NYHEDSBREV I OF HARRESTRUP
Kære medlemmer,

6. juni 2021

Sommeren er over os, og hurra for det J

Midsommer
Det betyder også, at Skt. Hans aften, den 23. juni 2021, nærmer sig med hastige skridt.
Tina og Heidi har taget tjansen med at arrangere Skt. Hans som et udendørs arrangement, så vi kan overholde
covid-restriktionerne.
Nærmere informationer følger, så snart de er klar. Jeg kan dog allerede nu løfte sløret for, at vores lokale
musikere kommer og spiller for os.

Havevandring
Som tidligere varslet gik bestyrelsen havevandring i uge 21 og tjekkede op på, om haverne holdes i
overensstemmelse med ordensregler og lokalplan. Det var faktisk en blandet – men også udbytterig –
fornøjelse. Samtlige veje blev besigtiget af to bestyrelsesmedlemmer, der havde fordelt sig således, at ingen
gik havevandring på sin egen vej.
Indimellem kom medlemmer ud til en dialog om løst og fast, med positive tilkendegivelser, om problemer
med støj og løse hunde og gensidige havetips. Vi stødte selv på flere medlemmer, der øjensynligt havde
problemer med at huske, på hvilke tidspunkter man må anvende motoriserede haveredskaber, og de fik en
venligt påtale herom.
Der var desværre også haver, der flød med både bygge-, have- og husholdningsaffald; der var haver, der så
forladte ud og der var haver så velholdte, at vi blev inviteret ind på rundvisning.
Det virker også som om, at mange ikke er bekendt med, at de udover egen parcel også har
vedligeholdelsespligten en meter uden for hækken! Flere medlemmer, vi talte med herom, tilkendegav, at
de ikke var bekendt med denne pligt.
Personligt undrer jeg mig dog over, hvis man køber fritidshus for op mod 1,5 mio. kr. uden at gennemgå
foreningens dokumenter (herunder ordensreglerne) for at afklare, om ens behov matcher den forening, man
agter at indgå medlemskab i….
Så for prins Knud – og andre der kunne have brug for genopfriskning - rundsender jeg endnu en gang
foreningens ordensregler til venlig påmindelse.
Støj
Ejendomsmæglerne benytter ofte malende beskrivelser af fred og ro i deres boligannoncer, når de skal sælge
huse herude.
Det er desværre ikke altid retvisende, for en del herude mener øjensynligt, at støjreglerne kun er vejledende,
og at Harrestrup skal have højt til loftet. Vi får således en del henvendelser fra frustrerede medlemmer, der
er generet af støj fra motorredskaber og høj musik. Det oplyses ofte, at det enten ikke hjælper at påtale
forholdene, eller også bliver de pågældende hængt ud som sure brokkerøve. Det er ikke fair!
Når én vælger at bryde reglerne, så spredes støjen som ringe i vandet ved, at andre hopper med på galejen
og sikkert tænker, at det er acceptabelt at slå græs søndag eftermiddag. Det er det ikke!

Anvendelse af motoriserede redskaber kun må foregå hverdage kl. 9-20; lørdage 9-15 og søndage 9-12, og
reglerne er til for, at vi alle kan nyde sommeren i fredelig sameksistens.
Jeg kan kun opfordre alle til at minde naboen venligt om disse regler, så vi kan komme uvanen til livs.

Dagrenovation
Et tilbagevendende problem er, at de grønne containere på p-pladserne benyttes til storskrald, papkasser
(både sammenfoldede og hele) og haveaffald.
Derved bliver containerne overfyldte – og udover at renovationsmedarbejdere ikke tømmer overfyldte
containere – så tiltrækkes både skader og rotter, der spreder affaldet ud over området.
Containerne er kun til husholdningsaffald, og skulle en container være fyldt, så gå videre og brug den
næste.

Rotter
Der er ifølge den kommunale skadedyrsbekæmper store problemer med rotter i vores område.
Husk, hvis du har mistanke eller oplever tegn på rotter på din parcel, så har du pligt til at anmelde det. Det
kan gøres digitalt på kommunens hjemmeside: [indsæt link]
Det er ikke en skam at konstatere rotter, men det er en skam, hvis man ikke anmelder fundet.

Fællesarbejde
Bestyrelsen har afholdt møde med vejrepræsentanterne, hvorunder de tilkendegav et ønske til bestyrelsen
om at melde ud, at det er vejrepræsentanten, der egenhændigt leder og fordeler arbejdsopgaverne, når der
afholdes fællesarbejde på vejene.
Man skal derfor som medlem ikke forvente, at man nødvendigvis kommer til at udføre en opgave på egen pplads (eller for den sags skyld får lov til at renholde sin meter uden for hækken) i forbindelse med
fællesarbejdet.
Nogle veje har afholdt deres første vejarbejde, og andre er ved at planlægge det. Husk, at når du deltager i
fællesarbejdet, gør du noget godt for din forening, lærer dine naboer at kende – og ikke mindst får du
efterfølgende kr. 800 retur.(bliver det ikke ”bare” trukket i næste kontingent?)

Hunde
Hundelorte i vores område er fortsat et stort problem.
Foreningens græsslåmaskine er smurt ind i denne klistrede masse, og det er ikke særlig hensynsfuldt over for
vores grønne mand, at han skal arbejde under sådanne vilkår.
Ligeledes er det ikke rimeligt, at børn og voksne, der færdes på vores grønne områder, skal rende og jogge i
l… Så please – ryd nu op efter jeres hunde.

Legepladsen
Legepladen er blevet gennemgået ved det årlige, lovpligtige tilsyn.

Legepladsinspektøren angiver i sin fremsendelsesmail, da han sender sin rapport frem, at ”Det er sjældent,
at der kun er to afvigelser på 28 redskaber”. Der er således fundet et par enkelte forhold, som Stefan er
anmodet om at udbedre.

Lokalplan 182
Kommunen har indsendt et indlæg til Planklagenævent, hvori de medgiver, at der er følgende redaktionelle
fejl:
”Højde på småbygninger”
Som klager har bemærket, er der tale om en fejl på side 33 i Lokalplan 182, som rettes som redaktionel
ændring, hvorefter bebyggelse tættest på lod-grænsen maksimalt på være 2,5 meter høj.
”Placering af drivhus (OF Harrestrup)”
Det er korrekt, at Ballerup Kommune har godtaget forslaget i hvidbogen, at drivhuse, såfremt de er udført i
udelukkende glas, kan placeres mindst 1 meter fra lodgrænse, hvis drivhuset ikke overstiger 7,5 m². Dette
rettes som redaktionel ændring.
Herudover fastholder Ballerup Kommune sine standpunkter, herunder fastholder, at lokalplanen præciserer
opholdsbestemmelserne.

Containerpladsen
Containerpladsen holdt åben med den nye frivillige bemanding den 5. ds. Det gik rigtig godt, der kom en del
trillebøre med bemanding til aflevering og en snak. Der er åben igen d.19.6. kl.10-12. Hold øje med
hjemmesiden ang. åbningstiden i juli måned.
[input]

Datoer:
23. juni:

Skt. Hans Hold øje med Facebook for mere info.

Juli:

Sommerferielukket (bestyrelsen drosler ned, men varetager det mest nødvendige). Dvs. at der
er ingen lørdags åben i Juli md.

20. august:

Musikcafe

28. august:

Generalforsamling

***
På lokalbestyrelsens vegne
/Gitte

