
Formandens beretning 2A19

Si er der g&et et 6r igen, og vi samles endnu erl gang til generalforsamling, hvor bestyrelsen kan
berette lidt om, hvad vi har giet og arbejdet pi igennem det seneste &r. Vores vejlaug fungere
umiddelbart godt, og vi har generelt en positiv dialog med Solrsd kommune, hvor vi f&r lsst de fA
udfordringer, som dukker op i lobet af ttret.

Ad. Vedligeholdelse af omridet- Veje og beplantning

Vi m& desvrerre konstatere igen i 6r, at Solrod kommune ikke helt lever op til deres

vedligeholdelses forpligtigelse af vores plantekasser. Forst og fremmest gror der efterh&nden s&

meget ukrudt i dem, at det nresten overskygger den egentlige beplantning. Endvidere breder det sig
langt ud over siderne og ud pi vejen. Bestyrelsen vil opfordre Solred kommune til at tage sig lidt
bedre af dette i fremtiden.

Med hensyn til Tistrupvejen s& er der nu etableret lastbil parkering neden ved motorvejen og nede
ved Solred Byvej. Vi er godt kiar over, at dette ikke tilfredsstiller alle, men det begrrenser trods a1t

meget antallet af lastvognstog, som har mulighed for at holde der.

Etableringen af den nye klimasikring pi Tvrervej har desvrerre givet lidt gener for beboere pfr

Klovermarken, da nogle jernplader ikke 1& rigtigt, og derfor larmede hver gang, en bil ksrte over
dem, hvilket nogle dage allerede startede kI. 04:30 om morgenen.

Bestyrelsen har talt med Solrsd kommune i forbindelse med etablering af vejbump pi
Munkekrersvej, da der stadig er en del beboere i omridet, som synes det er fristende at ksre med
stor fart ned af denne vej. Solrod kommune henviser dog til Politiet, da det er dem, som tager
stilling til, om der kan etableres vejbump eller ej. Bestyrelsen vi1 gfl videre med dette, men er ikke
srerlig optimistiske.

Ad. Www.vejlauget.net

Hjemmesiden ksrer nu rigtig godt og er blevet opgraderet sikkerhedsmressigt, s6 den ikke hngere
bliver set som en usikker side af de forskellige browsere. Der er ikke lavet de store opdateringer,
men besfrelsen er stadig interesseret i at blive mere digitale, og der pfltaenkes oprettet en Facebook
gruppe, da dette medie tilsyneladende er en bedre kontaktfladekanal end internettet.

Vi hiber ogs6, at dette kan blive vores fremtidige kanal til indkaldelser til generalforsamlinger med
mere.

Ad. Motoruejs entreprise og iernbane
Stojvoidene er nu blevet udvidet til ogsi at dekke hjornet nede ved Vasegirden og motorvejen.
Dette har klart hjulpet pi stojen, og det er vi glade for. Det forventes nu, at der begynder at kore tog
pi den nye jernbane fra maj 2A19.

I den forbindeise har bestyrelsen skrevet til Solrsd kommune og forespurgt til, hvornir den aftalte
stojskrerm langs de fsrste 700rn spor fra McDonalds bliver etableret. Det har kommunen svaret p6,
efter de har veret i kontakt med Banedanmark.

Vi har dog ikke set nogen tegn endnu pil, at den er ved at blive etableret, hvorfor vi har rykket
endnu en gang. Denne henvendelse har vi dog ikke f&et svar p& endnu.



Ad. Tjarnholmvej 40

Efter flere henvendelser til Solrsd kommune lykkedes det endelig at fi plantet hek i det manglende
stykke ved drkslet i skellet. Man kan si konstatere, at den nye beboer nogle gange benytte
Tulipanmarken til parkering og aflaesning, hvorved han tramper igennem hrekken. Det mi dog
formodes at ffi en ende, nflr hrekken er vokset mere til og er blevet hojere.

Ad. Drikkevand i Solrad kommune

Bestyrelsen har vreret i kontakt med Soksd Vandverk p& baggrund af den megen omtale, der har
vreret i medieme omkring kvaliteten af drikkevandet i de forskellige kommuner.

Driftslederen p6 vandvrrket, Hans Odder, kunne fortrelle, at drikkevandet hos Solrod Vandvrerk
ikke har for stort indhold af hverken colibakterier eller andre bakterier, si vi kan roligt drikke
vandet, da det er noget af det reneste i landet. Det var vi glade for at fi oplyst.

Endvidere bliver kvaliteten af vandet lsbende kontrolleret og tjekket for mange forskellige bakterier
m.m.

Jeg ser frem ti1 arbejdet i det kommende 6r.

Bo Jelved
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