
Formandens beretning 2014 
Bo Jelved kunne, næsten som sædvanlig, berette, at det havde været et år med mange mindre 
opgaver, men opgaverne bliver håndteret og i de fleste tilfælde med et positivt resultat. 

Ad. Vedligeholdelse af området – Veje og beplantning 

Det er nu nu endelig lykkes at få renoveret alle plantekasserne på Kløvermarken, Majsmarken, 
Solsikkemarken og Rismarken, hvilket har taget en del års vedholdenhed. Der har efterfølgende 
været enkelte bemærkninger omkring, hvorfor kommunen ikke lige ordnede stenene rundt om, når 
nu de var i gang. Det er selvfølgelig noget bestyrelsen vil tage op med kommunen således, at vi 
forhåbentlig også kan få rettet dette. 

Der er også enkelte parcelejere, der har spurgt, hvorfor de ikke var blevet spurgt om, hvad der 
skulle gøres ved plantekasserne. Det forholder sig således, at det er kommunen som alene ejer 
plantekasserne og vedligeholder dem, og derfor kan de gøre med dem, hvad de ønsker. Derfor har 
vi reelt ingen indflydelse. 

Vi fik ingen dialog med Solrød kommune omkring den nye asfalt, men vi kunne konstatere, at 
nogle skader var blevet repareret, mens andre ikke blev.  

I forbindelse med byggegrunden mellem Tjørnholmvej og Tulipanmarken har der igen været en del 
dialog med Solrød kommune. Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at der bliver bygget foreløbig. 
Det ene hus er blevet lejet ud og det andet er tilsyneladende blevet tømt. Nu er der så det problem, 
at grunden ikke længere er medlem af vejlauget, men de bruger Tulipanmarken som adgangs vej. 
Dette er der blevet gjort opmærksom på over for kommunen, at vi finder uacceptabelt. Vi har 
anmodet om, at der bliver sat en hæk op, som spærrer for adgangen, hvilket hele tiden har været 
meningen, også ifølge den nye lokalplan, der er blevet vedtaget. Indtil videre er der ikke noget nyt i 
sagen. 

Der er endnu ikke kommet nogen løsning omkring Munkekærsvej 25, så der er stor sandsynlighed 
for, at der kommer mangen ukrudtsfrø der fra i løbet af sommeren igen i år.  

Bestyrelsen har også haft en dialog med kommunen omkring lunkerne ved opkørslerne til alle 
sidevejene fra Munkekærsvej, men kommunen mener indtil videre ikke, at der er noget problem 
med vand her – noget svært at forstå, men det holder vel kun indtil en eller anden falder på is der 
eller en politiker flytter ind i området. 

Ad. Web side 

Det har knebet lidt med opdateringen på vores hjemmeside, men den er der. Hvis der skulle være en 
ildsjæl, der har forstand på at lave hjemmesider og vedligeholde dem, så er de meget velkomne til at 
træde til, så det kunne blive lidt mere professionelt.  

 



Ad. Motorvejs entreprise og jernbane 

Det går støt frem med byggeriet af den nye motorvej. Senest har der været spærret en del på 
Tåstrupvejen, så man kunne få den halve bro på plads igen. Hvornår det bliver den anden halvdels 
tur vides ikke, men senere på året er nok ikke et dårligt gæt. 

Vi forventer stadig, at der bliver sat støjskærme op, som minder om dem på motorring 3, og ikke 
som dem, de sætter op i Greve for tiden.  

Jernbanen sætter også sine spor. Firmileskoven er stort set revet midt over, og mit gæt er, at det 
råvildt, som der var i skoven, er flygtet langt væk. Ligeledes vil jeg tro det er gået med de fredede 
frøer nede ved Jersie, for det ser for mig ikke ud som om der bliver taget meget hensyn til noget 
som helst – man pløjer bare igennem landskabet. Jeg tror reelt ikke der er noget som helst tilbage af 
det, som man skulle tage hensyn til under anlæggelsen. 

 

Jeg håber på endnu et godt år. 

Tak for det forgangne år. 

Bo Jelved 
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