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Nyt
Så er det tid til at informere om de nyheder, der vedrører vores kvarter og som bestyrelsen er bekendt med.
Kvartervandring
Det har gennem mange år været en tradition, at repræsentanter for bestyrelsen, er på den såkaldte kvartervandring med Bent Povlsen, der er park- og vejinspektør i Odense kommune. Der
blev drøftet følgende, som er relevant for vores område:
 Vi vil gerne have opsat et gå-gade-skilt ved indgangen til Hans Jensens Stræde fra Th. B.
Thrigesgade. Er nu allerede sat op.
 Der mangler genetablering af p-forbud ved Sortebrødre Torv.
 Søjlen, der har været opsat på Sortebrødre Torv med information om Østerbro, er flyttet til
en mere relevant placering uden for vores område.
 Den megen trafik, med store lastbiler, ind til vores område/butikker/kontorer, er påpeget.
Bent Povlsen vil vurdere, om en anden og mere hensigtsmæssig skiltning, kan mindske
generne.
 Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der i forbindelse med H. C. A. festivalen, skal
opsættes et spejltelt på Sortebrødre Torv. Da det bliver til gene for torvehandlerne påpeger
bestyrelsen, at aktiviteter er positive, men det må helst ikke blive på bekostning af torvehandelen, som vi mener både er et aktiv og en charme for kvarteret.
 Restaurant Grønttorvet har ansøgt om tilladelse til mere udeservering. Ansøgningen har
været til høring – derfor er bestyrelsen også blevet ”hørt”. Vores svar er formuleret på den
måde, at vi ikke mener, at mere udeservering harmonerer med torveregulativet/reglerne
for udeservering.
 Selvom det ikke er sne og frost, der er i tankerne lige nu, er snerydningen i kvarteret
alligevel drøftet, idet flere beboere har klaget over, at der ofte ryddes sne og saltes om
natten, hvilket giver mange støjgener. Kommunen har lovet, at vurdere muligheden for at
mindske disse støjgener.
Musik- og Teaterhuset:
Som det fremgår af avisen, er der kommet et nyt forslag til Musik- og Teaterhus. Forslaget er også
godkendt af byrådet, og der skal laves ny lokalplan. Vi vil fra bestyrelsens side følge den nye lokalplan nøje.
Odense Kommune har oplyst, at det kontaktudvalg med medlemmer fra bestyrelsen og beboere i
Rosengade, som var lovet ved det hidtidige projekt, også vil blive etableret nu. Kontaktudvalget
skal være bindeled til kommunen og entreprenøren og medvirke til at få mindsket generne ved
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byggeriet. Helle Bjørnsholm og Jytte Flach, der er Rosengade repræsentanterne, vil blive kontaktet, når vi ved mere.
Rosenhaven
Der bliver etableret en ny midlertidig legeplads for enden af Rosengade - i Rosenhaven. De beboere, der er mest berørt af etableringen, er blevet skriftligt informeret af Odense Kommune.
Redskaberne flyttes til området bag ved rådhuset og Th. B. Thrigesgade, når museet har afsluttet
deres udgravninger.
Hjemmeside og post til bestyrelsen
Foreningens hjemmeside ajourføres med relevant materiale for kvarterets beboere.
Se www.hca-odense.dk.
Post til bestyrelsen kan sendes til post@hca-odense.dk.
E-mail adresser
Bestyrelsen ønsker forsat at sende så meget post som muligt via e-mail. Hvis du har en e-mailadresse, som ikke er afleveret til bestyrelsen, vil sekretæren blive glad for, at du sender den til
Lene Hub, lenehub@gmail.com
Sommer
Alle beboere i kvarteret ønskes en god og dejlig sommer.
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