Trørød Grundejerforening
MedlemsOrientering nr. 9 marts 2004
Dette nummer af MedlemsOrientering er starten på 3. årgang. Vi vil også i år bruge bladet til at holde medlemmerne orienteret om de emner,
bestyrelsen arbejder med, og til de budskaber, vi gerne vil sende ud til
borgerne i Trørød.
Inde i bladet henleder vi opmærksomheden på, at grundejerforeningen
har ændret E-mailadresse og på indlægget "Omkring Trørød" på bagsiden af bladet, der er en god information til dem, der vil gå ind på kommunens internetsider og se, hvad der er drøftet i kommunalbestyrelsen
og i de kommunale udvalg af interesse for borgerne i Trørød. /va
De sidste 8 måneder har foreningens mail-postkasse modtaget næsten
700 reklame-mails (spam) udover de mails, der er modtaget fra medlemmer og andre. For at undgå det tidskrævende arbejde med at slette
den uvedkommende post, har vi ændret foreningens mail-adresse og
lukket den gamle.
Fremover er Trørød Grundejerforenings mailadresse:
kontakt@troeroed.dk

Kalenderen
27. april 2004 Bestyrelsesmøde
19. maj 2004 Møde i kommunikationsudvalget
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Fastelavnssøndag den 22. februar blev der
igen i år slået katten af tønden i Trørød. Siestabageren og Trørød Grundejerforening var
som de foregående år fælles om det traditionsrige arrangement, og det forløb rigtig godt.
Der var ca. 100 børn og vel mere end et par
hundrede forældre og bedsteforældre, så der
var trængsel på pladsen foran bageren.
Grundejerforeningen havde i år købt fire tønder og fyldt karameller i dem. Siestabageren
havde fastelavnsboller til alle med saftevand
til børnene og kaffe til de voksne og grundejerforeningen uddelte appelsiner til børnene.
Der var mange forældre, der takkede os for et
fint arrangement
/va

Byhistorisk Arkiv Søllerød Museum
Vi har indledt et samarbejde med
Byhistorisk Arkiv, som vil bidrage
med historiske billeder fra Trørød.
På vores hjemmeside vil der snarest være et link til samme.

Trørød historie:
Trørød Konditori "Siesta" blev
købt af konditor Carl Petersen,
som var en driftig mand fuld af
humor og energi.
Det lykkedes ham på få år at gøre Trørød Conditori til et samlingspunkt, ikke bare for lokale
Trørødborgere, men også til et
velkendt nordsjællandsk udflugtsmål.
I 1928 foretog han en større ombygning af forretningen og selve
serveringslokalet blev nyindrettet
og døbt "Siesta".

På billedet ses Carl Petersen og
hans kone samt t.v. sønnen Hans

Fra 1956 - 2000 var forretningen
ejet af Jens og Grethe Jensen,
som dog udelukkende drev bageri. I lighed med Carl Petersen
gjorde bagermester Jensen
bageriet til et samlingspunkt i byen, bl.a. gennem den årlige tøndeslagning ved fastelavn og gennem julebagning for børn. Billedet
var med på Byhistorisk Arkivs
fotoudstilling Trørødbilleder.
Udstillingen kan ses i Gl. Holte
Kirke fra 28/3 - 1/8 2004.
Foto: Byhistorisk Arkiv - Søllerød
Museum.
v/ Jesper Boysen
Den nuværende ejer af Siesta,
Bente Larsen, har videreført traditionen med tøndeslagning for
børn.
Bente Larsen planlægger et Pjerrot - arrangement omkring 1.
september.

Petersen, der i 1944, overtog forretningen efter sin far.

Opfordring til debat om
trafikproblemer i Trørød
1. Indledning.
Trafikproblemerne i Trørød knytter sig hovedsageligt til biltrafikken.
På landsplan er der stadig forfærdende mange mennesker,
der bliver bildræbt eller kvæstede, og en undersøgelse for nyligt pegede på, at ca. 10 % af
bilisterne overskrider hastighedsgrænserne. En del af disse
hensynsløse bilister færdes også i Trørød. Problemerne rejses
igen og igen af borgerne i lokalpressen og overfor Trørød
Grundejerforening bl.a. ved den
årlige generalforsamling, men
Kommunen gør ikke meget ved
problemerne.
2. Sikkerheden.
Rundt omkring i Trørød peges
der på for høje hastigheder.
Især beboerne på Gøngehusvej
klager, men også på Rundforbivej og Kohavevej er der bekymring over de for høje hastigheder. Meldinger om for høje
hastigheder kommer også fra de
mindre veje.
Det skaber usikkerhed hos de
ældre mennesker, og gang på
gang kan man på Trørød Torv

opleve, at ældre borgere ikke tør
passere Rundforbivej på fodgængerfeltet, fordi hensynsløse
bilister kører forbi med fuld hastighed.
Også de yngre medborgere er
truede, og man hører eksempler
på forældre, der ikke føler sig
trygge ved at sende børnene af
sted til skole til fods eller på cykel, og i stedet vælger at køre
børnene i bil - hvorved der bliver endnu mere biltrafik omkring
skolerne.
Et konkret eksempel her er, at
forældre på Bakkevej og Kratmosevej er bekymrede over, at
fodgængerovergangen over
Rundforbivej er udsat på grund
af bilister, der efter den åbne
vejstrækning fra Nærum ikke har
fået bremset farten på vej ind i
Trørød.
3. Støj.
Den store mængde biler og de
høje hastigheder medfører en
betydelig og skadelig støj.
Det er igen Gøngehusvej, Rundforbivej, Kohavevej og Langhaven, der giver anledning til flest
klager.
Og i haverne, der grænser op til
disse veje, er det om sommeren
ikke længere rart at opholde sig
og drikke te med farmor.

Dertil kommer larmen fra Motorvejen, som ved en udvidelse vil blive endnu mere
generende. Her har Trørød
Grundejerforening taget initiativ til et arbejde med støjvolde,
og dette projekt støttes af udtalelser fra Kommunen.
Men støjen afhænger ikke kun
af antal biler og deres hastighed, men også af vejbelægningen, og her kan man
ønske sig støjsvag belægning
for de veje, hvor det ikke allerede er etableret.
4. Større handlekraft fra
Kommunen.
Trørød borgerne fremfører
disse problemer igen og igen.
Ved Grundejerforeningens
seneste generalforsamling
blev det anført, at diskussionerne ved disse generalforsamlinger for en dels vedkommende var gentagelser fra år
til år. Det er jo ikke så mærkeligt, da problemerne bliver ved
med at eksistere, medens
Kommunen ikke gør nok for at
løse dem. Det er rigtigt, at
Kommunen og de store
grundejerforeningen i fællesskab har etableret fartmålere
til at registrere for høje hastigheder. Men derudover har
kommunen ikke fortaget sig
noget særligt .

Grundejerforeningen har forgæves efterlyst cykelstier på
bl.a. Frydenlundsvej, og
Kommunens lappeløsning på
Kohavevej - med en afmærket, men ubeskyttet cykelbane
og en forlængelse af den regulære cykelsti med ca. 300
meter - er selvfølgelig ikke
tilstrækkeligt til at løse vejens
problemer. Ved Grundejerforeningens generalforsamlinger
har borgere sagt, at de kun
kunne se en løsning på deres
problemer med biltrafikken
ved at flytte fra Søllerød
kommune. Og det er en dårlig
måde at løse trafikproblemerne på.
5. Grundejerforeningens
planer.
Trørød Grundejerforening vil
gerne være med til at sætte
skub i udviklingen - også med
utraditionelle løsninger. Man
kan forestille sig vejindsnævringer og bump (her er Bueager et eksempel på, hvordan
problemet kan løses), flere
cykelstier, hastighedsbegrænsninger, riller på kørebanen, dobbeltlinier og skiltning.
Øget opmærksomhed om skoleveje, hvor de fremtidige trafikanters holdning til trafikken
formes.

..... trafik - debat

Hybridnet.

Og i nabokommunerne findes interessante eksempler på løsningsmodeller (særlige hastighedsbegrænsninger i skoletiden
f.eks.). Endvidere vil bedre kollektiv trafik kunne mindske behovet
for bilkørsel.

I MedlemsOrientering nr. 8 december 2003 orienterede vi om et
ideoplæg fra Telia/Stofa om fremføring af kabelnet i Trørødområdet, og
anmodede de medlemmer, der var
interesseret, om at meddele det til
bestyrelsen inden udgangen af januar 2004.
Da der kun er få medlemmer, der har
givet udtryk for interesse i tilslutning
på de skitserede vilkår, bringer vi
herved sagen i erindring.
Såfremt vi ikke inden 1. april har hørt
fra flere interesserede, vil vi meddele
Telia/Stofa, at der ikke er tilstrækkelig interesse for deres oplæg.
Sagen vil dermed være afsluttet.
Det var på grundlag af en generalforsamlingsbeslutning i 2002, at bestyrelsen har arbejdet med sagen og
indhentet tilbud. /va

I første omgang er Grundejerforeningens bestyrelse interesseret i
meldinger fra medlemmerne om
problemer, løsningsmodeller, forslag m.v., og disse kan sendes til
vores hjemmeside:
www.troeroed.dk.
På baggrund af disse meldinger
vil bestyrelsen udarbejde en
handlingsplan for tiden fremover.

Dispensationssager
Siden sidste medlemsorientering har grundejerforeningen kun haft en
dispensationsansøgning til udtalelse.
Vinterhalvåret er jo ikke højsæson for opførelse af garager, carporte og
udhuse, for det er jo typisk disse bygninger, der søges dispensation til.
Kløvereng: Der blev ansøgt om opførelse af et fritliggende udhus. Udhuset overholder bygningsreglementets bestemmelser, men ifølge lokalplanen skal et udhus sammenbygges med huset eller en garage eller
carport. Bygherren forpligter sig til ikke at opføre flere fritliggende bygninger, idet der ifølge lokalplanen ikke må være mere en 2 fritliggende
bygninger på en grund. På disse betingelser havde grundejerforeningen
ingen indvendinger mod det ansøgte .
/va

Seværdigheder i Trørød
"Monumentguide, Søllerød
Kommune". 43 udvalgte historiske monumenter.
Kort før jul udgav Søllerød Museum en monumentguide. Monumentguiden er en del af en samlet
registrering af historiske monumenter i Søllerød Kommune. Der
er i alt ca. 100 monumenter, hvoraf over halvdelen står på privat
grund. Heri er ikke medregnet
monumenter på kirkegårde, der
tidligere er registreret af Søllerød
Museum.
"Monumentguiden indeholder en
gennemgang af 43 forskellige historiske monumenter, der alle er
offentligt tilgængelige. I Trørød/Vedbækområdet er der tale
om Wevers Vase og Carls Kilde i
Trørødskoven vest for Enrum.
For hvert monument er angivet en
placering, kunstner (i det omfang
det har kunnet oplyses), datering,
materialer og mål. Derudover er
der et farvefoto af hvert monument. Monumentguiden er på omslaget forsynet med et kort, der
skulle gøre det let at finde monumenterne, en beskrivelse af historien bag monumentet, litteraturhenvisninger, hvor historien i tilknytning til de enkelte monumenter kan læses.
Monumentguiden er udarbejdet af
tandlæge Jørgen Langebæk og
projektmedarbejder Jens Hallin,

begge borgere i Søllerød Kommune.
Monumentguiden er udarbejdet
efter ide af Jørgen Langebæk, og
kan udgives, fordi den er sponsoreret af Søllerød Kommune og tre
anonyme søllerødborgere.
Monumentguiden, der er i lommeformat, sælges på Søllerød Museums 3 afdelinger, Kulturbutikken
på Hovedbiblioteket, Borgerinformation på Rådhuset og boghandlerne i Nærum, Holte og Trørød.
Pris 30 kr.
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Omkring Trørød
Siden sidst har Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandlet følgende sager,
der 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
16.03.04
TMU
3
Private fællesveje - Kendelse om istandsættelse
16.03.04
TMU
15 Tilsynet - Anmodning om udtalelse vedrørende Rundforbivej 29 B og 31 A
16.03.04
TMU
16
Kortlægning af forurening, Wornings Plads {del af Trørød
Deponerings-plads)
16.03.04
BYU
7
Eventuel bebyggelse på Langhaven 60-62
Krogholmgård - Overdækning af indgang og cykelparke16.03.04
BYU
10
ring
Haveforeningen Majsletten - Ulovligt byggeri
16.03.04
BYU
12
Afhentning af haveaffald - Køb af haveaffaldsbeholder
25.02.04
KMB
8
25.02.04
KMB
9
Forslag til Kommuneplan 2004-2016
28.01 .04
KMB
L4
Kohavevej 22 A-B, matr.nr. 4 hb og 17 a, Trørød by, Vedbæk ("Køkkenløse") - Nedrivning
13.01 .04
TMU
Reduktion af busdriften
3
Miljøpuljerådets prioritering af oprensning efter benzinsalg
13.01 .04
TMU
8
i Søllerød Kommune
13.01 .04
BYU
8
Krogholmgård - Indretning af friarealer
17.12.03
KMB
17 Trørød Park - Hovedkloak - Regnskabsaflæggelse - Tillægsbevilling
02.12.03
TMU
3
Caroline Matilde Stien - Belysning
02.12.03
TMU
4
Uheldsbekæmpelse - Sorte Pletter
02.12.03
TMU
12
Kohavevej 10-14, Hovedkloak - Aflæggelse af regnskab

