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Oprydningsdag

Huller i vejene – igen, igen

Når sneen må vige for forårets indtog, kommer
det skidt, som uundgåeligt hober sig op i vængerne i årets løb, til syne. Søndag den 14. april
klokken 10-11 bruger vi i fællesskab en time på
at få bugt med affaldet. Når alle giver et nap
med, får vi hurtigt gjort området pænt og ryddeligt igen til alles fornøjelse, så kom og brug en
time af din søndag formiddag på det gode formål! Som altid belønnes alle med en øl eller
vand efter indsatsen. Vi mødes ved skuret forrest
i Hesbjergvænget.

Som de fleste nok har bemærket, er der for nylig
igen blevet lappet huller i vængerne. Det skete
efter, at bestyrelsen endnu en gang havde beklaget sig til Odense Kommune over belægningernes uacceptable beskaffenhed. Vi har gjort kommunen bekendt med, at hullerne har kostet skader på personer og køretøjer, men kommunen
finder desværre ikke, at tilstanden er ringe nok
til, at den vil imødekomme vort udtrykkelige ønske om nye slidlag. Onsdag den 27. februar
bragte Fyens Stiftstidende en serie artikler om
Odense Kommunes vejvedligeholdelse med udgangspunkt i vore vænger, og samme dag foretog kommunens entreprenør så stoplapninger af
huller hos os. Desværre synes disse nødtørftige
reparationer at være af samme kvalitet som ved
de seneste lapninger i efteråret 2010 og ditto
2011, der som bekendt viste sig at være utilstrækkelige til at holde blot en enkelt vinter. I
bestyrelsen beklager vi situationen, men kæmper
videre for sikkerheden for brugerne af vejene.

Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes onsdag den
17. april fra klokken 19.00. Indkaldelse er omdelt sammen med dette nyhedsbrev.

Husk at meddele ejerskifte!
Kassereren henstiller til, at man husker at meddele ham, når der finder et ejerskifte sted. Meddelelsen skal indeholde oplysning om navn og
bopæl på den/de nye ejer(e) samt dato for
overdragelsen.

Skraldespande stilles samlet på vejen
Fra Odense Renovation A/S har vi modtaget en
venlig henstilling om at undgå at stille affaldsbeholderne på fortovene, når de stilles ud til
tømning. Dette er primært af hensyn til postbudene, der kan have vanskeligt ved at komme
forbi beholderne med deres nye elcykler. Stil
derfor skraldespandene helt ud på vejen. Renovationsselskabet beder også om, at skraldespandene stilles samlet i grupper af henholdsvis papirbeholdere og beholdere til dagrenovation. På
forhånd tak fordi du på denne måde vil vise hensyn til postbudene og skraldemændene, der gør
en stor indsats for os alle i det daglige!

Kloakker renset
Kloakkerne i fortovene mellem husrækkerne er
midt i marts blevet renset og efterset af firmaet
Grundejerhjælpen. Det er konstateret, at alle
disse i alt 35 kloakker har velfungerende afløb.
Vi vil sørge for jævnlig rensning af kloakkerne
på grundejerforeningens fællesområde fremover
samt vedligehold/reparation efter behov.

Check Stofas priser på internet
Vi opfordrer alle, der får leveret internetforbindelse af Stofa, til at undersøge, om de får det
mest hensigtsmæssige produkt. Mange har for
en måneds tid siden modtaget brev om en opgradering af hastigheden, der automatisk vil træde i
kraft pr. 1. april. Det har imidlertid i flere tilfælde vist sig, at man kommer til at betale mere ved
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at lade sig opgradere til nye hastigheder på denne måde, end ved at vælge en af Stofas standardhastigheder, som man ikke får tilbudt i brevet.
Disse standardhastigheder og deres priser kan
findes på Stofas hjemmeside (under Bredbånd,
Se priser) eller i det nyligt udsendte medlemsblad Glenten nr. 01, marts 2013, fra Glentevejs
Antennelaug (side 3 og 28-29). Sammenlign disse hastigheder og priser med dem, du er blevet
tilbudt i brevet, vurder dit behov og kontakt
Stofa, hvis du ønsker noget andet end deres automatiske opgradering.

Vigtige datoer
Søndag den 14. april kl. 10-11: Oprydningsdag.
Onsdag den 17. april kl. 19: Generalforsamling.
Søndag den 2. juni kl. 13: Cykeltur.
Søndag den 23. juni kl. 20: Sankthansbål.
Lørdag den 17. august: Sommerfest.

Bestyrelsen
Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 22753718,
formand@hinderuplund.net
Administrator, redaktør af nyhedsbreve.

Ændringer i tv-signalet fra 2. april

Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65917340,
otto@hinderuplund.net
Ansv. for bogføring, admin. af ejerskifte mv.

Pr. 2. april gennemfører Glentevejs Antennelaug
en større programomlægning, hvilket blandt andet indebærer nye pakkesammensætninger.
Trods tidligere varsler om det modsatte lukker
antenneforeningen ikke helt for det analoge tvsignal i denne omgang. Det vil derfor fortsat
være muligt at se tv uden digital modtager, men
antallet af analoge kanaler reduceres på et tidspunkt mellem den 2. april og årets udgang. Ser
du tv via det analoge signal, behøver du ikke at
foretage dig noget hverken før eller efter, at
reduktionen af kanalantallet har fundet sted.

Næstformand:
Jens Dam, E17, 28708277,
jens@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.
Frank Baaring Rasmussen, H2, 50859085,
frank@hinderuplund.net
Ansv. for fællesfaciliteter og leverandørkontakt.

Modtager du digitalt tv-signal (på nyere tv-apparat eller vha. digital modtagerboks) fra antenneforeningen, bevirker en række ændringer i kanalstrukturen, at der skal foretages en ny programsøgning på tv’et eller boksen, efter at disse
ændringer engang i de kommende måneder er
blevet implementeret i vort område. Hvornår det
sker, vil blive oplyst på antenneforeningens infokanal. I nr. 01 af medlemsbladet Glenten findes
hjælp til programsøgningen på side 17.

Britta Jørgensen, E22, 24222120,
britta@hinderuplund.net
Sekretær.
Stina Engelhardt, H33, 30223057,
stina@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)

Der henvises i øvrigt til ovennævnte medlemsblad og Glentevejs Antennelaugs hjemmeside
for information om de mange ændringer fra den
2. april.
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