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Så står jeg her endnu en gang efter endnu et år. Og der er godt nok løbet lidt vand i åen siden sidste 
år – mange ting er hændt i vores vejlaug eller i forhold til Vejlauget.  

Ad. Vedligeholdelse af området – Veje og beplantning 

Jeg må endnu en gang bemærke, at Solrød kommune er meget svære at danse med i denne 
sammenhæng. Jeg synes ikke, vi som vejlaug stiller specielt store krav, men må konstatere, at 
Solrød kommune ikke ønsker at arbejde sammen med os eller prioritere nogle af vore ønsker. 

Eksempelvis er vi igen blevet forbigået i de grønne puljer til forskønnelse af plantekasserne på 
Kløvermarken, Rismarken, Solsikkemarken og Majsmarken. Jeg havde håbet, at jeg kunne stå på 
denne generalforsamling og sige ”Nu sker der noget”, men det kan jeg ikke. 

Vi vil selvfølgelig forsøge at få gang i samarbejdet med Solrød Kommune, selvom de 
tilsyneladende ikke selv har samme interesse.  

Ad. Tinglyste deklarationer 

Dette arbejde har ikke været prioriteret i år. Det vil fortsat kræve en godkendelse (underskrift) fra 
samtlige parceller, og der skal være enighed. 

Ad. Støjgener 

Som alle har kunnet følge med i, er støjvoldene nu tæt på at være færdige i vores ende af 
kommunen. Vi må desværre konstatere, at helt godt bliver det ikke før vi får nu støjafskærmning 
oppe på broen over Tåstrupvejen. Dette sker først, når motorvejen udvides det sidste stykke ned til 
Køge. 

Ad. Jernbane til Ringsted 

Nu ved vi jo alle, at jernbanen til Ringsted ikke kan undgås, men vi forventer stadig at kunne 
påvirke etableringen på den måde, at vi håber, de vil grave den ned igennem Solrød således, at 
støjgenerne minimeres mest muligt. 

Liebst og Ole vil orientere om de allerseneste hændelser omkring dette under eventuelt. 

 

Jeg glæder mig til arbejdet i det nye år. 

Tak for et godt år. 

Bo Jelved 
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