UtterslevhøjGrundejerforening
Generalforsamling 24. april
Efter et fornøjeligt indlæg fra vores lokale
politistation, hvor vi på humoristisk vis blev
informeret om tyverisikring o.l., blev
generalforsamlingen indledt.
Dagsordenen indeholdte ikke de store
sprængfarlige emner, og blev gennemført i en god
stemning ledsaget af lidt spise- og drikkeligt.
Kontingentet samt sne - og vejbidrag blev
vedtaget uændret.
Der blev bl.a. stillet et spørgsmålet, om
grundejerforeningen havde nogen indflydelse på
hvordan der bygges i foreningens område.
Formanden svarede, at der gennem årene havde
været en række bygge- og
udstykningsansøgninger, som var blevet ændret
efter stoppet på bestyrelsens og naboers
foranledning. Ligeledes er enkelte ulovlige
tilbygninger blevet fjernet, efter at opførelsen var
anket til kommunen.
Eneste ændring til bestyrelsens sammensætning
blev, at vi kan byde velkommen til ny suppleant
Christine Pedersen, Harespringet 21, som
fremover, på lige fod med den øvrige bestyrelse,
kan deltage i kommende bestyrelsesmøder.
Efter generalforsamlingen er det afklaret, at
fortovsrenoveringen i år udføres på de resterende
strækninger i Engsvinget, på Harespringet fra
Horsebakken til Gåsestien og i Mosesvinget fra
Horsebakken mod Lærkebakken - så langt
pengene rækker. Københavns Kommune ville
ikke medvirke i en fælles opretning, så vi
gennemfører arbejdet selv og med vores
sædvanlige entreprenør.
Bestyrelsen er nu:
Hans Bo Larsen (formand), Storkebakken 28,
tlf.: 38 28 13 31
Keld Knudsen (næstformand), Mosebakken 3,
tlf.: 38 28 44 48
Peter Gjaldbæk (kasserer), Storkebakken 33,
tlf.:38 60 05 47
Erik Erup Larsen(sekretær) Nebbegårdsb. 49,
tlf.: 38 60 70 32
Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9,
tlf.: 38 80 08 25
Christine Pedersen,(suppleant) Harespringet 21,
Tlf.:39 66 66 71

Kommunen har nu lovet os, at trekanten på
Mosesvinget ved udkørslen til Hareskovvej
planeres færdig, trimmes og slås – i løbet af
sommeren.
Ligeledes vil parkeringspladsen på
Mosesvinget ved Horsebakken blive planeret og
oprettet – i løbet af sommeren. På det modsatte
hjørne (vores) ud til Horsebakken vil den lille
granitsten blive erstattet af en stele (gummistolpe,
som dem på Mosesvinget).
De igangværende erstatningssager på
ødelagte fortove, er det fortsat svært at få
afsluttet, men de er ikke glemte.
I 2006 var der lidt for meget gang i nogle af de
unge, som benyttede Anlægget til aftentræf. Det
gik ud over rækværket til legepladsen og et par
bænke. Det håber vi at kunne få styr på i år blandt
andet med hjælp fra naboer til Anlægget.
Kontakt eventuelt de unge inden de når at ”feste
for meget igennem” og gør dem forståeligt, at det
er ok de er der, hvis de bare viser det nødvendige
hensyn. D.v.s. ikke smadrer flasker, brænder bål
og lignende. Vi forventer, at den bedre indsigt, der
er blevet til Anlægget, efter at bevoksningerne er
klippet ned, kan være med til at lægge en
dæmper på gemytterne.
Skal de dysses ned, inden det er gået for meget
amok, er man velkommen til at ringe til
formanden. Er de unge helt uden for rækkevidde,
er der ikke andet at gøre, end ringe til Bellahøj,
station 3, som sædvanligvis er kvikke til at køre
forbi og gøre det fornødne.
Har du klippet din hæk, fjernet ukrudt på dit
fortov og fejet rendestenen? - ja, så har også du
gjort dit til, at vores område kan komme til at se
fornuftigt vedligeholdt ud.
- og Græsslåning, motorsavning o.l. på
søndage kun mellem 9.00 og 12.00.

Et år er gået – meget hurtigt - og vi skal igen fejre Sankt Hans i
Anlægget i Enemærket med båltale af herboende lokal familiefar.
Det er lørdag den 23. juni klokken 20.30 det sker.
Skulle nogle få lyst til indvortes efterslukning skænker vi et glas for en
10-er.
Med venlig hilsen, bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@ugnyt.dk

vend !

Jordforbedring, hvor svært kan det være?
Sommeren er i gang og ligeledes havearbejdet, så det er tid til at glæde sig, og måske overveje, om vi skal
tage lidt mere hensyn til det helt nære miljø ved vores huse og haver.
Hvorfor indsamles og transporteres 1000-vis af tons organisk haveaffald, blade, oprevet jord, nedfaldne
æbler, afklip og smågrene og meget mere, fra villaområderne i København gennem byen og til
komposteringsanlægget på R98’s arealer på Amager? Er det fordi politikerne kræver det - og vi
efterfølgende gerne betaler regningen? Det er nemlig langt fra gratis og desuden tæller renovationsbilerne
på gaderne og behandlingsanlægget hos R98 negativt med i byens miljøregnskabet.
Men sådan behøver det ikke at være.
Der findes helt omkostningsfrie løsninger: lad det indgå i naturens store kredsløb – i din egen have. Saml det
i en bunke på et sted, der alligevel ikke bruges til noget særligt, eller lav en kompostkasse af nogle brædder
eller et ståltrådnet, og man kan fint have flere kompoststeder i sin have. Det kan være bag noget
stedsegrønt eller under en stor busk og for eksempel kan særligt sejlivet ukrudt med frø lægges under en
bevoksning, hvor det formulder uden at vokse op.
Kompostopsamlingerne formulder stille og roligt og efter et par år vil det nederste lag kunne skovles frem og
bruges til jordforbedring rundt om i haven. Processen forløber helt af sig selv - og uden hjælp af
renovationsfolkene eller haveejeren. I øvrigt giver kompostbunkerne mus, pindsvin og tusser et helt naturligt
overvintringssted til lejlighedsvis fornøjelse for hele familien.
Man kan også afdække et stykke urtehave eller havens bede med efterårets blade. I foråret vil det kunne
ses, hvor lystigt mikroorganismerne og regnormene har haft det under det lune dække, som nærmest er
spist op og videregive til jordforbedring, før forårets plantetid sætter ind.
Hvad skal den grønne beholder til haveaffald så bruges til? Det er et godt spørgsmål, men den kan
returneres til R98 eller for eksempel anvendes til brændeopbevaring o.l..
Med venlig hilsen, Hans Bo Larsen
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