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Oprydningsdag
Det er nu blevet forår, og det betyder i Hinderuplund, at det er tid til at fjerne det affald, som
har ophobet sig i området hen over det forgangne år. Vi gør en fælles indsats for dette søndag
den 12. april klokken 10-11. Alle burde kunne
afse denne ene time til at hjælpe med at forskønne vore arealer. Ved fælles indsats får vi hurtigt
gjort dem pæne og ryddelige igen til alles fornøjelse, så kom og vær med i det gode formåls tjeneste! Vi mødes ved skuret forrest i Hesbjergvænget. Som altid belønnes alle med en øl eller
vand bagefter.

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

Rensning af kloak, tagrender og nedløb
For nogle måneder siden opstod der oversvømmelser i en husrække i Erholmvænget. Det
skyldtes, at kloakledningen mellem grundenes
samlebrønde var forstoppet. De berørte beboere
fik renset ledningen for at afhjælpe problemet.
På baggrund af denne hændelse opfordrer vi beboerne til rækkevis at gå sammen om at få renset
og efterset kloakledningen, der går gennem
grundene. Denne er at betragte som en privat
ledning, som er de implicerede grundejeres eget
ansvar. Modsat forholder det sig med afløbsbrøndene i fortovene mellem husrækkerne, som
grundejerforeningen sørger for rensning af – det
skete senest i marts 2013.
Beboerne opfordres også til jævnligt at rense
tagrender og nedløbsrør, da tilstopning af disse
også kan forårsage oversvømmelser, f.eks. i kælderhalsen og derfra ind i kælderen. Systemet er
dimensioneret efter fri passage i renderne og et
bestemt antal velfungerende nedløb, og hvis der

er hindringer for noget af dette hos dig selv eller
naboen, kan vandmængden ikke bortledes ved
større regnskyl. Det kan også her være en fordel
at gå sammen rækkevis og få hele renden og alle
nedløb efterset og renset.

Rotter
Der bliver indimellem observeret rotter i området. Når der findes rotter eller tegn på dem på
ejendommen, skal det straks anmeldes. I Odense
Kommune har vi betalt for rottebekæmpelsen
over ejendomsskatten, og det er A/S Mortalin,
som står for bekæmpelsen. Anmeld ved at ringe
til Mortalin på 88420000 eller 66150013 eller
via funktionen på kommunens hjemmeside:
http://odense.rotteweb.dk/NewCase.aspx.
Det er desuden vigtig at holde ejendommen ren,
herunder holde affaldsspanden tæt lukket, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt.
Gode vandlåse og riste ved alle afløb og skakter
kan ligeledes minimere rotteproblemerne.

Haveaffald til storskrald eller station
Der bliver desværre af og til efterladt haveaffald
rundt omkring på vore fællesarealer, hvilket naturligvis ikke er tilladt. Det er også konstateret,
at der er placeret privat haveaffald i den bunke
afklippede kviste, som vor gartner havde samlet
sammen ved skuret i forbindelse med styningen
af vore træer for nylig. Dette er heller ikke tilladt, idet gartneren betaler efter mængde for at
få sit affald kørt væk af en vognmand.
Vi henstiller til, at eget haveaffald enten køres til
en af Odense Renovation A/S’ genbrugsstationer
eller bundtes og forsynes med mærkat for gratis
afhentning af renovationsselskabet. Afhentningen bestilles på https://mit.odenserenovation.dk.
Mærkaterne findes i den husstandsomdelte Affaldshåndbogen 2015, hvor der også kan læses
mere om storskraldsordningen.
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Føljetonen om Hesbjergvængets huller

Vigtige datoer

Hullerne i Hesbjergvænget blev lappet omkring
nytår. Det er femte gang siden efteråret 2010.
Der er tale om den sædvanlige stoplapning af
utilstrækkelig kvalitet som de mange foregående
gange. Dog forlyder det, at Odense Kommune
vil renovere vejene i området inden for et par år,
så vi må nu krydse fingre for, at der opnås en
sikker og varig løsning for vore vænger i den
forbindelse.

Søndag den 12. april kl. 10-11: Oprydningsdag.
Onsdag den 15. april kl. 19: Generalforsamling.
Søndag den 14. juni kl. 14-17: Cykeltur.
Tirsdag den 23. juni kl. 20: Sankthansbål.
Lørdag den 22. august kl. 10-24: Sommerfest.

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

Snerydning
Som bekendt har Allested Anlæg & Entreprenør
stået for vintervedligeholdelse af de fire asfalterede stier langs vore vænger i den nu (forhåbentlig) overståede vintersæson. Bestyrelsen er overordnet tilfreds med engagementet. Dette – og
røster på sidste års generalforsamling – er baggrunden for, at bestyrelsen på den kommende
generalforsamling fremsætter forslag om en udvidelse af ordningen til at omfatte alle fortove
og stier.

Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65917340,
otto@hinderuplund.net
Ansv. for bogføring, admin. af ejerskifte mv.
Næstformand:
Jens Dam, E17, 28708277,
jens@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.

Fastelavnsfest
Der var fastelavnsfest lørdag den 14. februar.
Det var sidste lørdag i den omlagte vinterferie,
og dette var måske årsagen til, at lidt færre end
sædvanlig havde tilmeldt sig: 36 børn og 48
voksne. Det var overskyet og cirka 5 °C, men
dog tørt og vindstille. Odense Skoleorkesters
march rundt i vængerne og tøndeslagningen gik
fint, og deltagerne hyggede sig med fastelavnsboller, slikposer, sodavand, kaffe, te og kåringer
af kattekonger, -dronninger og seje udklædninger, som Hinderuplund-traditionen foreskriver.

Frank Baaring Rasmussen, H2, 50859085,
frank@hinderuplund.net
Ansv. for fællesfaciliteter og leverandørkontakt.
Britta Jørgensen, E22, 24222120,
britta@hinderuplund.net
Sekretær.
Stina Engelhardt, H33, 30223057,
stina@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)
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