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Det har været et travlt år for bestyrelsen. Der har været en del projekter samt nogle forskellige
udfordringer, der er dukket op undervejs. Arbejdet er dog stille og roligt skredet fremad, så der er
nået nogle resultater.

Ad. Vedligeholdelse af området - Vejene
Solrød kommune har endelig fået repareret lunken ud for Rismarken. Resultatet kan dog diskuteres,
hvilket vi forestiller os at gøre, da der stadig samler sig en del vand her.
Der er flere opkørsler på Tulipanmarken, som er for høje. Disse har kommunen har været ude at
besigtige og lovet vil blive rettet. Siden har vi intet hørt.
Det er konstateret, at flere kloakdæksler i Rismarken, Majsmarken og Solsikkemarken er for høje,
hvilket vi vil be Solrød kommune gøre noget ved.

Ad. Vedligeholdelse af området – Beplantning
Vi er meget langt fra tilfredse med den vedligeholdelse af vores plantekasser, som kommunen yder.
Vi er blevet lovet, at der ville blive plantet nye træer i to af plantekasserne på Tulipanmarken,
hvilket ikke er sket på trods af flere rykkere.

Ad. Samarbejde med Solrød Kommune
Vores samarbejde med ledelsen i Vej & Park fungere for at sige det mildt overhovedet ikke. De
lever ganske simpelt ikke op til vores forventninger. Selv ved henvendelse til Direktøren for
området, Poul Bjergager, har ingen effekt. Det er i denne henseende lige gyldigt om der anvendes
skriftlig kommunikation - her modtager vi et svar 7 uger senere, der fortæller, at kommunen har
modtaget vores brev og vender tilbage (hvilket ikke sker).
Vi har endnu ikke oplevet at få et svar, som vi i første omgang kunne bruge til noget, hvilket er
meget fustrerende. Bestyrelsen vil arbejde på at få dette forbedret således, at både Solrød Kommune
og Vejlauget kan få glæde af det.

Ad. Munkekærsvej 25
Bestyrelsen tager her i foråret kontakt til ejeren for at få lavet en aftale omkring rydningen af dette
område. Vi vil samtidig foreslå ejeren, at der sættes hegn op og en låge med lås således, at vi kan
undgå, at det kommer til at ligne en losseplads.

Ad. Legende børn skilte
Der er på samtlige veje i området opsat skilte vedr. legende børn undtagen på Kløvermarken. Dette
har bestyrelsen forsøgt at få igennem i det forløbne år, men Solrød kommune har ikke kunnet give
os de nødvendige oplysninger omkring regler for opsætning og en pris for opsætningen, hvis de
skulle foretage denne. Vi håber, at vi kan få det gennemført i det kommende år.



Ad. Husning af flygtninge i Vejlauget
I det sene forår 2000 fik bestyrelsen at vide, at Solrød Kommune ville købe et hus i Vejlauget med
det formål at huse flygtninge i det. Det var dog ikke kommunen, som kom med denne oplysning.
Dette vakte en del panik i området, specielt naboerne til den omtalte ejendom havde bekymringer.
Bestyrelsen tog kontakt til kommunen og på den baggrund blev bestyrelsen og naboerne inviteret til
et møde med kommunen omkring brugen af ejendommen. Desværre var der nogen, som misbrugte
dette bl.a. ved at omdele en invitation stilet til mig, hvorpå vedkommende havde skrevet lidt
information, som jeg ikke kunne stå inde for, men det så ud som om jeg havde tilføjet dette.
Personen havde tilsyneladende ikke mandsmod nok til at ville stå ved sin udtalelse, da det ikke var
forsynet med underskrift.
Overfor kommunen blev det pointeret, at Vejlauget var af den opfattelse, at kommunen kun kunne
huse familier i dette hus og ikke enkeltpersoner, hvilket kommunen havde tænkt sig. Da kommunen
ikke kunne love bestyrelsen dette klagede vi til Naturklagenævnet, idet vi ikke mente kommunen
ville overholde lokalplanen. Desværre fik kommunen medhold.
I dag bor der to enkelt personer og en familie i huset. Bestyrelsen har ikke hørt nogen klager fra
naboerne, hvorfor vi har en oplevelse af, at det er gået meget fredeligt og der ikke har været
problemer med beboerne.
Jeg kan kort nævne, at jeg har hilst på familien, idet min søn går i klasse med drengen. De holdt
endda fødselsdag for drengene i klassen her i foråret og det havde været meget vellykket. På
baggrund af dette og de meldinger, som Jonas kommer med, tror jeg, at familien er kommet meget
langt i deres bestræbelser på at blive integreret i det danske samfund.

Ad. Støjgener
Dette vil Edmund og Finn orienterer om særskilt.

Som sagt i begyndelsen blev et mere hektisk år end forventet, men jeg synes vi har haft et godt år i
bestyrelsen med mange positive oplevelser på trods af de udfordringer, der stadig er i forhold til
kommunen.
Jeg glæder mig allerede til det næste år, hvor vi forhåbentlig kan opnå nogle bedre resultater i
forhold til kommunen, hvilket jeg er overbevist om.
Tak for et godt år.

Bo Jelved
Formand


