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1.

Nytårshilsen fra Sølaugets bestyrelse

Ved udgangen af 2015 vil Sølaugets bestyrelse hermed sige medlemmerne tak for deres
indsats og støtte i det forløbne år samt ønske alle et godt og miljørigtigt nyt år. De
udfordringer vi står overfor har både et globalt perspektiv i form af stadigt tydeligere
klimaforanderinger - og en lokal dimension, konkretiseret i kommunale bestræbelser på at
undgå oversvømmelsesskader i vore huse og kældre samt beskytte vore søer og vandløb
mod forureningsfaren. Vi ser frem til et interessant og produktivt 2016 med aktiv deltagelse
af medlemmerne og nært samarbejde med de andre ’grønne’ foreninger i kommunen.

2.

Forhåndsadvisering om Sølaugets årsmøde onsdag 30. marts 2016

Bestyrelsens planer for Sølaugets årsmøde for 2016 er allerede så langt fremme, at vi er i
stand til at forhåndsadvisere medlemmerne : årsmødet vil finde sted onsdag den 30. marts
kl. 19-21 i Lilletrommen, Bibliotekstorvet 1 i Hørsholm. Det traditionelle faglige oplæg vil
blive leveret af Peter Antonsen, formand for Kommunens Miljø- og Planlægningsudvalg
(MPU). Vi håber på et godt fremmøde og anbefaler derfor alle at notere og reservere
tidspunktet.

3.

Informationsmøder for bred- og sø-ejere om Projekt Regnvand

Det omfattende kloakeringsarbejde med at adskille regnvand og spildevand - det såkaldte
Projekt Regnvand – begyndte i Rungsted og er planlagt videreført i de områder af
Hørsholm kommune, hvor der er risiko for oversvømmelser i forbindelse med intense regnmængder.
Det er Hørsholm Vand, der efter opdrag fra Hørsholm kommune forestår det store anlægsarbejde, som også omfatter området mellem Rungstedvej og Folehavevej. I efteråret 2015
fremlagde Hørsholm Vand et detaljeret forslag til et nyt regnvandssystem i dette område;
det omfattede en nyanlagt hovedregnvandsledning med tilknyttet mulighed for overløb via
nye udløbsrør til en række søer, der således vil indgå i projektet som aflastning i tilfælde af
særligt kraftige nedbørsmængder (jf. vor detaljerede beskrivelse af Projekt Regnvand
i ’Nyt fra Hørsholm Sølaug’ nr. 32 af 22. oktober 2015).
Sø- og bredejerne ved hver af de berørte søer blev i den anledning af Hørsholm Vand
inviteret til et informationsmøde, hvor også Hørsholm Kommune deltog. Medlemmer af
Hørsholm Sølaugs bestyrelse var også til stede ved disse møder, som var ganske
velbesøgte. Der var fra alle sider en generel positiv holdning til projektet, men der blev
naturligvis stillet mange spørgsmål og også udtrykt nogen skepsis med hensyn til den
præcise rørlægning til søerne.
Hørsholm Sølaug anser projektet som absolut nødvendigt for at minimere skaderne af
ekstremregn, men på møderne gjorde vi samtidig opmærksom på, at de mange nye
regnvandsudløb til søerne er en forureningskilde, fordi regnvand fra tage, parkeringsarealer m.v. indeholder olie og forskellige tungmetaller. Vi understregede derfor kraftigt
over for Hørsholm Vand behovet for, at alle nye regnvandsudløb får installeret sandfang
og olieudskillere eller tilsvarende effektive rensningsforanstaltninger. Efterhånden som
projektet skrider frem vil der formentlig blive behov for nye informationsmøder og eventuelt
bilaterale møder med Hørsholm Vand. Vi vil holde vore medlemmer orienteret herom.

