NYHEDSBREV I OF HARRESTRUP
31. marts 2021
Kære medlemmer,

Der er endeligt tegn på forår, så lad mig starte med at byde
Velkommen til sæsonen 2021
Mon ikke det kribler i manges fingre for at komme i gang med forårsklargøringen af haven, at stille
havemøblerne frem og beplante krukker og drivhuse?

Lokalplan 182
Fristen for indlevering af klage til Planklagenævnet er 4 uger, og den udløber den 7. april 2021.
Grundet påsken ”mister” advokaterne det meste af en uge til klagearbejdet, tidsplanen er stram, og der
arbejdes derfor på højtryk på alle linjer, således at udkast til klage kan nå at blive godkendt og indleveret
rettidigt.
Den endelige klage vil blive uploaded på hjemmesiden og rundsendt med næste nyhedsbrev.

Grønt affald/containerplads
Containerpladsen vil ikke blive åbnet i 2021, idet bestyrelse har besluttet, at vi i år efter behov lejer en
container + og evt. en flishugger ved lejlighed.
Lørdag den 24. april 2021 kl. 10-12 vil der første gang være en container klar til at modtage jeres grønne
affald ved Valhalla.
Storskrald henvises til genbrugsstationen på Energivej.
Vi ved, at medlemmer uden bil bliver besværet af denne løsning. Derfor, har du en nabo uden bil og trailer,
så tilbyd evt. at hjælpe. Nabohjælp er jo med til at styrke sammenholdet, og det florerer heldigvis allerede
mange steder herude 

Dagrenovation
De grønne containere blev stillet op på p-pladserne i sidste uge.
Husk venligst, at disse containere kun er til dagrenovation.

Motoriserede haveredskaber etc.
Sæsonstart betyder også, at vi igen bliver mange medlemmer, der kommer til at bo relativt tæt. Der vil
være medlemmer med behov for motorstøj, og medlemmer med behov for ro.
Foreningen har derfor nogle ordensregler, der skaber rum for begge dele, og det fremgår bla. af disse
regler, at anvendelse af motoriserede redskaber kun er tilladt:
Mandag-fredag kl. 9-20;
Lørdag kl. 9-15, og
Søn- og helligdage kl. 9-12.

Hvis det er svært at huske disse tidsrum, vil de være at finde i vores ordensregler, der ligger på hjemmesiden
(og rundsendes med dette nyhedsbrev), ligesom de er opslået i udhængsskabene ved Odins alle og på
Jættevej.

Hunde
Hunde siges at være menneskets bedste ven, men måske er nogle hundeejere ikke altid hundens bedste ven?
Der florerer i hvert fald jævnligt frustrationer hos medlemmer over, at nogle hundeejere ikke opsamler deres
hundes efterladenskaber.
At foretrække at besørge uden for egen parcel er vist ganske naturligt for en hund, og netop derfor har den
brug for sin ejer til at få fjernet efterladenskaber, så den ikke er til gene for andre medlemmer.
Mon ikke vi alle kan blive enige om, at den eneste, der har glæde over hundelort i området, er den hund, der
får lettet trykket fra tarmen.
Ud over det ubehagelige ved at få den slags jokket op i en sandal, eller via plæneklipperen få den blæst ud
over tøjet, kan den også være medvirkende til at sprede sygdom blandt hunde i området, og risiko for
sygdomme kan ingen hundeejer vel være interesseret i.
Med lidt ekstra omtanke fra hundeejere kunne hundene herude måske ikke kun være ejerens – men alle
medlemmers - bedste ven?

Trygfonden - Nabohjælp
Der har været flere indbrud i vores forening i vinterens løb, og det er rigtig trist.
Jeg vil i den forbindelse gerne slå et slag for Trygfondens ”Nabohjælp”, som er er værktøj, der sender
notifikationer via telefonen til de medlemmer, der er en del af netværket.
Man kan tilmelde sit hus til Nabohjælp via nedenstående link, og derefter kan man via en app på telefonen
angive, i hvor stort et område fra husets beliggenhed man ønsker at modtage notifikationer.
Hvis man herefter observerer indbrud, mistænkelig adfærd eller lignende i området, kan man via app’en
varsle andre medlemmer, der har hus i området, med henblik på at have skærpet opmærksomhed.
Der opslås jævnligt sådanne ”varslinger” på facebook, men fordelen ved Nabohjælp er, at man modtager
besked direkte på telefonen, og ikke først når man logger på facebook - og observation om fx en
mistænkelig bil er selvsagt mest aktuel, mens bilen stadig er i området.
https://nabohjaelp.botrygt.dk/app

Drænprojektet
Vores grundforbedringskonsulent Kjeld Morel har udført terrænopmålinger i Harrestrup og indtegnet
kortplaner etc.
Kjeld Morel er i færd med at løse vandproblemerne i andre af OF’s områder, og Harrestrup ”står i kø” for at
komme i gang med arbejdet.
Vi har søgt om penge til projektet i hovedforeningen, som kommer til at afholde 85 % af omkostningerne.
Vi afventer således med længsel, at projektet kan igangsættes, om end vi ikke på nuværende tidspunkt kan
give et tidsestimat. De områder i Harrestrup, der er mest berørt af vandproblemerne, vil blive prioriteret
først.

Legepladsen Tre Høje
Legepladsudvalget savner frivillige, der vil medvirke til udviklingen af området. Kontakt gerne
kasserer@ofharrestrup.dk, hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde.

Datoer
Kontoråbent:

10. og 24. april, 8. og 22. maj, 5. juni 2021 kl. 10-12 (lørdage i lige uger).

Grønt affald:

Container opstilles ved Valhalla den 24. april kl. 10-12.

Musikcafe i Valhalla: 7. maj er aflyst grundet covid-situationen.
Generalforsamling:

19. juni 2021 kl. 10.00 i Tapeten (med forbehold for forsamlingsrestriktioner).

Sct. Hans:

23. juni 2021. Vores lokale musikere fra Musikcafeen har tilbudt at komme og spille
(med forbehold for forsamlingsrestriktioner).

Musikcafe i Valhalla: 20. august 2021 (med forbehold for forsamlingsrestriktioner).

***

Jeg håber i den grad, at sæsonen 2021 på et tidspunkt kan bibringe mere normale tilstande, hvorunder vi kan
få genskabt de sociale arrangementer i Harrestrup, og helt personligt glæder jeg mig enormt til, at det bliver
muligt igen at kunne lange velskænkede fadbamser over bardisken i Valhalla og få en god snak i området.

God påske og på gensyn!

På lokalbestyrelsens vegne
/Gitte

