


Solitude beretning for 2017
Først og fremmest et varmt velkommen til Maja Schmidt Johansen og David Egholm 
Rasmussen til Athensvej 2B.

2017 var et år med nogen aktivitet, men ikke mange resultater. Bestyrelsen fik en 
henvendelse fra en privat mand som ønskede at købe vores fællesgrund på hjørnet 
Athensvej og Olymposvej. Dette har medført lidt aktivitet med kommunen og 
skifteretten, samt til sidst en advokat. Resultatet af alle anstrengelser er dog at 
Solitude ikke ejer fællesgrunden, og dermed ikke kan sælge den. Dog er det heller ikke
kommunen der ejer grunden, men derimod arvingerne efter boet fra den oprindelige 
ejer der foretog udstykningen i 1921. Eventuelle købere skal derfor selv finde frem til 
de nuværende arvinger og eventuelt købe grunden af dem. Bestyrelsen vil ikke 
foretage sig yderligere vedrørende salg af fællesgrunden. Dog kan vi eventuelt tage 
en snak med kommunen om det er dem eller os der står for vedligeholdet, om end det
er bestyrelsens vurdering at vi nok skal holde grunden selv, hvis ikke den blot skal 
springe i skov.

Derudover har bestyrelsen konstateret nogle skader på fortovene.

 På Grækenlandsvej ud for Kirsten hæk er der konstateret et hul i asfalten 
mellem flise og kantsten efter en kranvogns aflæsning i forbindelse med et 
renoveringsprojekt på den anden side af vejen. Bestyrelsen arbejder på at få 
den aktuelle vognmand til at betale for en udbedring.

 På Athensvej ud for nr. 4 er der konstateret 2 knækkede fliser. På samme sted 
har bestyrelsen ved flere lejligheder set biler parkeret delvist på fortovet. 
Bestyrelsen minder om at fliserne mellem indkørslerne kun er 5cm tykke, og 
dermed ikke kan bære en parkeret bil. Delvis parkering på fortov er desuden 
ikke tilladt i heleKøbenhavn. Bestyrelsen henviser til at medlemmerne og deres 
gæster overholder færdselsloven og afstår fra at parkere på vore nye og 
skrøbelige fliser fremover. Bestyrelsen vil endvidere opfordre til at beboeren i nr.
4 foranlediger udskiftning af de 2 knækkede fliser, eventuelt med ekstrafliser 
som kan afhentes på fællesgrunden.

 På Athensvej ud for nr. 10 er der konstateret en knækket flise. Et medlem af 
bestyrelsen fangede med kamera den vognmand der knækkede flisen med 
støttebenet til sin lastvognskran. Vognmanden har erkendt skaden og 
tilkendegivet at skaden vil blive erstattet mod regning. Dette vil blive sat i værk 
i løbet af foråret.






