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Endnu et år er gået, siden vi var samlet sidst. Der har været mange opgaver i det forgangne år både 
omkring muligheden for en jernbane ned langs Køge Bugt, udarbejdelse af ny deklaration, støjvolde 
og meget andet. 

Ad. Vedligeholdelse af området – Veje og beplantning 

Det er lykkes bestyrelsen igen at få startet en dialog med Vej & Park, men det har holdt hårdt. De 
virker ikke videre interesseret i et samarbejde. 

Således lader det stadig noget tilbage at ønske omkring renoveringen af plantekasser på 
Majsmarken, Solsikkemarken, Rismarken og Kløvermarken. Vi har nu fået det svar, at man ville se 
om de kunne komme med i den grønne pulje, som økonomiudvalget tager stilling til i marts måned. 
På nuværende tidspunkt har det ikke været behandlet. 

Vi har haft kontakt til Solrød kommune i forbindelse med reetableringer efter nedgravningen af 
fibre. Så vidt vi har kunnet konstatere, er det blevet reetableret, men dog ikke alt lige godt/pænt. 

Solrød Kommune er endnu vendt tilbage med nyt omkring en eventuel overtagelse af 
Munkekærsvej 25. 

Ad. Vejlaugets hjemmeside på internettet 

Det er stadig ikke rigtig lykkes at komme i gang igen med at få opdateret hjemmesiden. Vi vil 
forsøge at være mere aktive omkring dette i 2009 således, at vi kan være med i de nye tider. 

Ad. Afhentning af affald 

Der har igen i år med jævne mellemrum været problemer med affaldsafhentningen. Solrød 
kommune er nu begyndt at bruge deres sanktions mulighed i forhold til renovatøren. De håber, det 
vil hjælpe på det sidste. 

Jeg vil dog stadig gerne opfordre alle, der har problemer med renovationen at ringe op til kommune 
og klage, da det er den eneste mulighed de har for at få at vide, om det er godt eller skidt. 

Ad. Tinglyste deklarationer 

Vi har arbejdet med at få de nuværende deklarationer bragt op til nu tiden. Det har været et lidt 
større arbejde end forventet. Solrød kommune skal langt mere ind over dette end først antaget, da de 
skal håndhæve deklarationen. De vil selvfølgelig helst nøjes med lokalplanen, men har heldigvis 
forståelse for vores argumentation for at bibeholde deklarationen. 

Der pågår endnu nogle afklaringer med Solrød kommune, men det er uden betydning for selve 
ordlyden af deklarationen. Vil blive behandlet yderligere under punktet ”Indkomne forslag”. 



Ad. Støjgener 

Edmund og Finn har indimellem stadig travlt med støjgenerne. Det er lykkedes, at få Solrød 
Kommune til at tage beslutning om at lukke hullet i støjvolden ved Ranunkelvangen.  

Arbejdet på støjvolden til motorvejens bro over Tåstrupvejen er påbegyndt, og man regner med det 
bliver færdigt i år. Dernæst påbegyndes stykket fra broen til Cementvejen.  

Der har været forsinkelser i projektet, da det ikke har været så nemt at skaffe jord fra byggeriet på 
grund af finanskrisen og det stagnerende boligmarked. 

Ad. Jernbane til Ringsted 

I oktober sidste år havde Trafikstyrelsen inviteret til orienteringsmøde vedr. en eventuel jernbane 
strækning til Ringsted over Køge. Frem for et orienteringsmøde bar det mere præg af et salgsmøde 
fra styrelsens side. 

Selve ideen om en nybygningsløsning på denne strækning frem for et 5. Spor på den eksisterende 
strækning vandt ej heller genhør blandt de mange fremmødte. Bestyrelsen stillede da også flere 
kritiske spørgsmål, som der ikke blev svaret særlig klart på eller også var svaret direkte i strid med 
gældende fysik. 

Bestyrelsen har indsendt høringssvar til styrelsen vedr. denne strækning. Alle høringssvarene skulle 
munde ud i en rapport, der skulle være lige på trapperne. 

Bestyrelsen har endvidere skrevet til hele Folketingets Trafikudvalg. Der er kun kommet svar fra et 
enkelt medlem, der beklagede ikke at have haft tid til at deltage i mødet (han deltog heller ikke i 
nogle af de andre møder i de øvrige berørte kommuner). 

Transportministeren har også modtaget et brev fra bestyrelsen med en del spørgsmål. Der er 
modtaget svar på disse, men af meget politisk karakter. Endvidere har han samt hans embedsmænd 
heller ikke deltaget i fysikundervisningen. 

Der har været møde med borgmester Niels Hørup, hvor vi er blevet enige om en fremad rettet 
strategi. NH orienterede også om nogle af de mere politiske baggrunde for, hvad der foregår lige nu, 
hvilket taler en del til vores fordel. 

Bestyrelsen etablerer endvidere også kontakt til Solrød Strands Grundejerforening således, at vi kan 
få mere slagkraft. SSG har allerede kontakt til flere grundejerforeninger i de øvrige kommuner. 

Det har været et ret begivenhedsrigt år med mange igangsatte aktiviteter, som der vil blive fulgt op 
på i det kommende år.. 

Jeg glæder mig til arbejdet i det nye år. 

Tak for et godt år. 

Bo Jelved 
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