
Trørød Grundejerforening 

Medlemsorientering nr. 2 - juli 2002 

Dette blad er medlemsorientering nr. 2 fra Trørød Grundejerforening. 
Det første blad, der blev udgivet i april måned, kaldte vi Nyhedsbrev, 
men bladet vil fremover hedde Medlemsorientering. 
Vi har fået flere positive tilkendegivelser efter udsendelse af vort første 
blad, så derfor tror jeg, vi er på rette vej med hensyn til information til 
vore medlemmer. Hvis der er læsere, der har ønsker om eller gode ide 
er til emner, der kan behandles i et kommende nummer af bladet, hører 
vi gerne om det. lva 
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Medlemsarrangementer 
Sidste år arrangerede vi et møde med Re 
almæglerne i Søllerød. 
Bestyrelsen har besluttet at arrangere et 
temamøde i oktober måned om drikke 
vandskvaliteten i Søllerød Kommune. Mere 
herom i næste nummer af bladet. lva 

Kontingentopkrævning 
På generalforsamlingen sidste år blev det 
meddelt, at bestyrelsen i det kommende år 
ville tilbyde, at kontingentopkrævningen 
kunne ske via Betalingsservice. 
Det er nu ved at være klart, og i løbet af 
sommeren sender vi et brev med 
information om, hvad du skal gøre. 
Hvis du gør brug af tilbuddet, vil 
betalingsoversigten for oktober måned 
indeholde kontingentbetalingen for år 
2002/2003, som er på kr. 100. 
Vi håber, du vil gøre brug af denne 
mulighed, som også giver besparelser for 
foreningen. /ja 

Fra bestyrelsesmøderne 
Bestyrelsen har i nogen tid arbejdet med de 
indsatsområder, som blev et resultat af den 
spørgeskemaundersøgelse, der blev fore 
taget sidste efterår. Derfor er der sat speciel 
fokus på følgende områder: Drikkevands 
kvalitet, Trørød Torv, Kohavevej, trafik 
dæmpende adfærd, og 
medlemsfastholdelse og -orientering. 
Vi kontakter Søllerød Kommune for at sikre, 
at den fartmåler, som vi har del i, bliver be 
nyttet i Trørød i forhold til den andel, som vi 
har betalt. 
Niels Maare har varslet, at han efter mange 
år i bestyrelsen ikke ønsker at fortsætte. 
Vagn Abrahamsen takkede Niels for hans 
store og entusiastiske indsats. /et 



Trørød Torv 
Mens dette blad skrives, er en reno 
vering af forholdene omkring Trørød 
Torv i gang og har været det nogen 
tid. 
Vi ser med tilfredshed på, at vore 
bestræbelser endelig har båret 
frugt. Nu ser vi frem til, at arbejdet 
fortsætter, indtil forholdene omkring 
Trørød Centret er sådan, at Trørød 
kan være dem bekendt. lva 

Kohavevej 
Som led i den løbende vedligehol 
delse af vejbelægningen får Koha 
vevej nu også pålagt støjsvag asfalt. 
Samtidig bliver cykelbanen på en 
meget kort strækning erstattet af en 
rigtig cykelsti. 
Trørød Grundejerforening har i 
mange år gjort opmærksom på be 
hovet for øget tryghed for Kohave 
vejs brugere og har ønsket 
cykelstier langs hele Kohavevej. 
Grundejerforeningens ønsker imø 
dekommes altså kun i meget be 
grænset omfang. Omtalen i 
lokalpressen kunne give det mod 
satte indtryk. lcb 

Ro i haven - ny teknik 
Teknikkens nye hjælpemidler flytter 
grænserne for privatsfærens udfol 
delser. 
Grundlæggende er jeg tilhænger af, 
at den enkelte borger kan udfolde 
sig mest muligt uden indblanding 
udefra. I sin have skal man derfor 
kunne udfolde sig frit. Men mange 
nye tekniske hjælpemidler medfø 
rer, at den enkelte borger ved hand- 

lingeri haven påvirker andre borgeres 
liv. 
Om en borger i sin have planter 
grøntsager eller blomster eller græs 
plæne bør ikke give anledning til, at 
omverdenen blander sig i det. Om 
man beskærer sine frugttræer eller ej 
kan ikke interessere naboer eller an 
dre. 
Hvis en haveejer saver med en 
håndsav eller flækker brænde med en 
håndøkse, kan det næppe forstyrre 
eller interessere nogen naboer eller 
andre borgere. Men hvis den pågæl 
dende haveejer anvender motorsav, 
larmende flækkemaskiner eller mo 
torplæneklippere, går den pågælden 
de ud over sine grænser og ind på 
andre omkringboende borgeres sfæ 
re. Naboerne kan ikke længere ufor 
styrret tage en middagslur i 
hængekøjen eller drikke te med mor 
mor bag hækken. 
Vil man anvende disse tekniske hjæl 
pemidler, hvis påvirkning går ud over 
ens eget private råderum, må man 
pålægge sig begrænsninger. Fx ved 
ikke at anvende de larmende maski 
ner på solskinsrige søn- og helligdage 
m.v. lsh 

Trafik- og miljøhandlings 
plan 
Forvaltningen har færdiggjort forsla 
get til revideret Trafik- og miljøhand 
lingsplan 1996-2005 for Søllerød 
Kommune. 
Forslaget vil blive fremlagt på biblio 
tekerne og kan købes på Rådhuset. 
Før endelig godkendelse vil forslaget 
blive udsendt til høring i 10 uger. lcb 
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Generalforsamlingen 
Vi holder i lighed med tidligere år ge 
neralforsamling på Mariehøjcentret. I 
år foregår det d. 22. oktober kl. 19.30. 
Der vil som sædvanlig være mulighed 
for at stille spørgsmål til repræsen 
tanter for Søllerød Kommune. 

Og mon vi ikke også byder på en lille 
bid brød efter generalforsamlingen. 
Mere om indholdet og arrangementet 
i næste nummer af Medlemsoriente 
ring, som udkommer i september. /et 

Omkring Trørød 
I kommunalbestyrelsen og kommunens forvaltning behandles løbende sa 
ger, der kan have interesse for beboerne i Trørød. Fremover vil vi her forsø 
ge at vedligeholde en oversigt over de relevante sager. Oversigten vil også 
være at finde på vores internet-side www.troeroed.dk, hvor der i mange til 
fælde også vil være mulighed for at læse referaterne fra møderne. 
De officielle referater kan ses på kommunens internet-sider og på bibliote 
ket. 
I de foregående måneder er følgende sager behandlet: 

Dato Møde Sag Emne 

19.06.02 KMB 11 Trafik- og Miljøhandlingsplan - Revision 

04.06.02 TMU 6 Klage over omklassificering af Kette- 
bakken til privat fællesvej 

04.06.02 TMU 9 Private fællesveje - Kendelse om 
istandsættelse 

04.06.02 TMU 18 Trørød Kildeplads - Status for forure- 
ningsproblem 

04.06.02 KBU 18 Rundforbivej 41 A - Opførelse af car- 
port/udhus - Samlet areal 

29.05.02 KMB 5 Trafiksaneringsprioritering 2002 

KMB = Kommunalbestyrelsen, 
TMU =Teknik-og Miljøudvalget 
KBU = Kultur- og Byplanudvalget lcb 


