Nyhedsbrev

7. december 2021

Kære medlemmer,
Vintervejr og pumpeproblemer
Vinterkulden meldte sin ankomst den 1. december 2021, hvor der også faldt en del nedbør. De medlemmer,
der har haft sin gang i Harrestrup den pågældende dag, har måske undret sig over de store vandmasser, der
var på Odins Allè ud for Bjarkesvej. Vandmasserne burde på sædvanlig vis have været transporteret væk via
vores pumpebrønde, men netop den 1. december var tre af foreningens pumper ude af drift:
Driftsproblemerne skyldtes, at én i foreningen
havde skyllet en gammeldags gulvmoppe ud i
kloakken. Gulvmoppen forårsagede på sin vej rundt
i foreningens kloakrør skade på en kloakpumpe.
Følgevirkningen af den beskadigede kloakpumpe
var, at sikringer blev brændt af, hvilket stoppede to
grundvandspumper, der som følge heraf ikke
længere kunne pumpe vandet væk. Derfor
druknede Odins Allé.
Problemerne med sikringerne og de to
grundvandspumper efterfølgende er blevet
udbedret, mens kloakpumpen er blevet udskiftet.
Der må nødvendigvis være én i Harrestrup, som nu
mangler sin gulvmoppe, og vedkommende kan
naturligvis få den udleveret, enten ved henvendelse
til Stefan i arbejdstiden eller ved henvendelse til
bestyrelsen, når der holdes kontoråbent den 18.
december kl. 10.00-12.00.
Der må trods alt være billigere metoder til at få
vasket sin gulvmoppe, hvorfor vi henstiller til at
kloakken alene anvendes til det, den er beregnet til:
Spildevand, afføring og toiletpapir.
Med vinterens komme har bestyrelsen og Stefan også lagt planer for glatførebekæmpelse mv. Husk dog at
trods vintervedligeholdelse så kan der – i lighed med i det øvrige samfund – være glat på vejene, så kør
forsigtigt 

Endelig vil vi på ny opfordre til at undgå kørsel/parkering på grønne områder. Dels er det ikke tilladt iht.
foreningens ordensregler, dels er græsset meget vådt, hvorfor det medfører dybe hjulspor.
Sprængte vandrør etc.
Stefan har allerede været kaldt ud til den første parcel, hvor vandet fossede ud af udendørs hane som følge
af frostvejr. Derfor en lille påmindelse om at huske at lukke for hovedhanen, hvis huset ikke benyttes, eller at
sørge for andre foranstaltninger, således at der ikke sker frostsprængning af vandrør etc.
Grundvandet står i øvrigt meget højt i området for tiden, og hvis man har en lavtliggende parcel kan man
risikere, at låget til vandmåleren blive presset op, således at vandmåleren ikke længere er beskyttet imod
frost. I sådanne tilfælde kan det være en god ide at lægge en flise eller andet tungt på låget, således at låget
forbliver på plads.
Hundes efterladenskaber
Stefan oplyser, at bestyrelsens henstilling til hundeejere i sommer om at huske at fjerne hundenes
efterladenskaber virkede. Imidlertid er det som om, at nogle hundeejerne droppede at samle
efterladenskaber op, da sæsonen for græsslåning ophørte.
Det har givet Stefan nogle ulækre episoder i forbindelse med udførelse af arbejdsgaver, herunder når han
river blade sammen. Derfor hermed venligst en opfordring til hundeejerne om at huske at samle
efterladenskaber op efter hundene - hele året.
Ladestandere til elbiler
På generalforsamlingen den 28. august blev der nedsat et arbejdsudvalg, i daglig tale kaldet ”Vej & Park”, der
arbejder med løsninger til bl.a. manglende p-pladser, trailerparkering og ikke mindst ladestandere til elbiler,
hvilket behov forventes at stige i de kommende år.
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at I afventer udvalgets arbejde og generalforsamlingens afstemning om en
mulig fælles fremtidig løsning, før I undersøger muligheder for egne løsninger.
Lys i mørket den 8. januar 2022 kl. 17.00 – frivillige hænder søges
I Harrestrup er der en tradition for, at vi mødes i januar og tænder lys og fejrer det gode naboskab med bål,
varm cacao og skumfiduser.
Tina Balschmidt har lovet at være primus motor på arrangementet, der afholdes den 8. januar 2022 kl. 17.00
(forudsat at smittetal og den slags gør det muligt), men hun mangler nogle hjælpere.
Hvis I har lyst til at hjælpe Tina, så skriv en mail til kontakt@ofharrestrup.dk, så formidler vi gerne
kontakten.

Vandaflæsning
Husk, at I senest skal aflæse jeres vandmåler og indberette aflæsningstallene den 31. december 2021.
Aflæsning kan ske på følgende måder:
-

På hjemmesiden under ”Dokumenter/vandaflæsning” findes en formular til at indsende jeres
aflæsningstal digitalt.
Send en mail til vand@ofharrestrup.dk med oplysning om navn, parcel-adresse og aflæsningstal.
Nederst i dette nyhedsbrev finder I en blanket, som kan printes, udfyldes og afleveres i postkassen
ved klubhuset på Frejavej.

Hvis der ikke foretages rettidig aflæsning af vandmålere, vil bestyrelsen aflæse vandet på den pågældende
parcel, hvorefter medlemmet vil blive pålagt en bod på kr. 500,Sæt x i kalenderen - Datoer
Kontoråbent den 18. december kl. 10.00-12.00
Lys i mørket foran Valhalla den 8. januar 2022 kl. 17.00 (hjælpere søges).
Ordinær generalforsamling på Tapeten den 12. marts 2022 kl. 10.00.

Glædelig december, god jul og godt nytår
På lokalbestyrelses vegne
/Gitte

