NYHEDSBREV I OF HARRESTRUP
Den 21. juni 2020
Kære medlemmer,
Kolonihaveindsatsen
Op til pinse offentliggjorde Ballerup Kommune, at kolonihaveindsatsen skulle behandles på et møde i Teknik- og
Miljøudvalget (TMU) den 2. juni kl. 8.00, og med den udmelding ændrede kommunen med et snuptag kalenderen
for Harrestrups kolonihaveudvalg bestående af bestyrelsen og de to tidligere bestyrelsesmedlemmer, Kathrine og
Michelle. Op mod 200 sider blev gransket og 2,5 sides indsigelser blev nedskrevet og fremsendt, således at
materialet var bl.a. TMU i hænde inden mødets afholdelse.
I kan læse mere om kolonihaveindsatsen i det medsendte nyhedsbrev.
Legepladsen
Som bekendt – i hvert fald for brugere af legepladsen – er nogle af redskaberne pt afspærrede. Dette skyldes, at
legepladsen er blevet gennemgået af en legepladsinspektør, hvis rapport har vist, at bl.a. svævebanen, den største
rutchebane og gangbroen har nogle fejl, der skal udbedres, før redskaberne må benyttes.
Fejlene ved rutchebanen og gangbroen forventes udbedret i nærmeste fremtid, mens det har længere udsigter
med at få udbedret svævebanen. Således er der truffet aftale med Green Gaia om, at han skal lave svævebanen på
garantien. Dette forventes udbedret i løbet af uge 31.
Støj i sommerlandet
I flere facebook-grupper har der den senere tid floreret frustrerede/vrede opslag om støj uden for de tilladte
tidsrum, og der opstår en hård tone mellem dem ”der har højt til loftet” og dem ”som brokker sig”.
Højt til loftet betyder vel netop, at der skal være plads til forskellighed, og forskellighed vil der altid være i en
forening som vores. Der er medlemmer med behov for motorstøj, og medlemmer med behov for ro, og
ordensreglerne skal skabe rum for begge dele.
Hvis det moderne menneskes behov for motorkraft lige her og lige nu er så kraftigt, at det ikke kan rummes inden
for de nuværende regler, så står det selvfølgelig på demokratisk vis enhver frit for at søge at ændre reglerne på en
fremtidig generalforsamling.
Men - indtil til flertal på en generalforsamling evt. måtte beslutte at ændre på støjreglerne - så gælder de
nuværende tidspunkter for anvendelse af motoriserede redskaber: mandag-fredag kl. 9-20; lørdag 9-15 og søn- og
helligdage 9-12.
Trailere
Bestyrelsen får relativt mange henvendelser om såvel biler uden nummerplader som større trailere/erhvervstrailere, campingvogne etc., der uretmæssigt parkeres i vores område, og som er til gene for medlemmer.
I nogle tilfælde kan problemet løses ved henvendelse til ejeren, mens politiet er blevet involveret i andre tilfælde.
Til førstnævnte har vi som følge af bestyrelsens sparsomme bemanding indimellem fået hjælp fra kontoret i
Gothersgade.
Det er således ikke tilladt at parkere campingvogne, autocampere, både, erhvervstrailere eller større trailere med
en totalvægt på over 750 kilo i vores område, og bestyrelsen opfordrer til, at dette respekteres.
Affaldscontainere
Ind i mellem benyttes affaldscontainerne til andet end dagsrenovation, og trods utallige opfordringer i løbet af
årene har det altid været et tilbagevendende problem.

Når hele papkasser, vinflasker og haveaffald fyldes i containerne, blokerer det for at der er plads til områdets
dagrenovation. De overflydte containere giver skader og andre fugle mulighed for at splitte affaldet, og ikke mindst
tiltrækker vores husholdningsaffald rotter.
Det ene medlem af bestyrelsen fiskede fx en hel papkasse, der lå øverst i en container, op for nogle uger siden,
hvilket afstedkom nogle voldsomme gloser fra papkassens ejer om, hvor klamt det var at rode i affald.
Omvendt fik Danvej for et par uger siden konsekvensen ved en overfyldt container at mærke på den hårde måde:
Den overfyldte container blev ikke tømt af renovationsselskabet, og skraldet flød på p-pladsen omkring
containeren. Et par medlemmer tog resolut situationen i egen hånd og ryddede op. Tak til jer!
Efter det oplyste har det nuværende renovationsselskab en holdning om ikke at ville tømme overflydte containere,
men vores områdeansvarlige har efterfølgende været i dialog med selskabet for at bløde lidt op på dette.
Men – for at undgå, at området flyder med affald, som tiltrækker rotter – opfordres alle til dels kun at anvende
containerne til dagsrenovation, dels til at anvende en container, der ikke er overfyldt. Er den nærmeste container
fyldt til randen, så benyt den næste container, som måske kun er halvt fuld. Herved kan containerlågene holdes
lukkede, og vi undgår, at de tiltrækker skader/rotter etc.
Rotter
Apropos rotter – har bestyrelsen tidligere meldt ud, at der var indgået en aftale om ”til kamp mod rotterne”. Den
proces er forsinket, ikke mindst pga. Covid-19.
Men husk, hvis I observerer – eller har mistanke om - rotter, så har I pligt til at melde disse til kommunen. (se
nærmere her: https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme-affald/ejerbolig/skadedyr) Kommunen samarbejder
med Rentokil, og Rentokil som sender rottefænger ud ved behov.
Fartbump
I den forgangne måned iværksatte bestyrelsen udførelsen af en beslutning truffet i januar vedrørende etablering af
ekstra fartbump på Jættevej og Frejavej samt fjerneles af plasticbump og modificering af eksisterende bump på
Frejavej. Beslutningen blev oprindelig truffet på baggrund af henvendelser fra medlemmer på de pågældende veje.
Havevandring
Bestyrelsen har foretaget havevandring og taget kontakt til de medlemmer, hvis parcel på den ene eller anden
måde trængte til en kærlig hånd.
Herunder blev også påpeget nogle parceller, der manglede synligt husnummer.
Ballerup Bladet
Husk – til dem, der stadig finder glæde ved en gammeldags avis - så kan Ballerup Bladet afhentes i aviskassen foran
det gamle klubhus ved bunden af Frejavej.
Erklæring ved salg
Bestyrelsen modtager løbende frustrerede henvendelser fra medlemmer, der ikke synes, behandlingen af
salgserklæringer går hurtigt nok.
Fremgangsmåden ved salg fremgår af vores hjemmeside/Når du vil sælge: https://www.ofharrestrup.dk/naringrdu-vil-saeliglge.html
Heraf fremgår blandt andet: ”Inden du kan sælge dit hus, skal du have en Salgstilladelse (Erklæring ved salg). Uden
den kan overdragelsen ikke gennemføres i Hovedforeningen. Du skal have tilladelsen inden du sætter huset til salg.”
Der er imidlertid mange, som først anmoder om en erklæring ved salg, når de står med en køber på hånden, og så
presser de på for at få erklæringen på plads hurtigst muligt.

Erklæringerne skal behandles og underskrives af vores byggesagkyndige Carsten foruden to fra bestyrelsen.
Grundet Harrestrups mindste bestyrelse i mands minde, bistår Inge fra Formandsskabet bestyrelsen hermed.
Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger på sådanne erklæringer.
Kaffevogn
Under Covid-19-nedlukningen tog et medlem initiativ til at invitere Axlev Kaffe til at komme forbi med sin kaffevogn
på Odins Allé.
Bestyrelsen har nu som et forsøg lavet en aftale med Axlev Kaffe om, at han fast kommer forbi hver lørdag i
tidsrummet k 10-11. Her vil blive solgt kaffe i prislejet kr. 25-40.
Kaffevognen vil holde i bunden af Frejavej/i nærheden af legepladsen – uden at genere Valhallas lejere/gæster.
Kaffevognen kommer ikke i tilfælde af regn/dårligt vejr.
Arrangementer
Ekstraordinær generalforsamling med valg af formand og kasserer på dagsordenen - samt medlemsmøde
vedrørende kolonihaveindsatsen – forventes afholdt i Tapetens store sal den 2. juli 2020 kl. 18.30. Indkaldelse
følger.
Der holdes ordinær generalforsamling i Tapetens store sal den 22. august 2020 kl. 10.00.
Der afholdes som følge af forsamlingsforbuddet ikke skt. hans i år, da vi ikke kan sikre et maksimalt deltagerantal
på 50 (eller kan sikre at deltagerne overvejende sidder ned).

---000--Vi modtager ind imellem underretning om, at nogen orienterer kommunen, vores samarbejdspartnere i de frie
haveforeninger etc. om, at Harrestrup ingen bestyrelse har, og at alting sejler.
Det er vi naturligvis kede af, hvis det er holdningen, men med kun tre medlemmer på posten kan vi naturligvis ikke
yde den samme indsats, som en fuldtallig bestyrelse kan.
God midsommer!

Mange hilsner
Bestyrelsen
Lis, Eigil og Gitte

”Vi vil fred her til lands,
Sankte Hans, sankte Hans,
Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde,
Vi vil fred her til lands,
Sankte Hans, sankte Hans,
Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde”
Tekst: Holger Drachmann, 1885

