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Indbydelse til arbejdsdag
Skuret forrest i Hesbjergvænget, hvor vi opbevarer telt, redskaber og materialer, trænger hårdt til
at få nyt tag. Desuden er det tiltrængt med en beskæring af bevoksningen i udkanten af det grønne område mod vængernes bageste fortove samt
ved basketballbanen. Vi ønsker også at pynte på
området i bebyggelsens forreste del ved at fjerne
ukrudt ved syrenerne ved boldbanen og camping-P-pladsen. Alt i alt betyder dette, at vi arrangerer en arbejdsdag søndag den 4. oktober.
Vi mødes klokken 9.00 ved skuret i Hesbjergvænget og får morgenkaffe og rundstykker,
mens vi fordeler arbejdsopgaverne. Ved middagstid byder foreningen på sandwiches, og vi
slutter af med en øl eller vand om eftermiddagen. Så kom og vær med til at forskønne vort
område og få en hyggelig dag med naboerne!

genbrugsstationer eller benytte kommunens afhentningsordning.

Cykeltur
I juni arrangerede vi en cykeltur ad forskellige
ruter til Skovsøen. Desværre havde ikke så mange mulighed for at deltage, men de, der var med,
havde en god eftermiddag (se billede). Derfor
arrangeres en ny tur engang i foråret, hvor vi håber på stor tilslutning!

Parkerede køretøjer og påhængsvogne
Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at indskærpe, at skråparkeringspladserne i vængerne
er forbeholdt privatbiler tilhørende beboerne og
disses gæster. Det må således ikke parkeres trailere, campingvogne og lastbiler på disse pladser.
Vendepladserne i bunden af vængerne må ikke
benyttes til parkering af nogen art. Campingvogne og større trailere henvises til camping-P-pladsen forrest i Hesbjergvænget, hvortil nøgler udleveres af kassereren mod depositum. Mindre
trailere bør parkeres på ejernes egen matrikel.

Affald på grundene
Der er konstateret nogle tilfælde af ophobning af
affald på grunde gennem længere tid. Dette har
betydet gener for naboer i form af ildelugt, indblæste effekter og uskøn udsigt. Visse typer affald kan endvidere nemt tiltrække rotter. Alle
opfordres derfor til at vise hensyn til naboerne
ved at bortskaffe affald hurtigst muligt. Dette
kan ske ved at bringe det til en af kommunens

Sankthansbål
En gammel tradition blev genoplivet, da vi i
grundejerforeningen samledes om et sankthansbål på en af årets længste og flotteste dage, nemlig sankthansaften tirsdag den 23. juni. Flere end
100 mennesker i alle aldre var mødt frem for at
synge midsommervisen, se bålet med heksen
blive tændt og få en hyggelig snak med naboer
og venner. På baggrund af denne imponerende
tilslutning bliver arrangementet helt sikkert gentaget til næste år!

Sommerfest
Der var stillet an til den årlige sommerfest lørdag den 15. august, hvor der indledningsvis blev
solgt spændende ting og sager fra hele 14 boder
ved loppemarkedet. Senere mødte 80 beboere
frem til kaffebordet, hvor der var et rigt udvalg
af lækre kager. Børnene så ud til at more sig
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godt ved aktiviteterne i løbet af eftermiddagen,
og om aftenen blev der festet i teltet med grillmad, salatbord, fadøl og vin. Hele 92 nuværende
og tidligere beboere deltog og bidrog til en rigtig
dejlig fest, som vi glæder os til at gentage til
næste år!

Vigtig dato
Søndag den 4. oktober kl. 9: Arbejdsdag.

Bestyrelsen
Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 22753718
formand@hinderuplund.net

En stor tak til alle, som hjalp med opstilling og
oprydning m.m.!
Visse ting nåede aldrig med deres ejermænd
hjem, men glemte effekter kan afhentes hos formanden i Erholmvænget 46. Det drejer sig om
salt- og peberkværne, en bordskåner, et lertøjsfad, et vandglas, et plastikkrus, en oplukker
(Ejby Reb), diverse bestik samt en elektrisk lyskæde med rosenpynt.

Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65917340,
otto.leopold@cdnet.dk
Næstformand:
Jens Dam, E17, 66194610 / 28708277,
jens.e.dam@city.dk
Ansvarlig for fester og events ;-)

Indbrud

Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.

Bestyrelsen må atter en gang opfordre alle til at
holde vågent øje med sine egne og naboernes
værdier, idet vi endnu oplever indbrud i kvarteret. Vær derfor ekstra på vagt over for mistænkelige personer på din egen og naboens grund
og lav aftaler med naboerne ved bortrejse. Udendørs lyssensorer og timet belysning indendørs er
gode præventive midler. Lad ikke vinduer og
døre stå åbne eller ulåste, når du ikke er hjemme, og hav aldrig værdigenstande inden for rækkevidde af et ubevogtet åbenstående vindue –
skade som følge af tyveri i sådanne tilfælde
dækkes ikke af indboforsikringen! Meld straks
alle indbrud, indbrudsforsøg og tyverier til politiet.

Kristian Lilliendal, K13, 66191509 / 31322273,
kristian@hinderuplund.net
Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med
leverandører.
Britta Jørgensen, E22, 65917920
adj_bbj@post.tele.dk
Sekretær.
Stina Engelhardt, H33, 30223057
stinaenglehjerte@gmail.com
Ansvarlig for fester og events ;-)
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