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Emne: Som aftalt telefonisk fremsender jeg hermed en redegørelse for det 
hærværk
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Kære Thomas Frederiksen 

 

Som aftalt telefonisk fremsender jeg hermed en redegørelse for det hærværk, som er sket i vort kvarter. 

  

Der skete i Solvænget en af de sidste dage i maj et hærværk på én af de nyindstallerede steler. Og ugen efter blev 

hærværket gentaget på en anden nyinstalleret stele længere nede ad gaden.  Se vedhæftede fotos i lav opløsning. Vi har 

naturligvis også fotos i høj opløsning, hvis avisen ønsker at bringe billeder. 

 

Begge steler er skåret af langs asfaltkanten med et stykke værktøj. I Ejerlauget står vi uforstående over for det skete. 

Installationen er foretaget efter forudgående tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, og den er vedtaget som et 

særskilt punkt på vores generalforsamling i foråret 2015. Og entreprisen er 100 % betalt af os selv. Hele steleprojektet 

har været en betydelig investering for Ejerlauget. 

 

Baggrunden for initiativet har været, at vores veje har lidt meget som følge af en meget kraftig forøgelse af 

myldretidstrafik og tung trafik. Begge dele forårsaget af Nordhavnsvejprojektet. 

 

Steleprojektet skal således ses som en investering i beskyttelse af vort miljø og i opretholdelse af kvaliteten af vejenes 

belægninger og af fortovnes fliser. At Nordhavnsvejprojektet så næsten samtidigt har monteret afspærringer mod 

Strandpromenaden betragter vi som en håndsrækning. Og det har tillige forbedret den beskyttende effekt dramatisk. 

 

Ud over at have bekostet installationen af stelerne, ligger der også - for at få projektet realiseret - et forudgående 

betydeligt frivilligt forarbejde blandt Ejerlaugets medlemmer. Og vi anser derfor også hærværket som en hån imod 

medlemmernes indsats. Som følge heraf er vi meget interesserede i at få identiteten af de personer, som har begået 

hærværket, frem i lyset. Om som en konsekvens har vi i dag politianmeldt hærværket. 

  

Det er Ejerlaugets Vejudvalg, som har stået for projektet med installation af de nye steler. Og hvis Østerbro Avis ønsker 

at følge op på denne sag, så vil jeg anbefale, at avisen kontakter ét af udvalgets medlemmer. De kan ses her: 

http://www.solvaenget.dk/default.asp?menuIDX=229&parentFkey=63  

 Desværre er Uffe Andreasen, som står for formidling og pressekontakt, bortrejst. Jeg anbefaler derfor avisen at ringe til 

ét af de andre tre medlemmer. 

 

Venlig hilsen 

Ulrik Danneskiold-Samsøe 

 

 

Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. 

www.solvaenget.dk  

Ulrik Danneskiold-Samsøe, formand 

 


