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Dette har været et sørgeligt år. Bestyrelsen mistede et medlem i sommeren 2011 – Fin Brøggler. 
Finn var et ihærdigt medlem af bestyrelsen, og brændte for sit arbejde i denne. Finn var bl.a. med til 
at starte støjudvalget sammen med Liebst og var meget engageret i dette arbejde. Æret være hans 
minde. 

Ad. Vedligeholdelse af området – Veje og beplantning 

Der er nu kommet ny leder i Vej & Park, som der er blevet startet en god dialog med, som 
forhåbentlig kan føre til bedre samarbejde omkring vedligeholdelsen af vort område. 

Ad. Web side 

Sidste år blev vi gjort opmærksomme på, at vores hjemmeside ikke var ført up-to-date og om det 
ikke ville være på sin plads at få gjort noget ved dette eller alternativt nedlægge den helt. Vi 
besluttede at gøre noget ved det og dette arbejde pågår stadig, da det viste sig at være større end 
bare at ligge noget information på. 

Siden er oprindeligt lavet med nogle produkter, der ikke findes længere, hvorfor det har været 
nødvendigt at programmere det helle om. Dette arbejde er ikke tilendebragt endnu, men der 
arbejdes med det, hvorfor vir egner med at siden kommer op på nyt i løbet af forsommeren. 

Ad. Tinglyste deklarationer 

Opgaven begynder at være lidt uoverskuelig, og der ikke sket yderligere i den, da det er svært at tro 
på, at alle parcelejere vil skrive under på de ændringer, som bliver foretaget. Vi er klar over vi fik 
mandat til at arbejde videre med den, og det vil vi fortsat gøre. 

Ad. Støjgener 

Som alle har kunnet følge med i, er støjvoldene nu færdige i vores ende af kommunen. Der er dog 
stadig en del støj fra motorvejen, men dette vil ikke blive løst før, at motorvejen bliver udvidet, da 
der her vil blive etableret bedre støjafskærmning over broen ved Tåstrupvejen. 

Ad. Jernbane til Ringsted 

Jernbanen er vedtaget og arbejderne er så småt begyndt. Bestyrelsen har undersøgt muligheder for 
støjsanering af huse etc. Dette vil ikke ske i regi af Banestyrelsen. Til gengæld vil det kunne ske i 
forbindelse med motorvejen og efter Vejdirektoratets målinger. 

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 

Formand 


