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Ny kloakledning
Som man har kunnet læse i en informationsfolder omdelt midt i august, vil VandCenter Syd
udvide kloakledningen gennem Hinderuplundparken. De fleste vil nok have bemærket, at arbejdet med at forberede opgravningen er påbegyndt. Vi har været i kontakt med projektleder
Bo Jørgensen fra VandCenter Syd for at få uddybet nogle af oplysningerne i den omdelte folder,
og her følger en opsummering af detaljerne:
Der fokuseres særlig på Krengerupvænget, da
stuvningen her hidtil har været for høj i forhold
til vandselskabets målsætninger. Den sænkes i
forbindelse med tilslutningen til den udvidede
ledning. Hesbjergvænget og Erholmvænget sluttes naturligvis også til den nye ledning, men her
sænkes stuvningen i første omgang ikke, idet
den allerede lever op til målsætningen. Den sænkede stuvning i Krengerupvænget vil dog også
forbedre afløbet fra de to andre vænger lidt. En
sænkning af stuvningen i Hesbjerg- og Erholmvænget vil måske komme på tale om adskillige
år, når kloakkapaciteten på øvrige steder i byen
er øget.
Det er vigtigt at understrege, at det nye tiltag
med en udvidet ledning gennem Hinderuplundparken ikke kan forhindre oversvømmelser i
vore vænger, men det kan reducere hyppigheden
og omfanget heraf. I bestyrelsen ser vi initiativet
som meget positivt og kærkomment.

Huller i vængerne og bom
Bestyrelsen har nu atter rettet henvendelser til
Odense Kommune vedrørende hullerne i vængerne og bommen mellem stien nord for Erholmvænget og grusstien gennem Hinderuplundparken. Bommen ønsker vi (i lighed med de
to tidligere anmodninger) erstattet af en mere
hensigtsmæssig bom. Vi ønsker en bom, som er
delt på midten, så man ikke tvinges gennem de
mudrede rabatter for at passere den.

Med hensyn til vejbelægningen ønsker vi en varig udbedring af hullerne, som efterhånden er
mange, store og dybe. Vi har gjort kommunen
opmærksom på, at vi har kendskab til en ulykke
forårsaget af belægningens uacceptable stand,
idet et barn er væltet på cykel i et af hullerne i
Hesbjergvænget. Den rapportering af hullerne,
som vi indgav til kommunen for et år siden, resulterede i en helt utilstrækkelig lapning i Hesbjergvænget. Denne gang har vi derfor anmodet
om en reparation med længere holdbarhed.
Kommunen har svaret, at vejarbejdet allerede er
bestilt hos dens entreprenør, og at man nu endnu
en gang rykker for at få det udført.

Renovering af legeplads
Til glæde for de små i området og deres forældre
har vi investeret i nogle forbedringer af vor legeplads bag Hesbjergvænget i form af udskiftning
af udtjente dele af Kompan-legeredskaberne. Således er blandt andet hele overdelen af gøgeungen blevet udskiftet. God leg!

Grus og deponering af jord
Vi vil hermed minde om to af de goder, man
som medlem af grundejerforeningen kan benytte
sig af. Det ene er mindre mængder grus til fri
afbenyttelse. Gruset befinder sig i indhegningen
ved siden af skuret forrest i Hesbjergvænget. Det
er meningen, at man herfra kan afhente op til
nogle få trillebørlæs til brug for anlæg m.v. i
egen have. Bestyrelsen sørger for ny forsyning,
når lageret er ved at være tomt.
Det andet tilbud er deponering af jord fra haven.
Dette kan ske i krattet bag ved grusindhegningen
i Hesbjergvænget, men først efter at have kontaktet facilitetsansvarlig Morten Henneberg
telefonisk (se bagsiden). Også her er det små
mængder, der kan komme på tale. Det er ikke
tilladt at deponere jord (eller andet) andre steder
på grundejerforeningens (eller kommunens) område!
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manden i Erholmvænget 46, hvor de kan afhentes. Det drejer sig om vin- og vandglas, et par
brødkurve, et lille ovnfast fad, en rød plastiktallerken, en gaffel, et smykkevedhæng og en cykelnøgle i nøglering.

Cykeltur
For tredje år var der i sommer fælles cykeltur
med grundejerforeningen. Om eftermiddagen 2.
pinsedag, mandag den 13. juni, cyklede ni friske
beboere til jernalderlandsbyen i Stavids Ådal i
Næsby, hvor der blev tændt op i engangsgriller
og nydt pølser, øl, sodavand, rødvin, kaffe, te og
hjemmebagt kage.

Tak til alle, som hjalp til med at sætte telt op fredag eftermiddag og tage det ned søndag middag
og som hjalp til på festdagen!

Sankthansbål

Vigtig dato

Til årets sankthanskomsammen mødte over 80
op og så bålet blive antændt og heksen ligeså.
Vejret var fint til arrangementet, og da solen gik
ned bag træerne, og bålet var blevet til gløder,
fik børnene grillede pølser i det omfang, tålmodigheden og appetitten rakte.

Lørdag den 18. februar 2012: Fastelavnsfest.

Sommerfest

Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65917340,
otto.leopold@cdnet.dk

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

Vi kan notere os endnu en veloverstået sommerfest lørdag den 20. august i år. For en sjælden
gangs skyld denne sommer havde vi tørvejr og
sågar solskin hele dagen samt ved teltopsætningen og -nedslåningen dagen før og efter. Sædvanen tro var der loppemarked om formiddagen og
veldækket kaffe- og kagebord først på eftermiddagen, som efterfugtes af legeaktiviteter. En af
disse aktiviteter var i år bemaling af de tønder,
som vi skal slå af ved fastelavnsfesten i februar
næste år – det blev nogle rigtig flotte og kreative
tønder!

Næstformand:
Jens Dam, E17, 66194610 / 28708277,
jens.egeberg.dam@gmail.com
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.
Morten Henneberg, H32, 26343226,
morten@hinderuplund.net
Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med
leverandører.

Igen i år stegte vi en pattegris, og der var dermed masser af lækkert svinekød til de 46, som
havde valgt at være med i grisen. Derudover var
der 32 deltagere, der som altid havde mulighed
for at grille eget kød m.v. på grillerne. I år solgte
vi som noget nyt også rødvin i baren.

Britta Jørgensen, E22, 65917920,
b.jorgensen@roll-o-matic.com
Sekretær.
Stina Engelhardt, H33, 30223057
stinaenglehjerte@gmail.com
Ansvarlig for fester og events ;-)

Nogle medbragte sager kom aldrig med deres
ejermænd hjem. Disse ligger nu (trygt) hos for-
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