Trørød Grundejerforening
MedlemsOrientering nr. 32
November/ December 2011
Trørød Grundejerforening tager sig af de sædvanlige grundejerforeningsopgaver som trafik, dispensationer, snerydning mm.; men i de seneste år
har Foreningen i stigende omfang engageret sig i at styrke fællesskabsfølelsen i Trørød.
Det årlige fastelavnsarrangement samler altid mange hundrede Trørødborgere, og generalforsamlingen med efterfølgende spisning var i år et
tilløbsstykke, hvor borgerne var glade for at møde hinanden og tale sammen.
Ligeledes afspejlede de præmierede besvarelser i konkurrencen "Mit Trørød" klart et ønske om at udbygge fællesskabet i Trørød. Det vil vi arbejde
med.
Glædelig Jul og Godt Nytår.

Indhold:

Kalenderen:

Fastelavn 19. februar 2011
Mobilmast Trørød Kollegiet
Vinder essay konkurrence
Helsingørmotorvej støjmåling
Uddrag årsberetning 2010-11
Bogtilbud: Vejnavnes betydning.

17. jan. 2012: Bestyrelsesmøde
19. feb. 2012: Fastelavn
April 2012: Næste MedlemsOrientering udkommer

Trørød
Grundejerforening

Fastelavn søndag den 19. februar
2012.

Bestyrelsesmedlemmer
Formand
Sven Herting (sh)
Høbjergvej 3, Trørød
2950 Vedbæk
4589 3519
Næstformand
Mogens Palvad (mp)
4589 4640
Kasserer
Jørgen Andersen (ja)
4589 2079
Sekretær
Knud Bagge (kb)
4589 0579
Poul Arvedsen (pa)
4589 0100

Ligesom de tidligere år gennemfører Trørød
Grundejerforening også i 2012 den traditionelle tøndeslagning på Trørød Torv fastelavnssøndag den 19. februar kl.14.00. Vi slår katten
af tønden og nyder Siestabagerens lækre
fastelavnsboller.

Suzanne Gravesen (sg)
4589 0051
Suppleanter:
Rene Moss (rm)
Svend Heidam (shd)
Bladudvalg
Poul Arvedsen
Suzanne Gravesen
Hjemmeside:
www.troeroed.dk
E-mailadresse:
kontakt@troeroed.dk
Bankkonto (Nordea)
2266 0271119453
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Grundejerforeningen vil som sædvanlig sørge
for 4 tønder. En til de mindste (2-4 år). To
tønder til de mellemstore (5-7 år), og en til de
store (8 -12). Og der vil blive kåret 4 kattedronninger/konger.
Til slut byder Siestabageren på friske fastelavnsboller til store og små.
Vel mødt til tøndeslagning på Trørød Torv. /sh

Nyt forslag om
mobilmast, nu ved
Trørød Kollegiet
Rudersdal Kommune har bl.a.
til Trørød Grundejerforening
sendt orienteringsbrev om en
30m høj mobilsendemast, som
planlægges opstillet på materielpladsen ved Trørød Kollegiet på Gøngehusvej.
Vi har i vores bemærkninger til
projektet anført, at vi finder at
placeringen af den høje mast
er meget synlig i det ret flade
område med lav bebyggelse
og harmonerer særdeles dårligt med det tiltalende grønne
miljø i området.
Vi har derfor foreslået kommunen at finde en anden mindre generende placering af
masten.
Vi har sendt vore bemærkninger til Rudersdal Kommune og
vil orientere medlemmerne
yderligere, når vi får svar.
Læs Grundejerforenings brev
til kommunen på vores hjemmeside:www.troeroed.dk /kb
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Vinder af essay konkurrencen lægger vægt på
trivslen i Trørød

En lille opmuntringspris blev givet
til Familien Heidam i form af et familiespil "Hvem skal være borgmester i Rudersdal kommune?"

De to bedste besvarelser af sommerkonkurrencen kan ses på midtersiderne.

Der er rigtig mange gode ideer at
hente fra de to forslag. Begge forslag lægger vægt på at gøre Torvet
mere sammenhængende og dermed give grobund for et endnu mere levende torveliv og fællesskab.

I år var emnet "MIT TRØRØD", hvor
der var mulighed for at give udtryk
for ønsker og visioner i form af
essays, tegninger eller fotos, som
kunne illustrere, hvordan man forestiller sig, at fremtidens Trørød skal
udvikle sig.
De to besvarelser blev, som man
ser, indleveret i form af to store
plancher,
- den ene af Rikke Blume Dam,
- den anden af Svend Heidam og
hans 3 døtre Andrea, Emilie og
Hannah.
Prisen blev overrakt til Rikke Blume
Dam, som var til stede på Grundejerforeningens generalforsamling
på Hotel Marina i oktober måned.
Prisen bestod af et gavekort til
FOG® i Lyngby på i alt 5000 kr.,
hvoraf FOG® generøst havde bi-

d raget med 1000 kr.
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Mange konstruktive forslag er set
fra børnenes perspektiv, fx med
vægt på kreative legesteder og på
at kunne færdes trygt i trafikken.
Ideer som loppemarked, juletræsfest, et sted som kunne huse aktiviteter på tværs af generationerne, fx
lektiecafe, it hjælp og lignende ideer er også i spil.
En overraskende og meget visionær ide var at føre Trørødvej bag
om Brugsen og Irma.
På den måde kunne man få et
sammenhængende torv med en fin
ensartet belægning og smukt beplantet, med mulighed for trivsel og
mere livsudfoldelse og med mulighed for at få et endnu smukkere
Trørød.
Se nærmere på de mange gode og
fornøjelige ideer på plancherne og
på hjemmesiden.
lsg

Helsingørmotorvejens
udvidelse. Støjmålinger i
Trørød.
I forbindelse med de klager over
den forventelige fremtidige trafikstøj fra motorvejen, som Grundejerforeningen har fremført, se
hjemmesiden, har vi til dokumentation af forholdene iværksat direkte målinger af støjen på 4
stærkt støjeksponerede ejendomme i Trørød.
Det var så heldigt at vi var i stand
til at stille et professionelt arbejdsteam fra egne rækker, idet Bent
Gottlieb og Børge FrøkjærJensen, begge med stor erfaring i
støjmålinger, har været særdeles
hjælpsomme. Målingerne, som er
udført fra 23/11-8/12, er typisk
foretaget i trafikkens spidsbelastningsperioder morgen og sen eftermiddag. Målingerne viser at det
oplevede og målte støjniveau de
målte steder er mærkbart højere
end den støj, som Vejdirektoratet
har beregnet. Med denne nye
vigtige dokumentation i hånden
retter vi nu henvendelse til myndighederne for om muligt at få
forbedret støjforanstaltningerne i
projektet.
Den udarbejdede rapport med
resultaterne af målingerne og
vore konklusioner er derfor sendt
til de myndigheder som er engageret i projektet, Rudersdal
Kommune, Kommissarius og

Vej-direktoratet. Grundejerforeningens skrivelse til Kommunen
inklusive de væsentligste dokumenter om støjmålingerne kan
læses i sin helhed på vores
hjemmeside.
Vi har haft et møde med Borgmester Erik Fabrin om projektet, og
Rudersdal Kommune er positiv
over for en supplerende støjvold
langs Elleslettegårdsvej mod øst
fra afkørslen i nordlig retning. Det
vil give yderligere reduktion af
støjen, som vi er glade for.

Vejdirektoratets nuværende projekt med mange kommentarer fra
berørte virksomheder og beboere
i området, herunder Trørød
Grundejerforening, ligger fortsat til
behandling hos Kommissarius
ved Statens Ekspropriationer på
Øerne.
Vi vil løbende på hjemmesiden
orientere medlemmerne om sagens udvikling.
/kb
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Trørød Grundejerforenings generalforsamling 25. oktober 2011.
Ved generalforsamlingen på Hotel
Marina deltog 60-70 medlemmer.
Fra Rudersdal Kommune deltog
formanden for Byplanudvalget Erik
Mollerup og formanden for Teknikog Miljøudvalget Jens lve.
Formandens beretning berørte
bl.a.:
Kontakten til foreningens medlemmer, som sker gennem medlemsbladet MedlemsOrientering.
Bladet udsendes 3 gange årligt.
Også Grundejerforeningens
hjemmeside er et væsentligt redskab for bestyrelsen.
Arrangementer, som Grundejerforeningen gennemfører. Vi vil
vise de kulturværdier, som den
mere end 700 år gamle landsby
Trørød kan fremvise, og styrke
fællesskabsfølelse og kontakt mellem Trørøds beboere.
Det sidste år har Grundejerforeningen derfor arrangeret besøg
på Trørøds største internationale
virksomhed - Microsoft, afholdt
fastelavnsfesten på Trørød Torv
og aflagt besøg i planteskolen på
Caroline Mathilde Stien.
For det kommende år har vi udover fastelavnsfesten på Torvet
- planer om et besøg på Frydenlund Slot og hen på foråret at
gennemføre et møde til drøftelse
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af planerne for Trørød, jf. præmiekonkurrencen "Mit Trørød".
Trafik, som har været et vigtigt indsatsområde. Bestyrelsen ønsker et
roligt bysamfund uden hurtigt
kørende biler - et "landsbykoncept"
for Trørød. Kommunen har på opfordring opsat relevante skilte på
Trørødvej, ligesom der nu er cykelstier på både Kohavevej og Trørødvej. Også arbejdet med fortov/
cykelsti på Rundforbivej er sat i
gang og korrigeres.
Den forøgede støj som resultat af
udvidelsen af Helsingørmotorvejen.
Bestyrelsen arbejder på, at der
etableres bedre støjafskærmning på
Motorvejens østside.
"Mit Trørød" - Visioner for fremtidens Trørød: Grundejerforeningen
har indstiftet en præmie for at
fremme et smukt og bæredygtigt
Trørød. Sidste år blev der givet en
pris til en smuk og bæredygtig indkørsel/forhave med mulighed for
nedsivning af regnvand. I år belønner vi et forslag til et harmonisk
koncept for Trørød.
Bestyrelsen er kontinuert i kontakt
med Kommunen, bl.a. ved dialogmøder med Forvaltningen på Rådhuset. Vi er meget tilfredse med
kontakten, hvor det har været muligt
at løse nogle af Trørøds akutte
problemer - f.eks. efter, at en lokal
skorstensfejermester havde givet
generelle pålæg om at sætte trin på
taget.

Generalforsamling
forsat ...
Undertiden sender Kommunen
ansøgninger om dispensation fra
Bygningsreglement o.lign. til udtalelse hos grundejerforeningen.
F.eks. blev der sendt en ansøgning om etablering af telemaster
midt på Trørød Torv. Grundejerforeningen udtalte sin modstand,
og Kommunen lyttede. Ansøgningen er nu sat i bero.
Uddeling af præmie i konkurrencen om "Mit Trørød".
Præmien på 5.000 kr. til Fog i
Lyngby, blev overrakt til Rikke
Blume Dam, som havde indsendt
en planche med forslag til et mere
sammenhængende Trørød (Tryggerød): Et fredeligt bytorv, fælles
forsamlingshus, hastighedsbegrænsninger m.m.
Dialog med kommunen
Erik Mollerup fortalte om Kommu-

nens bestræbelser på at sikre den
mindst skæmmende etablering af
Telemaster i Trørød.
Jens /ve omtalte arbejdet med

Helsingørmotorvejen, og han
gjorde opmærksom på Kommunens Trafikhandlingsplan og planen for cykelstier.
I den sammenhæng drøftede man
det påtrængende behov for
dæmpning af trafikhastighederne.
/sh

Hvorfor hedder
Rundforbivej
Ru ndforbivej?
Vi færdes konstant på dem,
vi bor på dem, og vi nævner
dem i et væk i daglig tale.
Men hvor ofte tager vi os tid
til at tænke over, hvorfor de
hedder, som de nu hedder.
Det er vore vejnavne, der
her refereres til. Og vejnavnenes betydning er netop
omdrejningspunktet for
nærværende bog.
Om det og alle andre vejnavne i
Trørød og resten af den gamle
Søllerød Kommune kan man
læse i bogen:
"Vejnavne fra Aggerhvile Alle
til Øverødvej".
Bogen er rigt illustreret med masser af billeder og gamle matrikelkort.
Hos boghandlerne er bogens pris
kr. 200, men Historisk-topografisk
Selskab for Søllerødegnen, som
har udgivet bogen, har tilbudt, at
medlemmer af Trørød Grundejerforening kan erhverve den for kr.
150 ved henvendelse på
Rudersdal Museum, Søllerødvej
nr. 25 eller på Historisk Arkiv på
Biblioteket i Holte.
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DANMARK

«Navn»
«Adresse_ 1 » «Vejnr» «A_B»
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 på kommunens internet-sider.
Dato
30.11.11
23.11.11
23.11.11
26.10.11
05.10.11

05.10.11

Møde Sag Emne
BYU 10 Trørød Torv - Afgørelse fra Statsforvaltningen
KMB
Handleplan for cyklister og fodgængere 8
Vedtagelse
KMB 21 Kohavevej 22 A-B, Trørød, 2950 VedbækSalg af kommunal ejendom
KBM 9
Forslag til lokalplan 219 for boliger på
Gæslingestien i Trørød
TMU
Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3
4
til ændring af tilstanden for 9 vandhuller m.v.
ved Helsingørmotorvejens udvidelse
BYU
5 Helsingørmotorvejens udvidelse - planlovens
bestemmelser samt naturbeskytteslovens byggelinjebestemmelser

Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater.
KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget,
BYU = Bvolanudvalcet
lcb
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God plads mellem
Havn og strand

husene og mange
grønne arealer

Skoven og
markerne

God sammenhæng i
infrastruktur - dvs.
acceptabel afstand til tog,

motorvejsbus og motorvej
Brugervenlige cykelstier på

Trørød

- Omlæg vores torv, så det ligner og lyder som et torv
- Skab bedre stier for fodgængere og cykellister i Trørød
- Lad os markere bygrænserne mere tydeligt

et stærkt og attraktivt
nærmiljø båret af sine
borgere og smukke
omgivelser

tværs af regionen
Nærhed til København

Begrænset

børnehave

gennemkørende trafik
Mange og gode foreninger
Gode skoleveje

og sportsklubber
(også for børn og unge)

Trygge omgivelser

Andrea, Emilie, Hannah &
Svend Heidam
Rundforbivej 77
Trørød
2950 Vedbæk

Læs teksten på hjemmesiden www.troeroed.dk

Vinder

MITTRØRØD
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