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Bestyrels
sen for grrundejerfforeninge
en
Der skete ingen ændrring i samm
mensætning
g af bestyre
elsen efter g
generalforsa
amlingen i februar i årr.
Bestyrelsen konstitue
e
erede sig med de samm
me persone
er på de sam
mme poster som i det foregående
ne er fordelt på denne måde:
år. Postern






Ole Pilgaard, fformand
ul Mandø, kasserer
Pou
Len
ne Hub, sek
kretær
Bo Kristiansen
n, menigt m
medlem
Kurrt Habekostt, menigt m
medlem

Kontaktud
dvalg fra g
gade til by
y
Odense ko
ommune har indbudt tiil en interna
ational projjektkonkurrrence om by
yudviklings
sprojektet:
”Fra gade ttil by”. Måle
et er, at de
e indbudte tteams skal give oplæg
g til deres bud på hvorrdan Thoma
as
B. Thriges Gade bliver forvandle
et til et tæt byområde med bylivet i fokus.
Odense ko
ommune og Realdania ønsker at s
skabe en åb
ben og tæt dialog med
d borgere og interessenter om udviklingen
n af projekttet. Når vin
nderne af p
projektkonk
kurrencen er
e fundet, viil vinderforslagene blive offen
ntliggjort, og
g der bliverr i den forbindelse afholdt borgerrmøder.
Blandt and
dre ønsker O
Odense kom
mmune at inddrage grrundejerfore
eningen i arbejdet via et kontakt-udvalg. Fra
a bestyrelse
en deltagerr Ole Pilgaard og Poul Mandø.
Vinderen a
af projektet forventes o
offentliggjo
ort i novemb
ber 2011.

været afholldt med pro
ojektchef Sv
vend Heega
ard og hans
s stab, der bl.a. gav
Det første møde har v
baggrunds
sinformation
n og oplysn
ning om tids
splanen. Sv
vend Heegaard har sen
ndt os følge
ende:
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Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade
Mange af jer kender uden tvivl til omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, som skal skabe
sammenhæng i Odense bymidte ved at forbinde de tilstødende kvarterer og blive et attraktivt
område i sig selv.
Partnerskabet bag projektet er Odense Kommune og Realdania. Som projektchef for Thomas B.
Thriges Gade, er jeg glad for, at vi allerede nu har etableret en god kontakt til
grundejerforeningen for H. C. Andersen kvarteret. Det er vigtigt for os, at I bliver godt informeret
om projektet undervejs, derfor går vi til august i luften med en ny hjemmeside:
www.fragadetilby.dk, her vil I kunne få informationer om projektet. Samtidig vil vi løbende
informere jer via jeres eget nyhedsbrev.
Kort et par ord om de først komne vigtige datoer i projektet:
Der er udskrevet en international projektkonkurrence om Thomas B. Thriges Gade, det betyder, at
der netop nu sidder syv teams og konkurrerer om, hvem der skal tegne stregerne til det nye
byområde.
Konkurrencen er udskrevet som en projektkonkurrence og løber hen over sommeren 2011. 10.
august vil mellem to til fire vindere blive udpeget. Vinderne bliver efterfølgende indbudt til at
deltage i et udbud med forhandling, som afsluttes ved, at der indgås en totalrådgivningsaftale om
det videre forløb med den endelige vinder, der vil blive kåret i februar 2012.
De to til fire vinderforslagene bliver offentliggjort og udstillet fra 11.-23. august 2011 i Odense
Adelige Jomfrukloster. Projektsekretariatet for Thomas B. Thriges Gade flytter i udstillingsperioden
sit kontor hen til udstillingen, for at få borgernes input og kommentarer med i det videre forløb. Vi
håber, at I har lyst til at deltage i denne processen og håber på at se jer til en uformel snak i
forbindelse med udstillingen.
Med venlig hilsen
Svend Heegaard

Kvartervandring
Den årlige kvartervandring med Odense kommune foregik ultimo maj. Der blev drøftet følgende:
 Behov for beskæring af buske mv. i kvarteret.
 Der mangler perlesten på nogle af stierne.
 Der er behov for oprydning i ”det lille anlæg” bag ved Rosengade og der er behov for
opretning af fliserne tværs igennem anlægget.
 Der er behov for reparation af stenbroen i kvarteret
En del af opgaverne er allerede udført.
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Brevkasse
er
Nogle bebo
oere har fåe
et brev fra Post Danmark med be
esked om, a
at de inden 1. januar skal
s
opsættte
ny brevkas
sse på huse
et. Dette strider mod bestemmels
b
sen om, at vi ikke må opsætte tin
ng på vores
s
facader, og
g bestyrelse
en har derffor kontakte
et Post Danmark med anmodning
g om, at de trækker
brevet tilba
age. Post D
Danmark ha
ar meddelt os,
o at det s
skal undersø
øges nærm
mere, men v
vi har endnu
u
ikke fået endeligt svar fra dem. Så snart vi har det, viil vi give en
n orientering
g herom.

Hjemmeside – nyt – nyt
mening – en
n meget flo
ot hjemmeside. Adress
sen er
Grundejerfforeningen har nu – effter vores m
www.hca-o
odense.dk. Kig selv ind
d på siden, der har de
enne oversk
krift:

H.C. A
Anderseenkvarrterets Grunde
dejerforeening
På hjemmeesiden vil deer bl.a. andeet være aktu
uel informattion om de store anlæggsprojekter omkring
kvarteret.
Mailadres
sser
Det vil værre rigtig dejjligt hvis fle
ere beboere
e vil opgive
e deres mailadresser. D
Det vil bety
yde, at mere
e
post vedrø
ørende foren
ningen kan sendes dirrekte via ma
ail.
Hvis I ønsk
ker at modttage post frra grundeje
erforeningen
n via mail s
så giv beske
ed til Lene Hub,
lehu@tietg
gen.dk.
God somm
mer
Alle beboere i kvarterret ønskes e
en god, varrm og herlig
g sommer.

Venlig hilse
en
Bestyrelsen for grund
dejerforenin
ngen
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