Nyt fra bestyrelsen oktober 2022.
Rundkørsel ved Jersie Strandvej / Parkvej skal tra ksikre.
Som I har kunne se i sidste nyhedsbrev, skal Rundkørslen tra ksikres på samme måde som
rundkørslen ved Solrød Strandvej / Cementvej, hvor der blandt andet er blink til angivelse af bløde
tra kanter i rundkørslen.
JSG vil i den forbindelse kontakte Miljø og Teknik og gøre opmærksom på, at den bedste
tra ksikring af cyklister vil være en cykelsti på Parkvej hen til fodgængerovergangen ved s-togs
broen. Her må det konstateres, at der må forventes en del ny tra k både fra GreenHill og fra
Cordozasvinget hen til statione, ,når de nye beboere ytter ind.
JSG vil desuden anmode om, at der anlægges hastigheds-dæmpende foranstaltninger efter
rundkørslen både mod nord og syd på Jersie Strandvej. Dette for at dæmpe støjen, der opstår
ved kraftig acceleration.

Byggeri på Cordozasvinget.
På dette område er der planer for en bebyggelse med 13 rækkehuse i den nordlige ende samt
120-130 lejligheder i ere blokke med forskellig højde - de højeste op til 5 etager. Dette betyder en
bebyggelsesgrad på 50-55%. Se mere her:
https://www.solrod.dk/borger/servicemeddelelser/teknisk-sekretariat/dialogmoedecordozasvinget
Inden byggeriet kan gennemføres, skal der foretages en lokalplan-ændring, idet området pt er
udlagt til erhverv.
Kommunen afholder høring d. 8. november kl 17-18:30 i kommunens kantine. Tilmelding skal ske
senest d. 3. november.
Bestyrelsen har delte meninger om projektet, idet nogen mener det ser ok ud, og andre mener
bebyggelsen bliver for høj.

Byggeri på p-plads ved Jersie station.
I budget 2023 har byrådet den 27. september 2022 godkendt, at der er afsat 500.000 kr til et
muligt byudviklingsprojekt på p-pladsen øst for Jersie station.
Der er pt tale om et byggeri med butikker, ældrevenlige boliger samt p-pladser til både bolig,
handel og pendlere.
JSG har aftalt med Miljø og Teknik på Solrød Kommune, at blive løbende orienteret om, hvad der
sker i sagen.
Gadebelysningens natslukning ændres.
Vi har i de seneste år haft slukkede vejlamper mellem 01:30 og 4:30 på hverdage. Byrådet har
besluttet at udvide tidsrummet, hvor vejlamperne er slukkede, af hensyn til besparelse på elregningen.
Fremover vil vejlamperne være slukket fra kl 0:00 til 5:30 på hverdage og 02:30 til 5:30 i
weekenden.
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Referat Strandrensning.
Strandrensningen er ved at være slut for i år. Der har været for meget Cadmium i fedtemøget til at
rense det. Især den nordlige del af stranden ved Trylleskoven har været plaget af en del fedtemøg,
mens Jersie-delen er sluppet lettere - se billeder på Facebook:
https://www.facebook.com/pro le.php?id=100064824545044
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Referat fra bestyrelsesmødet d. 24/10-2022 kan nu ndes på vores hjemmesiden under
dokumenter/bestyrelsesreferater.

