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Når dette blad læses, er det forår og sommeren står snart for døren.
Det betyder, at alt, hvad der har ligget i vinterdvale på grund af frost og
sne af både planter og dyreliv, vågner op, og vi kan begynde at nyde
livet i haven og på terrassen. Læs mere inde i bladet.
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August 2006 Næste MedlemsOrientering udkommer
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Nu er det blevet forår, og vi kan begynde at
forberede sommeren, hvor husejerne tilbringer
meget af deres tid i haverne og måltiderne
indtages på terrassen.
Vinduer og døre kan stå åbne og vasketøjet
kan hænges ud på snoren. Hvis det skal blive
en nydelse, er vi nødt til at tage hensyn til hinanden i vores adfærd i haverne.
Hver sommer får grundejerforeningen henvendelse fra medlemmer, der føler sig meget
generet af afbrænding af affald i haverne.
Vi har stor medfølelse med disse medlemmers problemer, og vi vil gerne opfordre haveejerne til at vise størst mulig hensyn og
tænke sig om to gange, før de foretager afbrænding i stedet for at benytte haveaffaldsordningen eller kører på containerpladsen.

Mogens Palvad
Poul Arvedsen
H. Olav Clausen
Hjemmeside:
www.troeroed.dk
E-mailadresse:
kontakt@troeroed.dk
Bankkonto (Nordea)
2271 0271119453
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Også Motoriserede haveredskaber føler
mange som et problem, når redskaberne kører hele dagen rundt omkring i kvarteret.
Motorstøjen føles navnlig som et problem på
de weekender, hvor det er vejr til at sidde på
terrassen og indtage sine måltider ude.
Grundejerforeningen vil gerne opfordre de
motoriserede haveejere til så vidt muligt at
bruge de motoriserede redskaber om formiddagen. /va

Fastelavn.
Fastelavnssøndag den 26. februar
blev der igen i år slået katten af
tønden i Trørød.
Siesta Bageren og Trørød Grundejerforening var som de foregående år fælles om det traditionsrige
arrangement, og det forløb rigtig
godt.
Sidste år var der deltagerrekord,
men der var lige så mange i år,
om ikke flere, og børnene var lige
så fantasifuldt udklædte, som de
plejer at være.
Klog af skade havde grundejerforeningen i år købt en megafon.
Det er nemlig umuligt at råbe den
store forsamling op, der strækker
sig fra foran bageren og ned over
parkeringspladsen helt ned til
vejen.
Grundejerforeningen havde igen i
år købt 4 tønder i forskellige størrelser, så der var både til de helt
små og til de større børn og der
var karameller i tønderne, så der
var en ivrig samlen op, når der
blev slået hul på en tønde.
Vi havde også købt klementiner til
børnene. Der blev uddelt 110 stk.,
og da enkelte sagde nej tak og
enkelte havde travlt med at komme af sted skønner vi, at der har
været ca. 125 børn.
Bageren havde bagt 700 fastelavnsboller, så der var fastelavnsboller både til børn og voksne, og
der var saftevand til børnene og
kaffe til de voksne.
Der var mange forældre, der takkede os for et fint arrangement.

Grundejerforeningen er meget
glad for det gode samarbejde, vi
har med Siesta Bageren./va
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Vi er nu 553 medlemmer i Trørød Grundejerforening

Tryghedsringe og trafiksikkerhed.

Kommunen udsendte derefter som
optakt til arbejdet og som led i en
høring en del materiale.
Trørød Grundejerforening har i
februar besvaret henvendelsen,
og vi skrev bl.a. :
"I det store materiale vedrørende
Tryghedsringe og trafiksikkerhed er
der indeholdt mange synspunkter
om forbedring af sikkerhedsforholdene, bl.a.
- om anlæg af cykelstier,
- om lavere hastighedsgrænser,
- om fysiske foranstaltninger til
dæmpning af hastighederne,
og her kan man fremhæve byporte,
hævede vejkryds og bump, hvor
anlæg af disse naturligvis må afstemmes med de konkrete forhold.

For hen ved et års tid siden rejste
en række borgere - navnlig fra
Holte-området - en række krav om
forbedret trafiksikkerhed især for
skolevejene.
Som reaktion på disse besluttede
Søllerød Kommunalbestyrelse forud for kommunevalget i november
sidste år at iværksætte nogle undersøgelser og udredninger om
sikkerheden på skolevejene i
Kommunen.
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Synspunkterne i materialet
stemmer godt overens med Trørød Grundejerforenings arbejde
gennem årene for bedre sikkerhed i trafikken, især for de bløde
trafikanter, og i denne sammenhæng især for børnene, men også for de ældre og andre.
Det er bl.a. af hensyn til folkesundheden meget vigtigt, at børnene udvikler sunde levevaner,
herunder en fornuftig adfærd i
trafikken, hvor såvel cykel som
fodture indgår som muligheder
for at bevæge sig omkring.

"Det er vores ønske, at børnene
sikkert skal kunne cykle rundt i
villakvarteret - dette burde være
en af glæderne ved at vokse op i
det grønne område."
(Skrivelse af 8. september 2005
fra 4 Holteborgere).
Klarere kan denne holdning vel
ikke udtrykkes.
Den konkrete drøftelse har strakt
sig over 10 år, uden at der er
sket væsentlige forbedringer.
Derfor har nu rigtig mange borgere med stor kraft og dygtighed
kastet sig ind i denne sags løsning.
Det gjorde stort indtryk at læse
de mange ytringer. De må være
beskæmmende for de ansvarlige
kommunalpolitikere.
Venlig hilsen
for
Trørød Grundejerforening
/Vagn Abrahamsen"

Trørød Grundejerforening er positiv overfor og støtter op om dette arbejde med trafiksikkerhed.

Som det fremgår af en af de
mange borgerudtalelser:

Vi er indgået i en arbejdsgruppe,
og vi vil orientere om arbejdet
her i MedlemsOrientering og på
vor Hjemmeside. /sh
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Dispensationssager.

En carport ønskes forsynet med tegltag i stedet for fladt tag, hvilket
kræver dispensation, fordi den ligger tæt på skel. Da carporten vil blive
kønnere med tegltag, havde vi ingen bemærkninger.
En carport kræver dispensation, fordi den kommer til at ligge for tæt på
byggelinien ifølge lokalplanen. På grund af store terrænforskelle på
ejendommen er den ønskede placering den bedst mulige. Grundejerforeningen havde derfor ingen bemærkninger.
To udhuse på 10 m2 kræver dispensation, fordi de er fritliggende. Da
der ikke er andre forhold, der skal dispenseres fra, havde grundejerforeningen ingen bemærkninger. /va

Den Iberiske Skovsnegl
også kaldet
Dræbersneglen.
Den er en grovæder af rang og har
fået en udbredelse, så den virkelig
udgør et problem for haveejerne,
både i køkkenhaven og i blomsterbedet.
På opfordring fra medlemmer vil
grundejerforeningen henstille til
haveejerne at bekæmpe disse
snegle.
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Bekæmpelsen har sidste sommer
været omtalt både i aviser og i fagblade og vil sikkert også blive omtalt i år. Det kan jo ske både med
kemiske midler og ved at samle
dem op og aflive dem. Det har jo
ikke den store effekt, at en haveejer
bekæmper dem, hvis naboerne ikke
gør./va

Byhistorisk ArkivSøllerød Museum

Motiv: Ensomme gamles Værns feriekoloni Krogholmgård.
På billedet ses spisestuen som den så ud i 1930erne.

Emner til temamøder.
Grundejerforeningen har i de
senere år gennemført flere velbesøgte medlemsarrangementer om
så forskellige emner som Kvaliteten af vores drikkevand, og Støjvold ved Helsingørmotorvejen.

Sidste år havde vi meget stor tilslutning til et besøg på Frydenlund
Slot.
Hvis der er medlemmer, der har
en ide til et medlemsarrangement,
der kan have interesse for en større kreds af vore medlemmer, vil vi
gerne kontaktes./va
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«Fornavn» «Efternavn»
«Vej» «Nr»
2950 Vedbæk
Medlemsnr. «Medlemsnr»

Omkring Trørød
I den senere tid 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
28.03.06 TMU
4
Tryghedsringe om kommunens skoler
28.03.06 TMU
8
Orientering om Søllerød Skole Trafik Forum
28.03.06 TMU
13 Københavns Amts prioriteringsliste for oprensning af
grundvandstruende forurening
28.03.06
BYU
16 Gøngehusvej 217 - Maltegård - Ansøgning om tilladelse til bevarelse af et ulovligt opført beboelseshus
15.03.06
KMB
5
Trafiksaneringsprioritering 2006 - Anlægsbevilling
24.01 .06
BYU
14 Hyldeageren 16 - Lovliggørelse af en garagebygning
- Statsamtet og Naturklagenævnets afgørelse
24.01 .06
BYU
18 Frydenlund Park 1 - Befæstet areal - Naturklagenævnets afgørelse
06.12.05 TMU
4
Trørød Deponeringsplads - Delvis lukning af gasafværgeanlægget
06.12.05
BYU
6
Maglemosen - Naturgenopretning, etablering af underjordisk bassin og lagune
08.11.05 TMU
4
Internetbaseret skolevejsanalyse
08.11.05 TMU
6
Skoleveje - Trafiksikkerhed
08.11.05 TMU
9
Trafiksikkerhed for skolebørn - Borgerhenvendelser
Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater.
KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget
BYU = Byplanudvalget
/cb
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