
 

  

Skole start 
For alle os med skolebørn, så er hverdagen nu startet igen. 

Sommerferien er slut og der bliver set frem til den næste ferie. 

Af gode nyheder for skole børnene er at ”skole-stien” ved 

nyttehaverne nu er asfalteret. Resultatet er meget fint at køre på, 

og allerede nu spørges der til, hvornår den anden halvdel skal 

asfalteres. Hvilket der ingen planer er for.  

 

Arbejdsdag lørdag d. 26/9 
Arbejdsdagen i maj var en stor succes, der blev virkelig gjort et 

godt stykke arbejde. Så derfor gentager vi successen lørdag d. 26. 

september. Den opmærksomme læser vil bemærke at dette er en 

anden dato end den tidligere udmeldte dato, dette skyldes at flere 

nøglepersoner ikke kan deltage den oprindelige dato. Derfor har 

bestyrelsen valgt at flytte arbejdsdagen. 

 

Hvordan ser dit fortov ud? 
Vi vil endnu engang gøre opmærksomme på at det er de enkelte 

grundejeres ansvar at de stier, fortove og vej, som støder op til ens 

grund holdes rene for ukrudt og affald. 

Så kig ud på jeres fortov, vej og sti – er den nogenlunde fri for 

ukrudt?  

Og husk at vi (grundejere) også skal holde vejen ren, dvs. vejen fra 

ens egen grund og ud til midten af vejen skal de enkelte 

grundejere selv holde ren… 

 

Efterlysning af forenings dokumenter 
Bestyrelsen er i gang med at digitalisere foreningens dokumenter 

og i den forbindelse mangler nogle årgange. Så hvis I ligger inde 

med bestyrelsesdokumenter fra perioden 2003 til 2006 så kontakt 

bestyrelsen. Ligeledes savnes dokumenterne i forbindelse med 

generalforsamlingen 2010. 

Servicebus 
Ballerup kommune har oprettet 2 gratis service busser, hvor den 

ene (nr. 835) standser på Kratvej. 

De skaber forbindelse mellem for eksempel rådhuset, pleje- og 

aktivitetscentre, sundhedsklinikker, indkøbscentre og stationer med 

områder, hvor der typisk bor mange ældre mennesker. 

Servicebusserne er gratis og åbne for alle. De kører i dagtimerne 

mandag til fredag og mødes hver time på Ballerup st., således at 

der er mulighed for at skifte imellem disse. 

Se mere her: http://www.ballerup.dk/servicebus  

 

Adresseændring 

Husk at melde adresseændring, hvis I fraflytter jeres hus uden at 

sælge det. Dvs. hvis I stadig ejer huset, men bor et andet sted, er I 

forpligtet til at orientere bestyrelsen om adresseændringen. 

Bestyrelsens e-mail:  

bestyrelse@solodden.dk  

Nyhedsbrevene ligger 

også på hjemmesiden 

www.solodden.dk. 

HUSK HUSK HUSK 

Havedag lørdag d. 26. 

september kl. 10. 

Alle er velkomne. 

Haveaffald afhentes i 

ulige uger. 

Haveaffald må ikke 

være i poser eller 

sække. Kun bundtet 

eller i havecontainer 
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 Der er nu etableret to 

nye bump på Kratvej. 

Udkørselsproblemerne 

burde dermed være 

reduceret. 
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