H.. C. A. KVA
ART
TER
RET
ser fra Gru
undejerforreningen, Hans
H
Jens
sens Stræd
de 22 – 24
4, 5000 Od
dense C, tlff.
Meddelels
66 11 72 33

N
NYHEDSB
BREV – ok
ktober 2010

Besøg af Harry Pottters ”mor”
”
n til Harry Potter
P
bøge
erne - J. K. Rowling - k
kommer til Odense den
n 19. oktob
ber. Hun ska
al
Forfatteren
besøge H. C. Anderse
ens hus. Kvarteret afsp
pærres i de
et tidsrum h
hun er på be
esøg (formiddag).

Møntergå
ården
en har være
et sendt til høring. Bes
styrelsen ha
ar sendt et høringssvar, hvor vi a
anmoder
Lokalplane
Odense ko
ommune om
m, at der tag
ges hensyn
n til kørsel ttil og fra kv
varteret i by
yggeperiode
en og at
kommunen
n bør være opmærkso
om på en errstatning for de parkerringspladser kvarteret mister i
Hans Mules Gade.
andring me
ed Odense
e kommun
ne
Kvarterva
Bestyrelsen har haft d
den årlige kvartervand
k
dring med B
Bent Povlse
en fra Odense kommun
ne. Som
meddelt på
å generalforsamlingen
n fremførte bestyrelsen
n et ønske o
om beskærring af hækken ved de
et
grønne om
mråde melle
em Overstræ
æde og Ban
ngs Boder o
og ved kvarrterets stige
er. Bent Pov
vlsen
noterede s
sig også krittikken vedrrørende sne
erydningen..
Hjemmeside
har bestyrelsen vurderret, at det
I disse digitale tider h
en hjemme
eside for H.. C. Andersen kvartere
ets
om det nårr den er udarbejdet.

kan være en go
od idé med
grun
ndejerforening. Mere

ed
Julemarke
Det er næs
sten blevet en tradition, at
bliver der også
o
i år fo
or 7. gang. V
Vi
med en ma
asse besøge
ende og en
n god

d
der holdes jjulemarked
d i vores kva
arter. Der
s
synes det e
er en hygge
elig og god ttradition
s
stemning.

Julemarked
det afholde
es i weekenderne 27. + 28. novem
mber og 4. + 5. decem
mber.

1

Sommerfe
est
Vi har i bes
styrelsen ev
valueret på
å vores som
mmerfest - jjf. kommen
ntarerne fra
a deltagerne
e - og synes
det var en rigtig hygg
gelig og god
d aften, hvo
or mange fik lejlighed til at snakk
ke på kryds
s og tværs.
Der var lav
vet en sang
g om kvarte
eret og der var quiz om
m H. C. And
dersen med
d præmier (billige
(
præmier).

g
Parkering
Det er kom
mmet
bestyre
elsen for øre
e, at Odens
se kommune muligvis
vil lave forrsøg med
opsætning af pulle
erter i kvartterer, hvor indkørsel e
er
indebære, at bebo
forbudt. De
et vil
oerne forme
entlig udsty
yres med en
n
form for
ned, når der
fjernbettjening for at lægge pullerterne n
kvarteret og omve
endt får dem
m på plads,, når bilen
køres ind i
drøftet det i bestyrelsen og besluttet,
b
att vi vil
har passerret. Vi har
henvende os til komm
munen og anmode om at blive ”fo
orsøgsområ
åde”. Det err tilsynelade
ende sværtt
oere og gæster - at ac
cceptere, att bilen ikke kan holde uden for dø
øren, men
for nogle – både bebo
det er et kendt
k
vilkår,, når man fflytter til kv
varteret, og vi ved alle
e, at vi bor i et gågade
ekvarter.

orsamling
Generalfo
Datoen forr generalforrsamling i 2
2011 er alle
erede fastlagt. Det bliv
ver mandag den 28. fe
ebruar 2011
1
kl. 19.30. Stedet vil ffremgå af dagsordenen
n når den u
udsendes.

en
Venlig hilse
Bestyrelsen for grund
dejerforenin
ngen
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