
 

    

Bestyrelsens e-mail:  

bestyrelse@solodden.dk  

Nyhedsbrevene ligger 

også på hjemmesiden 

www.solodden.dk. 

Velkommen til 2017 
Godt Nytår. Så er vinteren over os, med frost og lidt sne. Dvs. det er 

tid til at finde kælke og sneskovle frem.  

Vinterberedskab 
Bommen på stien ned til cykelstien mod øst er åbnet, således at 

stien kan blive ryddet for sne.  

Kasserne med sand ved opkørslen til Kratvej og ved stien ned mod 

cykelstien, er blevet fyldt. Alle er meget velkomne til at anvende 

sandet til glatførebekæmpelse på skråningerne. 

Entreprenøren rydder sne på vejen og stien ned til cykelstien. Vi skal 

derfor selv sørge for glatførebekæmpelsen. Brug meget gerne 

miljøvenlige produkter. 

Husk at vi selv skal rydde sne på fortovene.  

Det er den enkelte grundejers ansvar at rydde sne og 

glatførebekæmpe på fortov, stier og ud til midten af vejen. 

Entreprenøren hjælper kun – han kan ikke stilles til ansvar for 

eventuelle skader. 

 

Dvs. den enkelte grundejer skal sikre sig, at følgende er gjort på de 

fortove, stier og veje, som støder op til sin ejendom: 

 Rydde sne på fortove, stier og som minimum ud til midten af 

vejen.  

 Glatførebekæmpelse på fortov, sti og vej.  

Kloakker 
Det er grundejerforeningen der ejer hovedkloakledningerne, men 

det er den enkelte grundejer der ejer selve stikledningen.  

Kloakken skal, som så meget andet, holdes vedlige. Dette gøres 

bedst ved at hælde kogende vand i afløbene.  

På vegne af kloakmestrene vil vi gerne fraråde afløbsrens. Det 

ødelægger afløbet.  

Se mere her: www.bolius.dk/vedligeholdelse-af-afloeb-18468  

Havedag 
For at gøre havedagene i 2017 mere interessante, så vil vi meget 

gerne have jeres forslag til opgaver. 

Så skriv til bestyrelsen om hvad du synes der skal arbejdes med på 

de kommende arbejds- og havedage.  

Nabohjælp 
Som præventive foranstaltning til indbrud, anbefaler bestyrelsen 

Nabohjælp. NaboHjælp er en slags gratis lukket internet gruppe, 

hvor ens naboer holder øje med ens hus når man ikke er hjemme. 

Tilmed får man informationer fra nærområdet om mistænkelige 

episoder og indbrud. Ifølge Politiet og Det Kriminal Præventive Råd 

– så virker det. 

Tilmeld jer her: www.Nabohjælp.dk.  

Der afhentes 

haveaffald igen fra      

d. 28. marts. 

Ny affaldsordning på 

vej. Vi skal sorterer 

meget mere – ligesom i 

Skovlunde. 

Hold tyvene på afstand 

– tilmeld dig til 

Nabohjælp.dk.  
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Brug APP’en Ballerup 

Borgertip, til at 

fejlmelde alt fra 

vejbelysning, huller i 

vejen eller glatte stier. 
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