
 

    

Bestyrelsens e-mail:  

bestyrelse@solodden.dk  

Nyhedsbrevene ligger 

også på hjemmesiden 

www.solodden.dk. 

Sommeren går på hæld 
Efter en sommer, hvor vejret har været på det jævne, er vi lige 

trådt ind i efteråret. Men mon ikke der kommer et par gode dage 

endnu? Et par af dem må gerne falde d. 18. september og 8. 

oktober. 

Arbejdsdag søndag d. 18. september 
Søndag d. 18. september kl. 10-14 afholder vi fælles have 

arbejdsdag. Så grib have saksen og mød os på broen kl. 10.  

Der er garanti for hyggeligt selskab.  

Træfældningsdag d. 8. oktober 
Arbejdsdagen i september bliver lørdag d. 8. oktober fulgt op af en 

dag, hvor vi skal fælde nogle af vores store træer og buske.  

Til denne dag har vi behov for folk der kan bære det afskårne væk 

og rydde op.  

Hvis du har brændeovn, så er der denne dag mulighed for at få 

noget gratis brænde. Mere info følger. 

Bump på Kratvej 
Bumpene på Kratvej er nu snart et år gamle og kommunen skal 

snart evaluere dem.  

Bestyrelsen vil i den forbindelse meddele kommunen om vores 

fælles erfaringer. Derfor send en mail til bestyrelsen med jeres 

oplevelser og erfaringerne med bumpene. 

Vendepladser 
HUSK at parkerer så naboer kan komme ind og ud af deres 

indkørsler. Pas især på ved vendepladserne. 

Hjælp jeres gæster med at finde en P-plads 

Problemer med kloakkerne? 
Har du/I haft eller har problemer med kloakkerne, så send en mail til 

bestyrelsen. 

Foreningsudstyr 
Foreningen råder nu over en middelkraftig benzindrevet kratrydder.  

Foruden kratrydderen, har foreningen en stor ukrudtsbrænder, en le 

og to par waders.  

Det kan lånes ved at henvende sig til bestyrelsen. 

Vej belysning 
Kommunen har åbenbart ladet sig inspirerer af os da vi skiftede 

belysningen på stien. De er nemlig ved at skifte vejbelysningen. 

Ligesom vores eget belysningsprojekt, så holder tidsplanen ikke helt, 

så den er blevet skubbet lidt. Senest nyt er at udskiftningen sker i 

uge 35-36. Se mere her: https://ballerup.dk/indhold/vejbelysning.  

 

Sommerfesten d. 13. 

august var endnu et 

hyggeligt arrangement. 

Vejret var ikke med os, 

men selskabet var godt, 

maden god og 

stemningen høj. 
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Hold tyvene på afstand 

– tilmeld dig til 

Nabohjælp.dk.  

Haveaffald til storskrald 

tages kun hvis det er i 

haveaffaldsbeholderen 

eller i bundter. 

 Ikke i sække. 
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