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P-pladser må ikke bruges til opbevaring!
Vi har konstateret, at der i den seneste tid flere
steder på vængernes skråparkeringspladser har
stået belægningssten, byggematerialer og -affald
i længere perioder. Dette optager plads, som er
beregnet til hensigtsmæssig parkering af kvarterets mange køretøjer. Bestyrelsen har i et enkelt
tilfælde været nødt til at fjerne en større bunke
affald mm., da det ikke lykkedes at få ejeren til
at give sig til kende. Vi mener ikke, at dette kan
være rimeligt, og vi er derfor nødt til at indskærpe, at der ikke må foretages oplag af nogen art
på parkeringspladserne, på nær i en ganske
kort periode i forbindelse med levering og afhentning!

Kant på P-pladser ind mod hæk mv.
Apropos skråparkeringspladserne er flertallet
heraf ikke forsynet med en skråtstillet række
brosten som afslutning ind mod de beplantede
trekanter og endegrundenes hække. I sidste nyhedsbrev efterlyste vi arbejdskraft til at foretage
en sådan skråstilling af den afsluttende brostensrække på de steder, hvor dette ikke er blevet
gjort ved anlæggelsen. Imidlertid meldte ingen
sig til at hjælpe med dette arbejde, og derfor
blev der ikke foretaget noget.
Hvis du hører til dem, der har problemer med, at
hæk eller anden beplantning ødelægges af biler,
som kører ud over parkeringspladsernes kant,
opfordrer vi dig til at henvende dig til facilitetsansvarlig Frank Baaring Rasmussen (se kontaktoplysninger på bagsiden). Vi vil så organisere
arbejdet på det pågældende sted, hvis du hjælper
til med at skaffe arbejdskraft.

Ryddelighed i haver og på gangareal
Skønhed er jo en subjektiv størrelse, så det er
svært at diktere, at der skal være nydeligt på de
enkelte matrikler. Derimod kan vi godt forlange
af hinanden, at der skal være ryddeligt. Det be-

tyder for eksempel, at der ikke må flyde med affald i haverne, at havegange, fortove og stier
holdes farbare og fri for skidt, blade og ukrudt,
og at bevoksning mod fortovene fortil såvel som
bagtil holdes i ave, så den ikke rager ud over
fortovet. Dette er både af hensyn til sikkerhed,
sundhed og fremkommelighed – og af hensyn til
det store flertal af dine naboer, der finder det
nydeligt, når der er ryddeligt!

Støj i forbindelse med fester mv.
Vi bor jo ret tæt her i området, og væggene mellem husene er langt fra lydtætte. Derfor er det
også i denne forbindelse særlig vigtigt at tage
hensyn til sine naboer. Bestyrelsen opfordrer til
generelt at begrænse støjende aktiviteter mest
muligt eller i det mindste udøve dem på tidspunkter, hvor de generer naboerne mindst muligt. De fleste ved, hvor lydt her er, og det er
vigtigt at huske, at de samme forhold gør sig
gældende for dem inde på den anden side af
væggen. Vi opfordrer konkret til, at man tager en
snak med sine naboer, inden der holdes fest, og
at musik og øvrig støj holdes på et rimeligt niveau. Vi synes ikke, at det er hensynsfuldt at
spille musik efter klokken 01.00 (medmindre det
er aftalt med de berørte naboer på forhånd).

Stem lokalt ved Energi Fyn-valg!
Nu har vi muligheden for at få en repræsentant
fra Hinderuplund i Energi Fyn, idet formand
Mikkel Juul Larsen stiller op ved repræsentantskabsvalget. Formanden vil naturligvis varetage
vore helt lokale interesser i repræsentantskabet,
ligesom han vil arbejde målrettet for at få mere
fart på den grønne omstilling af energisystemet
til et miljømæssigt bæredygtigt system. Valget
løber af stabelen fra mandag den 21. oktober, og
du kan stemme ved at bruge stemmesedlen i
valgmaterialet, som kommer med posten, eller
på http://valg.energifyn.dk/. Stem inden valget
slutter onsdag den 6. november klokken 15.00!
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I lighed med tidligere år blev en del effekter
efterladt i forbindelse med festen, herunder det
service, som ses på billedet nedenfor.

Cykeltur
Cykelturen blev i år annonceret via opslag i
vængerne, men trods dette var der kun seks, der
mødte frem for at deltage søndag den 2. juni.
Turen gik til Skt. Klemens, hvor der blev nydt
medbragt kaffe og kage. På hjemturen blev
vejen lagt forbi skovsøen ved Fruens Bøge, hvor
ishuset blev besøgt. Cirka 18 km blev tilbagelagt
i alt på denne hyggelige eftermiddagstur.

Sankthansbål
Som de seneste år var der cirka 80 fremmødte til
årets sankthanskomsammen. Vi frygtede ellers
det værste, da der var en del regn med heftige
byger op til båltændingen, men der endte heldigvis med at være tørvejr og solskin under
seancen. Bålet brændte fint, og heksen kom af
sted til Bloksbjerg til lyden af midsommervisen.

Ud over dette var der en serveringsbakke i træ,
et skrivehæfte med børnetegninger og skrift,
børnetøj i form af en cowboyjakke, en windbreaker og et par strømpebukser tilbage efter
festen. Alle de glemte effekter opbevares i skuret
i Hesbjergvænget, og du kan kontakte formand
Mikkel Juul Larsen, hvis du ejer nogen af disse.

Sommerfest

Vigtig dato

80 var også antallet af tilmeldte til sommerfesten
lørdag den 17. august, hvor der var ganske fint
vejr.

Lørdag den 1. marts 2014: Fastelavnsfest.

Der var lege og kaffebord med storslået kagekonkurrence om eftermiddagen som altid, men
for første gang i mange år var der ikke loppemarked, idet ingen havde meldt sig til at arrangere det. Vi fik dog efter festen tilkendegivelse
fra Nanna og Mikkel i Hesbjergvænget 8 om, at
de gerne vil stå for at arrangere et loppemarked
næste år, så da kan vi se frem til at genoptage
denne tradition.

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

En anden ændring i forhold til tidligere var, at vi
i år tilbød forskellige slags grillet kød i stedet for
den efterhånden traditionelle pattegris. Således
var der oksesteg, svinekam og pølser på grillerne. Omtrent halvdelen af de tilmeldte havde
taget imod dette tilbud med lækkert kød, mens
alle som sædvanlig havde glæde af det meget
velassorterede fælles tilbehørsbord med de
mange dejlige medbragte bidrag. Det blev endnu
en fornøjelig aften i Hinderuplund.

Næstformand:
Jens Dam, E17, 28708277,
jens@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)

Bestyrelsen

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

Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.
Frank Baaring Rasmussen, H2, 50859085,
frank@hinderuplund.net
Ansv. for fællesfaciliteter og leverandørkontakt.

Vi vil gerne takke dem, som hjalp til med at slå
teltene op fredag eftermiddag før festen og tage
dem ned igen dagen efter festen! Det sidste blev
lidt en udfordring på grund af regn store dele af
søndagen, men det lykkedes dog med megen tålmodighed fra de fremmødte at få pakket teltet
sammen i tør tilstand.

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