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Nyhedsbrev 

Juni 2019 

Container 

Næste container til haveaffald kommer fredag den 14. juni. Den opstilles ud for 
nr. 11 med åbningen op ad vejen.  

Der må kun kommes haveaffald i den. IKKE plastposer. Hvis I samler haveaffaldet i 
poser, skal de tømmes, og poserne tages med hjem igen.  

Og selvfølgelig HELLER IKKE murbrokker, sten eller lignende.  - Hvis det ikke er rent 
haveaffald, får ejerlavet en kæmpe efterregning. 

Den 6. september og 25. oktober kommer der igen container. 

 

Vejfest på Niels Bjerres Vej 

Lørdag den 31. august 2019 fra kl. 15 og frem:  

Vejfest ved Vaskehus Øst. 

Program kommer senere.  

Reserver dagen allerede nu!!! 

LYS1 

Fra Jonas, nr. 1, har vi modtaget nedenstående:  
Han og Lars, nr. 23, har deltaget i møder omkring LYS1: 

 

Lyseng er i gang med at planlægge et større projekt/byggeri. Det nye byggeri vil rumme 

et nyt bibliotek med borgerservice, en daginstitution og nye idrætsfaciliteter (gymnastik, 

kampsport og fitness) og ikke mindst et samlingssted (krydsfelt), hvor der vil opstå 

dialog og samvær mellem alle områdets brugere. Hertil kommer, at LYS1 vil omfatte de 

eksisterende faciliteter på Lyseng 

Det er et spændende projekt, som er fulgt af nogle af beboerne på vejen. I forbindelse 

med udarbejdelse af de kommende rammer for området, er bestyrelsen på Niels 

Bjerres vej dog blevet gjort opmærksom på, at projektet kommer til at belaste trafikken i 

området. Bestyrelsen har derfor afholdt møde med styregruppen for projektet med 

henblik på at få indflydelse på dette. 

Det kommende forløb:  

Til udarbejdelse af projektet benyttes rådgivningsfirmaet Tranform. Transform har på 

grundlag af drøftelse/workshops med styregruppen og kommunen, udarbejdet et 

foreløbigt udkast til en rapportering af processen. Det er grundlag for et efterfølgende 

mere konkret arbejde med det egentlige byggeprogram. 



Side 2 af 2 

 

Ved opsamlingen af ideer og forslag har det været væsentligt at skelne mellem de 

forhold, der direkte vedrører det nye byggeri – bl.a. lokale behov, synergimuligheder og 

byggeriets krav til udearealer og parkering, og de forhold, der skal indgå i en ny 

lokalplan for området – bl.a. placering af nye byggefelter, trafik- og parkeringsløsninger. 

De førstnævnte forhold skal finansieres via nybyggeriet, mens de sidstnævnte skal 

finansieres uden for projektets økonomi. 

Transform satser på i juni at aflevere en endelig rapport til den fælles 

projektfølgegruppe (Kultur og Borgerservice, Børn og Unge samt Fonden Lyseng 

Idrætscenter og Fællesrådet). Et uddrag af rapporten vil blive offentliggjort på LYS1’s 

hjemmesiden snarest derefter. 

Efter godkendelse vil den endelige rapport – sammen med en ajourført vurdering af 

projektets økonomi – blive forelagt de to rådmænd (for Kultur og Borgerservice hhv. 

Børn og Unge) samt Fondens bestyrelse i august/september. Der skal her tages stilling 

til de næste skridt mod en realisering af byggeriet – b.la. udarbejdelse af et egentligt 

byggeprogram og principper for valg af arkitekt/entreprenør. 

Det vigtige for beboerne på Niels Bjerres Vej er at søge indflydelse i trafik- og 

parkeringsløsningen. Det er derfor aftalt, at bestyrelsen inddrages i denne proces.  

Hække, fortove, stier 

Hver beboer har pligt til at vedligeholde hække, stier og fortov ud for sin bolig: 

 Klippe egen hæks inderside og top ind mod nabohus, vej, stier 

 Klippe egen hæks yderside/bagside og top ud mod fortov og stier – (med mindre 

man har aftalt andet med sin ”bagbo”). 

 Klippe hækken på modsat side af stien, hvor hækken støder op til et hus, som 

ikke er en del af ejerlavet. 

 Holde fortov/sti på ALLE sider af huset: 

Fliserne skal være fri for græs og urter - og træer og buske skal klippes ind, så 

fliserne og 50 cm på hver side af fliserne er frit. 

Praktisk hjælp 

På generalforsamlingen opfordrede flere til, at du holder kontakt med dine naboer -  
og hvor der opstår behov - tilbyder din hjælp til indkøb, og hvad der ellers kan være af 
forefaldende ting. Hvis du selv har brug for hjælp, er der også mulighed for at kontakte 
bestyrelsen, som så kan hjælpe med at finde en hjælpsom beboer i ejerlavet. 

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Kåre, Lars og Marianne 

(nr. 47, nr. 23 og nr. 31) 


