
Formandens beretning 2018 
Endnu en gang er der gået et år, som der jo plejer. Og bestyrelsen har haft forskellige aktiviteter, 
som forskellige har været involveret i. Der kæmpes stadig for mindre støj i området på trods af både 
motorvej og om lidt jernbane samt dårlig asfalt på Tåstrupvejen. Det kommer jeg alt sammen 
nærmere ind på i denne beretning. 

Ad. Vedligeholdelse af området – Veje og beplantning 
Der har ikke været den helt store dialog med Solrød Kommune i det forgangne år, da der ikke har 
været udfordringer udover vedligehold af plantekasser på Tulipanmarken. 
Der har til gengæld været dialog om flere andre tiltag i og omkring vores vejlaug. Nogle 
grundejerforeninger ville gerne have et lyskryds eller en rundkørsel på Solrød Byvej ud for 
Strandgårds Alle, da der åbenbart sker flere uheld her. Kommunen ønsker dog en anden løsning, 
hvor udkørslen fra Rådhuset flyttes længere op mod Tåstrupvej. Om dette løser problemet må stå 
hen i det uvisse. 
Der har også været dialog omkring flere fortove, som enten er hullede eller ujævne. Nogle vil blive 
udbedret som en del af den løbende drift, mens andre vil blive en del af den prioritering, der sker for 
større opgaver i Kommunen. 
På baggrund af henvendelse fra beboer har vi også forespurgt, om der kunne etableres bump på 
Munkekærsvej, da der er flere, som kører relativt hurtigt på denne vej, men der er ikke kommet 
noget ud af det ind til videre. 
Liebst har endvidere talt med Solrød kommune vedr. Tåstrupvejen, både i forhold til belægning, 
men også de mange lastvognstog, som synes det er et glimrende sted at holde i stedet for på 
Cementvej, hvor det er beregnet til dem. Planen er, at først laves alle ændringer omkring 
Tåstrupvejen fra Byvej til Cordoza, dernæst vil det være fra Byvej til Cementvej. På den sidste del 
vil hele dobbelt sporet blive revet op og tilplantet med græs således, at der ikkke vil kunne holde 
lastvognstog. Dernæst vil der blive lagt støjdæmpende asfalt på. 

Ad. Www.vejlauget.net 
Vejlaugets hjemmeside har ikke haft mange opdateringer i det forgangne år, men der er dog blevet 
gjort opmærksom på, at der har være indbrud i vores område, og man gerne må være opmærksom i 
forhold til sine naboer. 
Vi vil forsøge at blive endnu bedre til at bruge den til informationer til jer, så begynd at holde øje 
med den. Den bliver dog ikke bedre end jeres input er, hvorfor I meget gerne må bidrage, da 
bestyrelsen ikke ved alt, hvad der sker i området. 

 

Ad. Motorvejs entreprise og jernbane 
Det ser nu ud til, at der vil ske en udbygning af støjvoldene nede i hjørnet ved Vasegården således, 
at vi får lukket det hul. På nuværende tidspunkt har vi ikke noget dato for, hvornår det vil være 
færdigt. 
Ydermere er togene på strækningen forsinket et år, så der kommer ikke til at køre nogen toge p 
strækningen før december 2019, som det ser ud nu. Dette skyldes en forsinkelse i signalprogrammet 
hos Banedanmark. 

Ad. Tjørnholmvej 40 
Bestyrelsen har haft megen dialog med Solrød kommune omkring det projekt også i år, da vi gerne 
ville have haft tegninger etc. På projektet. Men det har Solrød kommune ikke givet os, ligesom de 



heller ikke har holdt en ny nabohøring, inden de godkendte det nye projekt. Der har løbende været 
dialog med Teknisk forvaltning på kommunen dels omkring hegn indtil Tulipanmarken 9, da dette 
skulle genetableres. Men også i forhold til hæk langs enden af vendepladsen og stikvejen på 
Tulipanmarken. Der blev etableret hæk, men da der er et brønddæksel midt i skellet er der et hul på 
1 – 1,5 m.  
Dette har vi gerne ville have lukket, hvilket tidligere har været aftalen med kommunen indtil de 
ikke førte tilsyn og dækslet endte i skel. Vi har stadig en dialog med dem om dette, da vi mener de 
skal sørge for at få det flyttet, så der kan lukkes. Vi har endvidere talt med beboeren på den anden 
side, som kunne fortælle at folk går direkte gennem hans have og ind på Tulipanmarken. Jeg håber 
så ikke det er beboere på Tulipanmarken, da dette ikke vil gøre vores sag bedre. 
 

Jeg ser frem til arbejdet i det kommende år. 
Bo Jelved 
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