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Det har ikke i år været ligeså travlt som sidste år. Der har været færre aktiviteter, men støjproble-
merne har taget meget tid. Dette vil Edmund og Finn orienterer om særskilt efterfølgende.

Ad. Vedligeholdelse af området - Vejene
Der er stadig en del problemer med lunker ved opkørslerne til Tulipanmarken, Rismarken og Sol-
sikkemarken. Indtil videre har kommunen afvist at afhjælpe disse problemer, men bestyrelsen ar-
bejder videre på sagen, så der forhåbentlig findes en snarlig løsning.

Ad. Vedligeholdelse af området – Beplantning
Vi håber i år at få et bedre samarbejde med kommunen omkring vedligeholdelsen af plantekasserne.
Vi har på nuværende tidspunkt fået en bekræftelse på, at der vil blive plantet nye træer i de to kasser
på Tulipanmarken, når de nuværende stubbe er rådnet tilstrækkeligt til at de kan trækkes op.

Ad. Samarbejde med Solrød Kommune
Samarbejdet med Solrød kommune er blevet langt mere konstruktivt end tidligere. Der er en meget
god dialog med Vej & Park omkring vedligeholdelsen af området, samt med Borgmesterkontoret
omkring støjgenerne.
Bestyrelsen håber meget, at vi kan fortsætte dette samarbejde således, at vi får nogle gode rammer
for Vejlavet.

Ad. Munkekærsvej 25
Bestyrelsen tager kontakt til ejeren med det formål at få lukket grundene af således, at der ikke kan
smides affald m.m. Samtidig forsøges det at lave en bedre ordning omkring rydning af ukrudt såle-
des, at beboerne på Valmuemarken ikke generes af dette.

Ad. Legende børn skilte
Der mangler endnu et skilt på Kløvermarken, som kommunen er blevet bedt om at komme med et
tilbud på at sætte op. Dette er ikke modtaget endnu. Bestyrelsen håber at dette kan blive gennemført
her i foråret.

Ad. Støjgener
Der er sket meget i denne sag. Det har været omtalt i medierne og der er blevet taget kontakt til lo-
kale politikere, der sidder i Folketinget samt Trafikministeren. Dette vil Edmund og Finn orientere
om særskilt.

Som nævnt i begyndelsen blev det et mere stille år end sidste år, men jeg synes vi har haft et godt år
i bestyrelsen med mange positive resultater på trods af de store udfordringer, der har været tale om.



Jeg glæder mig allerede til det næste år, hvor vi forhåbentlig kan opnå nogle endnu bedre resultater
omkring støjproblemerne, hvilket jeg er overbevist om.
Tak for et godt år.

Bo Jelved
Formand


