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Grundejerforeningen Hyldebjerg
Nyhedsbrev-3-2013
Arbejds- og hyggedag, ny institution, diverse nyt, fliser og emails
Kære beboere.
Så er der nyt fra bestyrelsen
Arbejds- og hyggedag, lørdag den 1.juni fra 12-17
Traditionen tro håber GF Hyldebjerg at kunne mobilisere et hold frivillige til lidt vedligeholdelse på de grønne
områder og legepladsen. Vi sørger for diverse materialer og har allerede nu et par ting i tankerne, som vi
gerne vil have lavet. Hvis i selv har opgaver i tankerne må i gerne henvende jer til bestyrelsen, så vurderer
vi opgaven og organiserer det fornødne.
Vi tænker at dagen kan afsluttes med en øl og en sodavand på foreningens regning, samt en grillpølse i nr.7
til dem som har lyst . Man medtager selv salat og kød.
Mødested: Legepladsen.
Tilmelding på carsten_teichert@hotmail.com eller via nedenstående formular senest den 26.5 .
Institution på vej
Der er en børneinstitution på vej på hjørnet af Hyldebjerg og Søvej og i denne forbindelse forventes
lokalplanen ændret. Vi er fra bestyrelsens side meget opmærksomme på hvad dette måtte medføre ift. bla.
hvorvidt det store træ kan bevares og hvordan den grønne kile inddrages i det hele taget.
Vi har naturligvis intet imod børn, men vil omvendt gerne kæmpe for, at grundejerforeningen bevarer sin
smukke beliggenhed i grønne og rolige omgivelser.
Fra kommunens side hedder det bl.a.: (http://lejre.dk/page2287.aspx?recordid2287=3695)

"Nu hvor placeringen er på plads, kan arbejdet med en ny lokalplan for området begynde. Den nuværende lokalplan
giver nemlig ikke mulighed for at udlægge de ca. 10.000 m2, som der er brug for til den nye daginstitution. Det er
blandt andet arbejdet med ny lokalplan, som får indflydelse på byggeprojektet og dermed på, hvornår den nye
daginstitution kan være klar til indflytning."

Når den offentlige høring kommer vil bestyrelsen deltage og beboerne opfordres også til selv at deltage eller
at henvende sig til bestyrelsen.
VEND
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyldebjerg nr. ___
deltager til Arbejds- og hyggedag med ___ personer og deltager til grill med ___ personer.
bestiller ___ fliser
Email:___________________________
Send gerne det hele som email på carsten_teichert@hotmail.com
AFLEVERES senest søndag d.25/5 i Hyldebjerg nr. 7
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Diverse nyt
Bestyrelsens har på opfordring henvendt sig til Lejre kommune ang. regnvandsproblemerne i de sidste to
rækker, som opstod ifm. at Brune Banke blev bygget og som vi mener kommunen har et medansvar for. Vi
afventer et svar.
Ligeledes har vi efter henvendelse fra et medlem henvendt os til kommunen med spørgsmål om hvorvidt
renovationen kunne blive billigere pga. mindre papirvolumen i containeren, samt mindre arbejde under
afhentning af papir. Her oplyser kommunen udførligt og venligt, men bestemt, at de desværre ikke kan
nedsætte renovationsprisen pga dette.
Endvidere har vi inspiceret grundejerforeningens område og fundet en række ting, som vi kan forbedre på
arbejds- og hyggedagen. Vi noterede os også at perlestensarealerne på parkeringspladserne mod
enderækkehusene trænger til renovering. Dette arbejde er dog af et sådant o mfang, at det kræver
behandling på en generalforsamling.
Til brug for næste generalforsamling har vi iø lavet fuldmagtsskabeloner, som man er velkommen til - men
ikke forpligtet til - at benytte. Disse vil meget snart være at finde på hjemmesiden.
Endelig har vi modtaget følgende meddelelse fra MASTEN:
TV afbrudt d.7.maj
Tirsdag den 7. maj vil Dansk Kabel TV foretage et nødvendigt ajourføringsarbejde på antennenettet, hvilket
vil medføre en midlertidig afbrydelse af signalet til alle husstande, som er tilsluttet You See’s kabelnet.
Afbrydelsen forventes at ville strække sig over en hel arbejdsdag, hvilket vil sige fra kl. 7 til kl. 18. Det kan
ikke udelukkes, at afbrydelsen vil fortsætte onsdag den 8. maj om formiddagen, hvis der opstår
komplikationer, men det kan Dansk Kabel TV ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Forventningen er
dog, at arbejdet kun vil vare 1 dag. Med venlig hilsen Bjarne Bang Christensen, næstformand,
Antennelauget MASTEN
Samtidig oplyser MASTEN, at de snarest herefter får antennemasten og containeren fjernet, hvorefter
arealet tilsås med græs. Vi vil orientere om dette på www.hyldebjerg.com, når vi ved mere.
Slutteligt kan man på formularen nederst på nyhedsbrevets side 1 registrere
- sin deltagelse på arbejds- og hyggedagen
- bestilling af fliser
- elektronisk modtagelse af nyhedsbrev, hvilket vil spare foreningen en masse tid og papir
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

