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Oprydningsdag
Nu er foråret over os, og dermed er det tid til at
fjerne det affald, som har hobet sig op i Hinderuplund i det forgangne år. Vi gør en fælles indsats for dette søndag den 10. april klokken 1011. Alle burde kunne afse denne ene time til at
hjælpe med at forskønne vort område. Når vi arbejder sammen i det gode formåls tjeneste, får vi
hurtigt gjort det pænt og ryddeligt igen, så kom
og vær med! Vi mødes ved skuret forrest i Hesbjergvænget. Som altid belønnes alle med en øl
eller vand bagefter.

Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes torsdag den
14. april fra klokken 19.00. Indkaldelse med
bilag er omdelt sammen med dette nyhedsbrev.

Nedløbsriste, fortove og kloakker
Da vi i forbindelse med regnvejr flere steder oplever store vandsamlinger på grund af ujævnheder og dårlige vandafledningsforhold, finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt at få foretaget en
opretning af foreningens fortove og en justering
af nedløbsbrøndene i dem samt eventuelt at få
etableret flere nedløbsbrønde. Dette er baggrunden for det forslag, som bestyrelsen fremsætter
på generalforsamlingen.

Beskæringer og træfældninger
I begyndelsen af marts har bestyrelsen fået fældet og beskåret en række træer, buske og hække,
som gennem årene var blevet for store, og/eller
som stod uhensigtsmæssigt placeret. Arbejdet er
udført i samråd med vore faste gartnere samt
visse steder efter ønske fra de nærmeste beboere.
Baggrunden har mange steder været et ønske om
at muliggøre eller lette hækklipningen, græsslåningen og træstyningen for gartnerne fremover.

I Krengerupvænget er der fældet flere store
grantræer og et par buske foran nr. 1 samt træer
og buske foran nr. 3. Foran nr. 11 er der fjernet
tjørnehæk.
I Hesbjergvænget er der fældet træer i hækken i
den sydlige side af camping-P-pladsen ud til vejen samt på pladsen bag trailerne. I den nordlige
side af camping-P-pladsen er der blevet fældet
træer i hækbæltet ud mod stien, og hækken på
hjørnet er blevet skåret ind i niveau med resten
af hækken ud til stien.
I Erholmvænget er der fjernet vækster foran nr.
12 efter ønske fra beboerne. Ved baghaven til nr.
2 er der fældet træer i hækken ud mod vejen.
Foran nr. 1 er der fældet træer i hækken samt
træer, som ragede ud over parkeringspladsen.
Der er endvidere fjernet grene, der ragede ud
over parkeringspladserne i starten af vænget.
Desuden er der foran Erholmvænget nr. 1 og nr.
13 som et forsøg blevet fjernet efeu omkring lindetræerne. Efeuen havde fået rigtig godt fat i
disse træer, og det nødvendigt at gå lidt hårdt til
værks. Dette har medført lidt skader på stammen
på disse træer. Vi er klar over, at lindetræer kan
have svært ved at komme sig over den slags skader, og vi vil fremover bekæmpe efeu mere
skånsomt ved at skære stænglen over og lade
planten visne i træet. I den forbindelse skal det
også understreges, at det er strengt forbudt at
skære knuder af lindetræernes stammer. De
medfølgende store sår kan ikke hele ordentligt,
og de vil derfor blive udsat for angreb af råd og
svamp, som på sigt slår træerne ihjel. Lad derfor
knuderne sidde og overlad beskæringen til gartnerne. Undlad desuden at smøre noget i sår.

Ny afspærring ved camping-P-pladsen
Den gamle bom ved indkørslen til camping-Ppladsen forrest i Hesbjergvænget var efterhånden ret medtagen efter mange års brug, og den er
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nu erstattet af en kæde med samme hængelås.
Inden længe vil også træstolperne i siderne blive
udskiftet med metalpæle. Vi håber, den nye løsning virker efter hensigten og holder i mange år.

der er adskillige steder (bl.a. altså Munkebjergvej), hvor man bevidst tilsidesætter hensynet til
cyklisters (og fodgængeres) fremkommelighed
ved prioriteringen af vejenes indretning.

Ingen ny vejbelægning i vængerne

Fastelavnsfest

Som bekendt har asfalten på de tre vænger set
bedre dage. Især i Hesbjergvænget opstår der
konstant huller, og efter henvendelser fra grundejerforeningen og beboere har Odense Kommune måttet foretage lapninger en gang årligt i de
seneste seks år. Vi har haft kontakt til kommunen for at høre, om der er udsigt til en varig udbedring i form af ny vejbelægning. Kommunen
oplyser, at der ikke er en nybelægning eller lignende undervejs. Kommunen har et stramt budget og må prioritere benhårdt, og vi har ganske
enkelt ikke tilstrækkelig stor trafikmængde eller
grim ulykkesstatistik til at blive tilgodeset. Derfor kan vi også fremover kun forvente stoplapninger i vore vænger, når vi indrapporterer huller. Det skal dog nævnes, at de seneste lapninger
i Hesbjergvænget er af væsentlig bedre kvalitet
end dem, der er blevet os til del de tidligere år.

Lørdag den 6. februar stod i fastelavnsfejringens
tegn. 43 børn og 59 voksne var tilmeldt og var
med til at skabe en hyggelig fastelavnsfest i et
for årstiden ret mildt vejr. Katten blev slået af
tønden, efter tonerne fra Odense Skole- og Ungdomsorkester var forstummet, og der var masser
af fine udklædninger og stolte små og store kattekonger og -dronninger med fastelavnsboller,
slikposer, sodavand, kaffe og te.

Midterhegn på Munkebjergvej

Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 51152244 (nyt nr.),
formand@hinderuplund.net
Administrator, redaktør af nyhedsbreve.

Vigtige datoer
Søndag den 10. april kl. 10-11: Oprydningsdag.
Torsdag den 14. april kl. 19: Generalforsamling.
Søndag den 5. juni kl. 14-17: Cykeltur.
Torsdag den 23. juni kl. 20: Sankthansbål.
Lørdag den 20. august kl. 10-24: Sommerfest.

Bestyrelsen

I forbindelse med opgraderingen af Munkebjergvej til at kunne klare en forventet øget fremtidig
trafikmængde forårsaget af motorvejstilslutning
og supersygehus er der opsat hegn i midterrabatten mellem Munkerisvej og Niels Bohrs Allé. På
dette stykke kan Munkebjerg nu kun krydses
ved lysreguleringen ved Stæremosegårdsvej.
Dermed er der helt lukket for at benytte smutvejen via Bramstrupvej og Klokkestøbervej, mens
genvejen via Bramstrupvej og Stæremosegårdsvej kun kan anvendes i østlig retning. Da mange
af os benyttede disse bekvemme ruter, har det
affødt en udbredt utilfredshed, og grundejerforeningen har rettet henvendelse til Odense Kommune med tilkendegivelse af denne utilfredshed
samt forslag til mere hensigtsmæssige løsninger,
som i højere grad tilgodeser lokaltrafikken.
Kommunen har dog pure afvist at ændre på den
nuværende indretning af Munkebjergvej. Kommunen deler tilsyneladende ikke vor opfattelse
af, hvordan lokaltrafikken og de bløde trafikanters fremkommelighed skal prioriteres i et beboelsesområde som det pågældende. Som en del af
svaret meddeler kommunen, at den anser byen
som cykelvenlig (”Cyklisternes By”), selvom

Kasserer:
Otto Leopold, E36, 40937340,
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.
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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