Trørød Grundejerforening
MedlemsOrientering nr. 14 december 2005
Glædelig jul og godt nytår

Da dette er det sidste blad i 2005 og jul og nytåret nærmer sig, ønsker
bestyrelsen alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. Vi
kan se tilbage på et år med mange aktiviteter, og meget tyder på, at
2006 også bliver et travlt år. Blandt andet vil bestyrelsen bestræbe sig
på at informere bedre med hyppigere nyheder på hjemmesiden og i udhængskabet på Trørød Torv.

Kalenderen
12. januar 2006 Bestyrelsesmøde
06. februar 2006 Møde i kommunikationsudvalget
April 2006 Næste MedlemsOrientering udkommer

Trørød
Grundejerforening

Ændring af lov om fyrværkeri
( og andre pyrotekniske artikler).

Formand
Vagn Abrahamsen
Troldager 10
2950 Vedbæk
4589 0867
Næstformand
Mogens Palvad
4589 4640
Kasserer
Jørgen Andersen
4589 2079
Poul Arvedsen
4589 0100
H. Olav Clausen
45891384
Sven Herting
4589 3519
Kommunikationsudvalg
Formand
Sven Herting
Vagn Abrahamsen
Mogens Palvad

Vedtaget den 3. november 2005 med virkning
fra 14. november 2005.
Ved fyrværkeri i denne lov forstås pyrotekniske artikler, der er konstrueret til at tjene et
formål af underholdningsmæssig karakter.
Ved pyrotekniske artikler forstås artikler, der
indeholder stoffer eller blandinger af stoffer,
som er fremstillet med henblik på at frembringe en effekt i form af lys, lyd, varme , gas eller
røg eller en kombination af disse, som følge af
ikke detonerede selvforbrændende, eksoterm,
kemisk reaktion.
Fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere må kun sælges i detailsalg i perioden
1. december til 31. december.
Fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere må kun anvendes i perioden
1. december til 5. januar.

Poul Arvedsen
H. Olav Clausen
Hjemmeside:
www.troeroed.dk
E-mailadresse:
kontakt@troeroed.dk
Bankkonto (Nordea)
2271 0271119453
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Overtrædelse af ovenstående straffes med
bøde eller skærpede omstændigheder med
fængsel indtil 2 år. /mp

Byhistorisk ArkivSøllerød Museum

Motiv: Vinterbillede, Maltegård 1930.
Masser af sne, heste, kane og glade børn.

Fastelavn
den 26. februar 2006.
I lighed med tidligere år vil Siesta
bageren og Trørød Grundejerforening også i 2006 i fællesskab
arrangere det traditionsrige fastelavnsarrangement med at slå katten af tønden ved Siestabageren.

Der vil blive opslag i bagerbutikken, når vi nærmer os fastelavn,
men vi opfordrer allerede nu børnefamilierne til at notere det i kalenderen. /va
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Trørød Grundejerforenings ordinære
generalforsamling
den 11. oktober 2005.
Generalforsamlingen blev afholdt
på Trørød Skolen, og der var mødt
et halvt hundrede deltagere frem.
Grundejerforeningens formand,
Vagn Abrahamsen, bød velkommen, hvorefter forsamlingen valgte
Carsten Thaarup til dirigent.
Dirigenten styrede venligt men
myndigt aftenens forløb.
Efter en præsentation af bestyrelsens medlemmer og suppleant aflagde formanden bestyrelsens
beretning for det forgangene år.
Han nævnte bl.a. bestyrelsens arbejde med at skabe bedre forhold
på Gøngehusvej, både hvad angår
begrænsning af hastighederne,
forbedring af sikkerheden og en ny
støjsvag belægning på vejbanen.
Bestyrelsen havde ved et møde
med Kommunen nået forståelse om
etablering af en rundkørsel ved
Henriksholms Alle, ligesom det
havde været drøftet at etablere en
markering, indsnævring el. lign. før
Langhaven for at fremhæve, at der
er tale om en vej i et beboet område.
Til gengæld havde man ikke kunnet
nå en aftale om nyt slidlag.

Endvidere omtalte formanden
sommerens vellykkede besøg på
Frydenlund Slot. (Se nærmere omtale i forrige nummer af Medlemsorientering og på
Grundejerforeningens hjemmeside:
www.Troeroed.dk ).
Blandt mange andre emner orienterede formanden om, at bestyrelsen
havde startet et arbejde med en
opkvalificering af foreningens informationsformidling.
Dels vil Grundejerforeningens udhængsskab på Trørød Torv få et
mere tidssvarende udseende med
løbende opdatering af relevante
oplysninger, og det vil ske, når gravearbejderne i forbindelse med
etablering af brønden på torvet er
afsluttet, og skabet igen er nemt
tilgængeligt.
Dels vil bestyrelsen give foreningens hjemmeside en klarere struktur med mere løbende information,
og her har Carsten Bertram lovet at
bistå med sin edb-mæssige ekspertise på området.
Generalforsamlingen godkendte
bestyrelsens beretning uden bemærkninger.
Derefter forelagde kassereren, Jørgen Andersen, årets regnskab, der
viste et overskud på ca. 10.000 kr.
og en kapital på ca. 125.000 kr. til
brug for bl.a. et skrift om Trørød i
anledning af foreningens 100 års
jubilæum i 2007. (Se det fuldstændige regnskab på hjemmesiden
www.Troeroed.dk ).

Kassereren gjorde rede for, at
der havde været tekniske problemer med Betalings Service,
således at opkrævning af kontingent for 2005/06 var blevet forsinket ca. en måned.
Under dagsordenens punkt
VALG blev Poul Arvedsen og
Sven Herting genvalgt til bestyrelsen, medens den hidtidige
suppleant, Hans Olav Clausen,
blev valgt ind i bestyrelsen.
Som ny suppleant valgte generalforsamlingen Michael Pari fra
Stenvang.
Som revisor genvalgtes Ib Gad
Hansen med applaus, fordi han
nu har bestredet hvervet som
revisor i rigtig mange år. Som
revisorsuppleant genvalgte forsamlingen Viki Larsen.
Til den efterfølgende diskussion
med repræsentanter fra Kommunen var borgmester Erik Fabrin,
formand for Teknisk Udvalg Vibeke Peschardt og Direktør Carl
Steen Berggren mødt frem.
Her drøftede man igen forholdene på Gøngehusvej, og Kommunens repræsentanter oplyste, at
man nu ikke længere sigtede
mod at anlægge en rundkørsel
ved Henriksholms Alle, idet sagen skulle undersøges på ny.
Til gengæld kunne Vibeke
Peschardt til deltagernes store
tilfredshed oplyse, at der var fundet midler til at etablere et nyt
støjdæmpende slidlag på vejen

inden for en overskuelig tidshorisont.
Jørgen Andersen gjorde opmærksom på, at ulovlige parkeringer på Trørød Torv alvorligt
generede Torvets butiksliv.
Borgmesteren lovede at tage
dette spørgsmål op med Politiet.
Jørgen Andersen gjorde endvidere opmærksom på problemet
ved, at en del grundejere ikke
klipper deres hække ud mod fortovet, hvorved passage bliver
vanskeligt for forbipasserende
fodgængere, barnevogne m.fl..
Hertil oplyste Direktør Berggreen, at Kommunen kræver, at
grundejerne klipper disse hække,
samt at Kommunen i grelle tilfælde lader hækken klippe for
den pågældende grundejers regning.
I øvrigt gjorde han opmærksom
på, at der i forbindelse med NESA's nedgravning af kabler langs
fortovene kræves en grundig
indklipning af hække m.v. af
hensyn til gravearbejdet.
Herefter lukkede dirigenten drøftelserne, og Grundejerforeningens formand takkede for en
vellykket generalforsamling.
Som afslutning bød Grundejerforeningen på lidt natmad.
(Se endvidere det officielle referat på hjemmesiden
www.Troeroed.dk ). /sh
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Dispensationssager.

Opførelse af et enfamilieshus krævede dispensation, fordi huset, der
ligger på et skrånende terræn, på enkelte punkter ville blive for højt i
forhold til naboskel ifl. bygningsreglementet.
Grundejerforeningen er ikke fremkommet med bemærkninger til byggeriet.
Et udhus på 8 m2 kræver dispensation, fordi det er fritliggende.
Grundejerforeningen havde ingen bemærkninger.
Et udhus på 7 m2 kræver dispensation, fordi det er fritliggende.
Grundejerforeningen havde ingen bemærkninger. /va

Skader.
Eller husskader, som de rettelig
hedder.

Vi har fået henvendelse fra medlemmer, som føler sig plaget af
husskader.
Derfor har vi henvendt os hos vildtkonsulenten i Skov- og Naturstyrelsen, Kronborg distrikt, der oplyser,
at det nu er lovligt at sætte fælder
op.
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Men kun i perioden fra 1 /3 til 15/4,
altså i 1 ½ måned, og så skal der
være tilknyttet en jæger med jagttegn, således at de indfangede
fugle kan blive aflivet humant og
forskriftmæssig.
Ja, sådan er reglerne.
Derudover må skaderne skydes
fra 1/9 til 31/1.
Vi har også henvendt os til Dansk
Ornitologisk Forening, der oplyser,
at skader ikke er så skadevoldende, som vi går og tror.
En undersøgelse har vist, at der er
flere spurvefugle, hvor der er skader, end hvor der ingen er.

Skal der drastiske foranstaltninger
til som f.eks. videoovervågning,
med straf eller bøder?
I flere amerikanske byer er det almindeligt at møde et skilt 'smid dit
affald og betal 500 dollar!'.
I Singapore har synderne for
samme forseelse siden 1998 betalt op til kr. 18.000 og i tilgift fået
op til 12 timers samfundstjeneste
med opsamling af affald på gader
og veje iført kedeldragt og kost
(moderne gabestok).
Hvem har nogle gode pædagogiske ideer til en ændring af de formasteliges kedelige adfærd? /pa

Endvidere sker der en vis naturlig
regulering af skadebestanden./va

"Skovsvin" og deres
slægtninge!
Er det stabler af kartonner med
tomme flasker, aviser, pap og plastikposer, der skal fylde vore sanser, når vi har et ærende på
Trørød Torv?
Hvorfor er nogle borgere så ligeglade - ude af øje ude af sind - ,
når de kritikløst efterlader mere
affald end der er plads til ved serviceordningen den lille "containerplads" på Trørød Torv.
For de personer der er i bil kan det
ikke være det store problem, at
køre videre til den store containerplads ved Nærum.

lrmas parkeringsplads
Den er ikke særlig stor, men rar at
have.
Langs fortovet er der gule striber
for at markere at man ikke skal
parkere ulovligt her.
Men nogle arrogante bilister er totalt ligeglade.
De parkerer uden blusel langs fortovet så lovligt parkerede bilister
ikke kan bakke ud, og folk ikke
kan køre indkøbsvognen ned af
rampen.
Hvad skal der til for at få folk til at
køre videre til den store parkeringsplads ved Brugsen når ppladserne er optaget!
(Ingen tager skade af at gå 50
meter) /hoc
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DANMARK

«Fornavn» «Efternavn»
«Vej» «Nr»
2950 Vedbæk
Medlemsnr. «Medlemsnr»

Omkring Trørød
Siden sidst har Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandlet
følgende sager, som vedrører grundejerne i Trørød.
Den samlede oversigt findes på www.troeroed.dk, hvor der også er
links til de officielle referater .e,å kommunens internet-sider.
Dato
Møde Sag Emne
08.11.05 TMU
10 Nye bekendtgørelser om olietanke
08.11.05 TMU
11 Københavns Amts prioriteringsliste for oprensning af grundvandstruende forurening
08.11.05 BYU
5 Gøngehusvej 179 - Læskur til heste - Dispensation fra fredning
08.11.05 BYU
9 Trørød Torv, Trørødvej 58 - Ejendomsmægler i
butikscenter
08.11.05 BYU
21 Skorstensfejerarbejde i Søllerød Kommune
2006
04.10.05 BYU
9 Trørødvej 67 - Tilbygning
Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater.
KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget
BYU = Byplanudvalget
!cb
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