodden, så færdes vi vha. højrevigepligten. Dvs. vi orientere os 

altid til højre, - kommer der nogen, så holder vi tilbage. 

 

Der er kommet nye parkeringsregler, men i Ballerup er det stadig 

tilladt at parkere med to hjul på fortovet – hvis det ikke er til fare 

eller ulempe for færdsel på fortovet.  

Da vores fortove er meget smalle, så prøv i videst muligt omfang at 

anvende indkørslerne eller parkeringspladserne. Hjælp gerne jeres 

gæster til at finde en god plads at parkere. 

Nabolisten og reklamer 
Bestyrelsen har besluttet at Nabolisten ikke må anvendes til 

reklamer. Dvs. ”gode tilbud” må ikke spredes vha. Nabolisten.  

Det er stadig tilladt, at anvende Nabolisten til formidling af 

fælleskøbs initiativer, f.eks. fælles indkøb af gasfyr. 

Nabohjælp mod indbrud 
Bestyrelsen anbefaler Nabohjælp.dk. Konceptet er meget simpelt 

og gratis. Man tilmelder sig på hjemmesiden og tilknytter nogle 

naboer eller venner.  

Når man skal ud og rejse, så registrerer man det på hjemmesiden 

eller på app’en. Naboer og venner vil efterfølgende blive 

orienteret om ens rejseplaner og de vil ligeledes blive påmindet om 

at foretage præventive foranstaltninger imod indbrud, så som at 

gå en tur ved huset, fylde lidt i skraldespanden osv.  

Bestyrelsens e-mail:  

bestyrelse@solodden.dk  

Nyhedsbrevene ligger 

også på hjemmesiden 

www.solodden.dk. 

HUSK HUSK HUSK 

Havedag søndag d. 31. 

maj kl. 10. 

Alle er velkomne. 

Haveaffald afhentes i 

ulige uger. 
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Få indflydelse på 

stibelysningen - meld 

dig til stibelysnings 

udvalget.  

Kontakt bestyrelsen.  
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