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Trørød Grundejerforening

Medlemsorientering nr. 1 - 2002
Hermed en ny udgave af nyhedsbrevet fra Trørød Grundejerforening.
Sidste år begyndte vi med at bruge den ene side af Vedbæk Kirkes
udhængsskab på Trørød Torv til nyhedsbreve. Men en undersøgelse
blandt medlemmerne har vist, at kun få læser de ophængte nyhedsbreve. Man ville hellere have dem tilsendt. Det har vi nu efterkommet og vi
bestræber os på at sende en medlemsorientering , når vi har noget, vi
gerne vil fortælle om. Vi tager også gerne imod ideer til emner.
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På generalforsamlingen den 9. oktober
2001 i Mariehøj Centret var også
borgmester Erik Fabrin, formanden for
Teknisk Udvalg Vibeke Peschardt og
byplanchef Kaj Sørensen til stede.
Efter generalforsamlingen svarede de
på spørgsmål fra forsamlingen. der
var en del stole til overs den aften!
Mange medlemmer ved derfor ikke,
hvilke emner der blev omtalt i bestyrelsens beretning. Her følger nogen af
de vigtigste.
Trafik
Trafik er vigtigt for os. Vi havde møde
15. marts 2001 med Teknisk Forvaltning om problemerne på Kohavevej.
Den er stærkt trafikeret, der køres for
hurtigt og så er der kun cykelsti på en
mindre del af vejen. Vi argumenterede
for vore ønsker om cykelsti langs hele
vejen, fartdæmpning og ny støjsvag
vejbelægning. I Teknisk Udvalg blev
der senere fremsat og vedtaget et forslag om yderligere 200 m cykelsti,
hastighedsdæmpende foranstaltninger
og ny belægning, men forslaget faldt i
kommunalbestyrelsen. Også Krogholmgårdsvej og ikke mindst Gøngehusvej, hvor mange kører som var det
en motorvej, blev bragt på bane. Heller
ikke her er kommunen villig til at lave
fartdæmpning på en trafikvej for at få
trafikanterne til at overholde hastighedsgrænserne. Selv om vi ikke kommer igennem med alle vore ønsker,
bliver vi ved med at påvirke kommunalbestyrelsen til at gøre noget ved de

for høje hastigheder og sikkerheden for de bløde trafikanter.

Hastighedsmåler
Den hastighedsmåler, der fra tid
til anden opstilles på vore veje,
ejer Trørød Grundejerforening
sammen med 6 af de andre store grundejerforeninger i Søllerød
Kommune. Det har vist sig, at
mange billister letter foden fra
speederen, når de ser, at de
kører for hurtigt. Kommunen
servicerer den og flytter den
rundt i de pågældende grundejerforeningers områder.

Trørød Torv
Trørød Torv har i flere år været
et trist syn. Dels har forholdene
omkring glas- og aviscontainerne været utilfredsstillende, fordi
der bliver smidt affald på pladsen ved containerne. Kommunen har gjort meget for at rydde
op, men det eneste, der kan give
bedre forhold er, at vi tager os
selv i nakken .
Også forholdene omkring Centret er utilfredsstillende. Grundejerforeningens bestyrelse har
udfoldet store bestræbelser på
at få et møde med ejer og administrator om forholdene. Først da
kommunen engagerede sig i
sagen lykkedes det at få et møde i stand. Kommunens stadsgartner har udarbejdet to forslag
til forbedring af området omkring
Centret. Det var disse to forslag,

der blev drøftet med ejeren på et
møde i september 2001. Ejeren
bekræftede at ville foretage nogle omlægninger og nyanlæg,
som vi nu håber bliver gennemført. Vi er jo ikke just forvænte
med,atderskernogetomkring
Centret.

Andre aktiviteter
I efteråret udsendte bestyrelsen
et spørgeskema til 20 procent
tilfældigt udvalgte medlemmer.
Vi stillede en række spørgsmål
bl.a. om, hvilke opgaver foreningen burde arbejde med, tilfredshed med grundejerforeningen og
om hvordan de ønskede at modtage informationer fra grundejerforeningen.
To tredjedele af de udsendte
skemaer blev udfyldt og returneret, og det er vi rigtig tilfredse
med. Vi er nu i færd med at bearbejde de mange svar og drage
vore konklusioner.En af dem er
denne medlemsorientering!

Hjemmeside
Bestyrelsen har etableret en flot
hjemmeside på internettet.
På adressen www.troeroed.dk
findes bl.a. vores vedtægter,
bestyrelsens sammensætning,
hvordan man melder sig ind,
invitationer til møder og indkaldelse til generalforsamling samt
oplysninger af interesse fra lokalområdet og links til andre
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internetadresser. Grundejerforeningen kan bl.a. kontaktes via
e-mail på adressen
post@troeroed. dk.

Spørgeskemaundersøgelse (sep/okt 2001)
Trørød Grundejerforenings bestyrelse ønsker altid at forbedre
servicen overfor medlemmerne.
Derfor er 100 tilfældigt udvalgte
medlemmer blevet spurgt om
deres tilfredshed med kommunikationen/servicen og eventuelle tanker/ideer om nye tiltag,
66% returnerede et udfyldt
spørgeskema.
80% af respondenterne har
været medlem i 3 år eller mere.
38% er mellem 40 og 60 år og
40% er over 60 år.
De vigtigste årsager til medlemsskab er: Større mulighed
for at blive hørt hos myndigherne, bedre orientering om aktuelle problemer for grundejere og
få medindflydelse på lokale trafikforhold.
lnformationsmæssigt gav svarene en overraskelse: 63% vil
benytte sig af Trørød Grundejerforenings hjemmeside,
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mens kun 10% har benyttet
Infoskabet på Trørød Torv.
10% har brugt Grundejerforeningen i fx dispensationssager
svarende til 6 personer. De har
oplevet vores håndtering som
hurtig (1 ), tøvende (2), saglig
(2), mangelfuld (3).
Der burde være underlag og
interesse for medlemsmøder
med superaktuelle emner. 50%
er positive og hele 60% ønsker
at blive orienteret om arrangementer brev og 27% via e-mail.
56% er tilfredse med Grundejerforeningen, 36% godt tilfredse
og 2% yderst tilfredse.
Der er fremkommet nogle ideer
om Grundejerforeningens indsatsområder, som bestyrelsen
vil priorietere i det fremtidige
arbejde.
lmp

Billeder fra Trørød
Søllerød Museum har lagt
billeder fra det gamle Trørød
på internettet. Besøg
www.sollerodkom.dk/musark
og søg i Byhistorisk Arkivs
samlinger

