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Vand i kældre

vedligeholde området ud mod Kallerupvej. En opgave

Som vi berettede i sidste nyhedsbrev, har vi skrevet et

der har været forsømt i mange år. Vi har haft en

brev til Odense Vandselskab om vores problemer med

konsulent fra et træfældningsfirma til at se på træerne

vand i kældrene. Vi har nu fået et grundigt og lovende

i området, og hans konklusion var at det er på høje tid

svar. Det kan opsummeres således.

at der bliver tyndet ud i træerne så de ikke står og

1. Odense Vandselskab har gennem længere
tid arbejdet med en stor forstærkning (ved
Munkedammen) af kapaciteten af
Munkebjergområdets hovedafløbsledning.
Den har de taget i brug i slutningen af
efteråret 2007.
2. Vandselskabet har været ude og se på
vores kloakker og har vurderet at der kan
udføres nogle forbedringer. Dem
planlægger de at udføre i 2008.
3. Odense Vandselskab foreslår i en folder
bl.a. at man installerer en såkaldt
højtvandslukke, der forhindrer vandet i at
stige op fra kloakken. Vi har fundet en
højtvandslukke / kloak kontraventil til
110mm PVC/PP rør på www.billigvvs.dk
til 310 kr. Den er rimelig enkel at
installere.
Vi har lagt brevet fra Odense Vandselskab og et
såkaldt Byg-Erfa-blad op til orientering på
hjemmesiden www.hinderuplund.net under
formelt->kloakker.

bekæmper hinanden og derved ender med at vælte i
en storm. Træerne kommer desuden meget mere til
deres ret når de er solitære. Han har sat nogle
markeringsbånd op på de træer han foreslår at vi får
fældet.
Bestyrelsen forventer at stille et forslag på den
kommende generalforsamling om at fælde de egetrær,
som konsulenten har foreslået. Konsulenten har
tilbudt at komme og forklare begrundelserne for at
foretage en kraftig beskæring i antallet af træer. Disse
træer er så store at vi vil foreslå at vi betaler et
professionelt træfældningsfirma for at fælde træerne
og rydde op. Måske der bliver mulighed for at afhente
træet gratis for dem der skulle have interesse i det.
Også de grønne områder i Kallerupvej-enden af
Hesbjergvænget er ved at gro til i birketræer. Her
arbejder vi også med forskellige forslag til løsninger
som vi ligeledes forventer at stille forslag om på
generalforsamlingen. Vi arbejder i øjeblikket med to
løsningsforslag (i tilfælde af at der er enighed om at
der skal ske noget med træerne). Det ene går på at få
et firma til at stå for arbejdet, det andet på at få folk
der ønsker træet til deres brændeovne, til at stå for

Vedligeholdelse af området ud til
Kallerupvej
Vi har fået en henvendelse fra den første række ulige

arbejdet. Mere

om dette i vores forslag til

generalforsamlingen.

numre i Krengerupvænget – beboerne i denne række

Generalforsamling 15. april

er meget interesserede i at få mere lys ind og har

Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 15. april

derfor bedt os sørge for at få fældet nogle af

kl. 19. Og begynd at overveje om I har forslag til

egetræerne ud mod Kallerupvej. Vi gik derfor i gang

forbedringer af området. Mere information følger i

med at undersøge hvad der skal gøres for at

løbet af marts.
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Oprydningsdag
Oprydningsdagen

er

Vigtige datoer
efterhånden

blevet

en

2. februar kl. 13.30: Fastelavn

tilbagevende forårsbebuder. Tag mand, kone, børn og

30. marts kl. 10-12: Forårsoprydning

forældre i hånden og hunden i snoren og kom ud og

5.-6. april: Etablering af skråparkeringspladser

mød naboerne til en hyggelig tur rundt i kvarteret, så

16. august 10-?: Sommerfest 2008

vi kan få fjernet hvad der har gemt sig af affald under

Bestyrelsen

sneen.

Formand

Søndag d. 30. marts kl. 10-12

Jeppe Bundsgaard, K59, 66 19 26 06
jeppe@bundsgaard.net

Hvis I har fyrværkeri liggende i vængerne, må I dog
gerne fjerne det inden da :-).

Kasserer
Otto Larsen, E36, 65 91 73 40

Vi etablerer skråparkeringer

otto.larsen@galnet.dk

Husk at vi etablerer de resterende skråparkeringer i
alle tre vænger i weekenden 5.-6. april. Mere om

Næstformand

arbejdet når vi nærmer os.

Marianne Berthelsen, H18, 66 17 64 66
mbe@cdnet.dk

Sommerfest

Bestyrelsesmedlemmer

Vi har valgt at lægge den efterhånden traditionsrige

Inge Huulvej, E37, 66 13 40 72

sommerfest

Kristian Lilliendal, K13, 66 19 15 09

16. august 2008

kristian@hinderuplund.net
Britta Jørgensen, E22

Vi forventer at afholde loppemarked som sidste år fra

adj_bbj@post.tele.dk

10-12, at have aktiviteter for børn og barnlige sjæle

Jens Dam, E17, 66 19 46 10

om eftermiddagen og hyggelig grillfest for alle fra

jens.e.dam@city.dk.

klokken seks. Vi håber på stort fremmøde.

Ny formand skal findes
Som meddelt i sidste nyhedsbrev stiller jeg ikke op
når min periode udløber på generalforsamlingen. Så
bestyrelsen beder alle kigge på genboen, naboen eller
Med venlig hilsen

i spejlet og se om der ikke dér var en egnet kandidat
til hvervet. Jeg kan kun anbefale at påtage sig
opgaven. Eventuelle kandidater er meget velkomne til
at komme forbi og høre mere om hvori arbejdet

Jeppe Bundsgaard

består.

Formand

-2-

