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i1. Bep.

18. ggp.

11. okt.

23. okt,

3o. okt.

6. flovr

13, nov.

?o, nov.

+ bI. a.

Siden eidet - efter sommerfarian.

Bes ty relsBB¡þs da .

Generalfoa*6¡¡flrrg.

EestyreIsasffiØd€ r

Foredraçsrekke starter" 4 mandegsai"Lener
på Herslev skole.

Offantligt møde i fsrsaælfngei,uset Fled
skoleudvalg + plan- og m1lJøudvalq.

Foredragsaften.

Bes tyrel sasmode.

F oredrageaften.

møder I regionsudvalg, bladudva-ì.g, ungdomsklub-

udualg.

ko
Vi bor i et li11e eå¡nfund¡ son er t:r¡et fra mange si-
zì ar

Derfor skal vi nære på vqi og føIgp ¡aed den del af ucl-
riklingerr, son hJælper pä r"e+.op r¡ores prúblemer, ôg sgn
san:tÍdig er !ûilJfirenlige.
Voree ekole er alvo¡ltgt tr"uet på grund af siadig fa1-
dende eler¡bal.
Vores for'retningsdrivend.e çmes 1Jl.a, af de store super-
marke¡lerr der stadig korrmer næLlnere,

ï,øsnf:rgen er egerrtlåg 1ågetil, nen gåver do6 anledni-ng
til konflfkter,
Det er frÍstende et h.andle i de store butf.klcer, hvor
ng¡r ]ia¡¡ købe alt på een ffigt æen ha:c dr¿ tærrlrt på, ai
hvis alu }ægger dfne indkøb t¡de¡:for dit eget bo-ornrå.de.

er du med til at ødeIægge gruadlaget
for dJ-u narùr¿tlJrs elceLstensr og lkke

nok Eed,.det, hvås
¡rærbutikhen må luk-
ker betyder d.et og-
eå stop for orrå-
dets Bd,víklfngBn'¿p
ll#treder" Vær der.-
for ^ô.Kf3lr í din nær*
butik! I I

Orn at trære ÂItTïf!
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iifen hvad så med skol,en?

Ðor arbeJdee for tiden med fier* frrrslag oã byåigëmod-
ning af }ü-Joo grrrnde i da næste g-Ïo åtr" &r udvikling
Born er nø,åvendig,inen farllF* ,- Yæs d.erf<¡r ÅJflIlV - korn
med gode ldeer - dåsln¡ter ei,i¡le í'l,eeu qred. dsü clu kender* bl.and dig å, hvordan dit bo*cr¡råde skåt ee ud - de'r er
Íngen nærrnsre t1l det. T{vis ikke <lu, jeg og arid:re bl*n-
der oa, få¡ vå nåeke en udvåklirrgo saæ vå i-kke lcan ieva
med - rnilJønæssig"t.

5¡r hr¡se lnder¡for de næs'Ue 5 âx "rLL være gadt for b&ie
skole og buti"kker, rên 50 nyÊ fa"milåer er flåäë€ at fâ"
ræder vingerne - d.erfor skal vi tl.l den tid ogeå være
AitrIYE o6 hol.de s&¡Emen på tropperne,
IJer er mangp ¡nådar at vsre en .AJCI,F/ beboer på.
Fu eks. gå å skele - handle lolcaLt * bnrge lokal.s hånd-
væ¡'kere - gå til mndespl]" - foræl"dremøder på ekolea -
p,c: itåska wøúer: - gà L kírke * T¡âsse slt la¡ldbrr¡€ Õg
siickert rrÏår€Þ flere tiÐge son rli¿ vidste i forveJen.

Ha.¡ du et eLler andet projekt, BOm lca¡r kome os a1le ti1
gode, så send et i-rrdlæg tÍl bladet eller kontakt a¡:ldre
sorì ha.r iyst tll at være med, Borgerforenf-r4gen vil na-
tnrligvås gÉrrte s¿ere med og hjæ1pe ned at ncdsette ud-
valg * påvirk* qmdigheder o6 evt" etøtte en proj*kt-
ÊÍr^r.:Ðpe økonomisk.

rius( d.et nu - d.et er ílcl¿e nok, at du tror naboen tager
sig af proble:nerne, for h¿¡r tænker det sa¡$De'som dig.
Som det nidete vil Jeg nevrle tyglerr:,e ,:n gartnerivj-rksoup
hed"er i sog¡ret.. Ðet lyder uniddelbart rart, og lrvis vi
er .û,KI'IVE, er der uåske rnulighed for at få dem placeret
i Herel.ev-orìtåd.e+u, IT

JTLETfoESFE:II

Idr:ætsf o¡eni.:a6en
$oclaldenokratiek forening:
Ër¡-erar¡d s f ore n íngen
Forsamlir:¿rhuset og
BorgerforenÍngen
indbyder i fæltresskab
ti1 Juletræ i forsåmlfnëÞ-
huset
For børn u¡rdsr skolealderen
om eftero.idda6en, os aftenen
for resten af fanil"ien"
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D€t b]ff'd du læeer i iåg€ netop nuu eendes gratis:¿ri tiialle j. eogrret, eg meníagen med rl.et er f,aktIsk, at oply_se ûm hvad' der foregår r:ulæing d.ig fremao*r. io ksn r¡æ-rç ,tr'KTTY 'cd at meld.e dåg ind i bãrgerforenrngen, merìdet er abeolut lkke en betingelse fsr at ¡æ.re AKII'\¡.Lt-
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STOR GARTNERKOLONI I },{C}JHUP

Ja, I læate rigtig-h"
Ðe r om Eerslev try"uo fls,úe lan<ibr"¿ås*jo et.
Vi s bruge og næed.*f*rr.atnfn6:"

lvlodnat pr€ssen @e$êr jego at æe,r føret og frcæruest f*e"t-
sat bør koncentrcne sig anr al få bygëÊt pae*alh,u.eæ på
det aksistere,nde byaoneor:ruåde f Eesal.sv.

Hva.d ned at tærrker på, at få et os*åd.e udl.ag:b tÍi bywc*
ne 1 Højnr¡rr $år der er rrdbygge* å Harslev?
\ø'vzigr :rlnker ose¡retå,¡ãrnde omtale af ran,*,brugsJorc tiÏ"
gartnerkolonl på r¡r¿værenûe t-tdeprarlrt }å.dt tyá-iye ag*.tåg.

Forhå,bent3.ig karrmer der e.Ë ftÉre kcnta¡rt oplyari.tng om
ea€enÌ tíl glæde for borge:rure å EersLes $+gx, ln*len eå'IængÉ' 

Erod"e NfeLsen

iÌltRt ûflì GAR ÏNTÊ IÊFìN[

i f Iere år har vi talt omi ri græspIæneinrJusi:rirr i Hersl eu 
"Vi har uel med detfs udtryk blnt tent^rt os injndra vårksom-

hed*r, der hverken støjeda ell"çr forurænede" Desvffirre ho.r
der bare aldrig været konkretrs Èit[:ud, lju krae'r¡er den sJ.aeis
" Letteraç? lndus tri jr: oqså æn nø je ¡rlanlæ1nång rned udÌæç-
nÍng af indust,riumråda, og det har vå ikke haft" i lands-
byer og landznne ar del næsteR umu"Ti.gt at etablere sig
selv med rnindce værksteder tÍ1 håndvæckece,

Til-buddst nffr çãrt,nerier lydar cjerfsr meçet bc*onerende,
idet man uden ptørre vannkellgheder rRed en lnkalplan kan
uellægge et, r:mråde i landzone t,il gertnarl.er" Gartnerier-
hverr¡ef og landbrugeb er jo sâ neget i far¡ilåe meeJ hinan-
den, at jorden til gartneri"sr fortsaÈ kan være i landzone.
Problernet er blot, om de¡ kan erhusrves ml.ndst ?o-9o t,dr.
land Fladt Jnrd. Af dagsprÊeeen har man rnåake kunnet få
det indtrvk. at det næsten var kla¡et, men dat sr det

6 J. B.rrì.

IIiBSLIV KIÊKTUTJS FIJRLÁNGTI.Sf .

Et forslag, der mange gange har været fremme på nøder i
forsamlingshueet, er eftar min maning stadlg aktuelt.
Hvornår skal" der qøres noget ved det, farlige sving ved

D5-quuænge +.'i'i?'/

Bo I skovvej

Fiirke
Ny veJ

ers 1 evve j

HøJ uej

Løsninqen nied en forlængelae af l-{ærsj.ev i<.irker¡ej over til
Bolekor¡vej er en god løsnínÊ,6om rnange síkkert gerne så
etableret så hurt.ågt eom muJ.igt. Ifter kcrnrnuna te pol iti-
keree udsagn 1Lge lør valget i florårnt,, så skuile f,?an ñu
\Jære ovtê de store veJinvesterlnger I Fredericia komrnune,
og ên sâdan ve.jforlægninç, som her orrtalt, skuf le k,:nne
klares" - 5å det får vÍ nok enart? Det vtlle ve1 egent-
lig også uæra ud¡cærket, at, er¡ sådan veJ ver placeret, in-
den man ferr elvoy beqynder at planlægge byzonearealerne,
Dan ahuendte rækkeføige kan I hvert fald flå kedelige kon-
eekveñser.

.¡

FORTOV 
rr 3'8'ffn

Pâ. byrådsnødet d.en 6. nore:ftber 1978 blev der vedtaget
e¡r beqåIrüûg på 4o.ooo kr. ti"1 fardígEørelge af den ny
de1 ¿f DigpværigÊt, d.v,e' ttl etableri¡rg af fortone.
Ðet er meãingËn, ät oru*¡aet skal sættes f æng Eed det
6a¡ru[e. 
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Þet spørgsnå.l e¡ der mange, eler har ettlle'b såg I forbfun-'
delee med a"rbeJdet os,bång neglona3.planlægeången¡ i .for-
bindelse ned motor:veJsb¡rg:€prletn í fonbfurd.else æed skoleas
daleade elerrta"l cg å forbånúelse mecl d.e klrkeS.ige ryndåg:*
heders afvisnins af udetyknån6ea fra Ðtgev-*r:6et tå}. !{er*
slev Ey.

Tlerfor Índbøcl Forgerf"orerrlngen å slutnl.ngen af augua* r*-
præsen't'ar:ter for byrådet tf1 et møde, des bl"ev .u-ûÌ,dt i
$orsæ15-ngøh'¿set d" 5a. okè, L9?4,

fål stede v'a¡æ T i.t i6e", Bør6e Fedde:rsen
{l) *S Kai l{ø1. Y) Skole'*dmJ.g*'h i. D'
lillelsen (¿) "g ted

Ðer deltog 5c-6o mer¡nesk+r å nødet, sc)ft van prægÞt af inan-
ge spørgcmå,l og megen dísk.iseåon" ffiotgrer'rrÊ"r tSunner

Chrietiansen*

F1ødet i-r¡di edtes ¡aed. et oplæg c'rn beggt"unden for nødet op¡

om d.e problemerr sotn elcsisterex i em i.anrleby af Hersleve
stømels*.

I'orenin6eng næstfo:manctu Jørn Becle T'IåIçkelsane *ntal.te for-
eningens synslrunkter vedrørende b¡'ndvåklinger Í Bersj'ev
og gpnneuigik de ophmrg'üe p}øneher og: kort.

For rnenlghedsrådet oråenterede Inger lavideen an d'et, der
hidtil er sket med loka1pï.anen for præotegÉrdsJolråen 1

b¡raone,

Herefte¡ fik polttlkerne ordet, førsÈ fo;ma¡¡den for PLar¡-
og M1lJøuüralgBf 3ørgp Fedúersenr Õg senera formg¡rden.
for Skoleudvalget J. 3. Nielsen,

Såve1 Fla¡¡- og lrliljatdvalget so,m H$3 havde hver lsar på

de oplrængte tegni.nger markeret rryr:spunlrter vedrørende
ko¡mende byaoneomåd"e 
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Herslev Sogr¡s BorgerfarenåÈ€Þ forsSag tå1 mrliç b3røone-
ouråder. ftsuråderr:e er eaæeniagt etørre end behovet'

q

t

\

E¡9
alr



\/*
- at der meget hurtlgt (uren ud.eri at fo:ma:rrlen fo¡ ud.val*get Børge Feddersén.vii-ie angive et mæmeru tiãsporrkã)vll blive udarbejdet en s ¿nr.et r.olcalpì.a,n for here Her*sievo F:re¡nlcomsten af de¡:ne iakatrplarr ep er fo¡r,¡dsæt*nÍng for at Kirkerninisteriet níl g?ibe ånd. å probJ.ema--tÍkken omkring r.rdstylmj_ngen ,red nãg"€rræget"- ''

- at netop denne ud.stybring, d.er allered"e er i bpane,ta¿es ned i den koir¡nenclæ iokalplari for hele byen.

- at rrê'r fra p1.tu1* .g Ì,ïÍljøu.d'¡algpts såde vír indbyd.e
Borg¡*rforerrfnÉF* til en tortr.a:rrå1i.rag an AyøanujoraensplacerÍng, inden ìokarpr-arren g'år oa i orr"nttig*reasra-
sgn.
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PIa¡¡- og n1ljøudvalgete forsl"ag tj.l b¡raonej*rrt L ller,ç.l.ev"

üfiralgeto ¡rlaner gå,æ f raÈnlng Ef et þæIte syâ feir Eer**
slev_Kírkn.¡eJ ?S et oinråde nordøst for Herslev (vest
I or !'oJ-Ietr.lplrêJ ,} "

Bcrg:erforeningene forslag ang:fver ! forslag, d.er s8ÐùiÌêr1*
Ia6t onfatter et meget etælre on¡eåd.e end detn der er
behov' for tÍl den r¿dvlklingo der er nødvenÈigo men son
vi på den a¡rden sÍde urener skal b*græ"see til" en stømel*
se, der gfver balance, d.vos, 7a tå} 8o gur¡de orrer nc,g-
le år.

Konklusionen på aftenenç dåsicr:.ssi*n ¡nel}eu: politikere og
borgere on byzonejord i Hersley bl*vs 

c

- at lrobl.emet vl.l konme op r¡å førstk*Írnend.e :nønl"e i
Pla¡r- og ililjøudvalget"

tü

Vi hetragter cierfor mødets resulta t med ti"]fredshed ldetvi mener, at d.er er tale on dn marlcant ho LdnÍ¡rgþæmdrirrghoe Planj.- og ni1 jøud'ralget, rfer nu er indstiileft pâ atIøse problemer"ne onkring lTezs;l,ev
0n
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Por.qu.fnreningen har nnt.op nedsat et, ucivalg til aL ar_bejde for qenapretf.erse af en unqdomskJ.uu, 
-røiqende 

har
3f 

tel a¡ifardring saqt ja tåt at Lndtlæde .[ udval Eet:[unhfld i:;eterserl , eer ¡rist,fensæn, ¡arl Johan Verner,i:reter 5lrrth Anderse'saflìL Finn rredersen fra Herslev
SoErrs Bnrgerloreninqt s bestyr.ej.se.
ta det nok r¡fr være venskeiigt ¿t finde eçnede lokareri bestående byçnirr çer, viJ" uCvel_oert undersøge mulighe_
'Jer'e f cr sammern med i drætsf.or*ninq*n at lryif* *t fruu,der kan rufiina såvel rrnqni:rnskrub snm kl.ublokarp [l . v rti1 I dreel;sforeninqerr 
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FORHF$¡ru(Ê#Ë-tWffiT

Chr, Ottoaenn Tolstrup"

Ch.r. Ottosen er udnsvnt til æresmedlen å HeæsÌÊv Soc.
Forening.

I)et er første Ear€r elette er sket i foreni:rgene hieto-
rte, nen med god grrrnd.

Cht. Ottosen har i over ]o år v¡sre"t' aktÍv i foreníngens
arbejcte, heraf 16 år i lfersle*/ Ëeignerådu hvor ha¡r i nan-
gÊ åE va¡ eneete sedleur fra Scefald.emÕkratiet.

Chr. Ottoeen er stadig akhivu oEs& i den lokale penslo-
níetforenin6, ùette til trod"q lo:: silt høje ald'eru snart
85 å'r' ïT øt{siffiF- I{,ÍERTELTG TlL L'ftffffi'

}}ode Níeleen

MTOft tsI,EV SKATITT}-OG BOITGñÆFÛTIT.ffi{ åJ' ?

Hsnelev Soe* Forening fornøgur til vj;ntsr at få et of*
f,entllg:t æøde op et atå eed 2 toppolåtikere tål at be*
ha¡ldle on¡enstfur¡de em¿e"

Der bllver endr¡idere et tværpoT-itiek offeatlfs:b møde neé
byrÂd.et l.,vÍnt'er rued borgues+"erêï Í spid.een.

Ðette r"du *t tæxkt â,rrar¡geret sa¡narerr ned Borgerfcrenin-
gen. Jeg: håber, man på dette ¡nød"e ks$ få uoget mere at
vide on pareelhusb3"ggeriet í lÏerslev.

IJdover rnêTi€Ë a¡:dre gnrnde, trmrger vi tll at fâ end:¡u
fl.ere pæne huøe tål at pynte på vores ilni-ndre pæne kirken'

Frode l$iel.sen

IL

FÆLLHSffig'ffiffi
fo gange h"¡er '¡åa'ier hold"ee der et fæl}cemød.e i Hers]-ev
ForsaæIÍ:tguhr:e Eûed" repræsental;ntet îor føLgende forenj-¡r*
8erå

Iïerslev Slqytte- tywraxtik"- og Tdrætsforening

Herslev Socialdemakratiske Foreni:rg

I{ersl"ev Forsamlíngehus

Husnar¿d$forenfngen

Ilerslev Sogns Borgerforenlng (soro har d"eltage't fcr før*
ste ga.ng i denne vinter)
Ðet sld.ete møde fandt sted d.en 21, navømber*

Farnålet ued rnøder.ne er at tå" pLar.i.,agt bankospill*irre og'
a-Lle de ø-*"råge åæs.Tlgemenber, der fånder st*d L vi¡te-
rens J"ø-t¡¡ så n'ran så vÍdt mr"rlígt rr:rd.går.at Læg6e åirrarlg€-
rnenter:ne uven i hinan.Len"

\

MøB[-ER
ern!¡çGakke¡.

üÌ.ìag. o6þ9 konnwr og,

givcr tilbr.rd

r¡d¿r" lo¡binde*de

Stort udvalgi MOÞ8RNË

STTFFER
ot

stilstoffer
Møbkme hëûte.s r.Ìg bringÊÍ

M#8ÊLPÛLSTRFR

BEI{#Y PtåPW"IFRS

Follerupvej 55 - Ëlerslcv
Tlf .56 ù¡ r8

l{e6 ffi}åË kr Ðe kþ
etMfrWñøfr

ülsætææ pr$, M
ke@Ëâ ffiLq!

paì¡ ?n xpß 6$rü6 t{h.

a.ßla¡ß Þt ÕÊe^ ÐLrh&¿

troc çô Ê{ r*rig¡.|

9¡. t.l ÞR,. rßVX eôi6B rl

a. Êcß1cÈ.Ètùa
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BVRAADE]- OG SKOLEN

Ilerslev CentraLskoles; faldende elc-r¡titgËng er en ef de
ræasentì.ige årsa4¡er tjl ønsket on en -begrænsat- udbyg-
nilg af EersÏev, således at der tilførres sognet en be-
fc,Ilcningetilrrækst på nå*. 4oo indbyggere over en år-
:ræiclce, do6 således at den hr.t-tigste udvfkllrrg sker ln-
den for de rræ¡meste å¡

Ku¡grren nedenunder viser med al tydelighed. .ud,vikiingen.
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Sefoilaningetall*t i den til-svatrende perå+de har bogstar
'¡elig talt íkke æædret sig:" Ier se¡n È L97ç L skcled.l-
stríktet ËÕrn Ëvaeer: tíI llersierr Sogfi 825 åndbyg€srë¡ ùg
det va;t: i 1978 lçrn faidei tå] -{92 inebyggêrea

tr'o:nnanden f er *ko1eud"øa1get, twtrytf arnarrd .T, 3, }f åeLeen
udt:rykte d-e ogeå på mødet Í Here1ev, ar nør, seJ.vfølgellg
ser med. belq¡nring på p*c6ncsei:s tal, nen han ti).f,øJe'åe
offsår at man f¡a ndval"getø og b¡rråd.ets sid.s ikke rtÆTcr
ond.e ta¡kÉr osr at n*d.lægge gkol-s¡: f llerslev!

ïÞt regner vi" liel.ler ikke nierl., mer.r hva.d, ví1 et senere
b¡æåd fuiffia fi-nde på af økonomisk* g rnele, +g hvorden
skel ekÐlerl urdg'å at øú"elægge *ig eeJ"vo nåe elerrtallet
blÍver ved med at falde? Så vil den dag kommeo hvor 1æ*
rerantallet' r¡11 blirre reduseyet, klassemre rrí1 blive slå^
et samu¡eR 09.y ftslt.

Vi kån dra6e der¡ kc'nklusion efter aftenens diskussion
vedr. skol-ens fariroJ.d, at ekoLeurtvalg€t er posåtfr¡ f+r
el bevarelse af Hersle'r Centralskol"e, at oâjt støtter
tatiken om €n udby'grrj:rg af områ¿Ieà, ,i.er er tilstræi<kelåg
til at sikre dc-t nødr¡endíg*e arrtal eLe.ver "ti.l. skr¡lenr o#
at n¿¿: er víll ig* tåI. at cl.j.skuiere de orßbyg*rÌ-ü€splanero
som skol.enæs¿et arbejd.er ned., 
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Den ¡nmkterede ll¡ie viser elevballet, hvia ¿6¡ ik*e
gsr¡es noget, oB' rnan aer tydelig:b det store fal"d j. elev-
tallet det år, trvor d.en nrÉracrenôe 6. klasee forLa¡ler
akolen
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ft :.ne_ra I f or s a,eI i¡i&
Þen 18" septenber afholdt I{s3 sin første general.foÏl$âIÐ*

ling, hvåi|-et har"de sa¡nlet en dei neru:es;eer i fors*þ-
lfngshuset,
Forsûanden 01e }avíd.sen bød hl'c"irefter forsam-
llngpn valgte T,ís .¡¡rdersen nt; hr:n gurr stral<s

oraãt ti1 OIe Davidsen for af protokoJ'len og

af1æggeise af bere tning,

er: jmn'rt stigende,

bejåesln:r i Elïo,Èalen og busforbindelser"

Af amangemenler ka¡r n'svneså
Høde on restaurer5-rrgen af lferslsv kirke"
i3-sbilled-f cred::ag vn S'øren liafißen.
sct. Ha¡'sbå1" r'å ttSlokke'Fstf'

Herefter biev bladet fra l{sB omtaì.t, o5 d.er t'}ev fra sa-
len :rd"trrykt tilfred"shed med bladet'

Regnskahe+, bl*v frenaJ.agt ög geÐnÉIJìg:å.et af P.E.Petersan.

Regnskabet blev ensteumigt godkendt.

LANDfrfiU'}GAARO
lå i,ä,;,,.-i,*r;r::pg.ård $k¡¡Jt:Ìrj*n: aebojder n*¡r ¡ned. pì.an:er om
opføreine af en mi::dre svømeha1 ved skolehjemet.
lT"¡is plå¡]eræe real{seres, er det meningen ¿t svølf,ûìe-
hal1en ognå skal !:r¡nne be4yttes af andro end skole-
hjenmets beboere, f.eks. ogËå af børz¿ og uÌt€B i Ee::slev-
omrá¡let"

ï den aalednfug er flere af, for-eningerae l" Herslev bler
vet spurgt, om de Ìn¡me st"øtrhe tsñken oE en svøsoehg].
ved. T.end,errr¡4ård.

Også Bergerforen:ingen er blevet spur:rgtr oS Ti har lrge-
söm ar¿dÍe sva.Íet, at vf k¡-nrnç enbefale projeletet under
forudsætnårig af det oven-for nserrnl;en

T'O R}T AAGÍIII,TìIfi{E ?

-'Er d"et næge.b h+r#erfrrenirrgens merÌlemr:sr vil siutte op
on?

iâr deì sy-n*s *" rza be-etyrelgrens side , ør naxt har gJort.
For ae der har rrær*t merl, hørt på og .Jelta¿.et å disrfi;#
.sionerne lran ctet -r"æret udbytteri6.t"

KontÍngent for ræste år bliver:
Iamilfekonti¡rgent :

Rlkelt kontingent :
Fa¡nlliekontingent pensÍon5'ster t

Brkelf-Îèúiaeelú Pens ioníster I

25 }<:r. pr" bLr,

poul Erik Petersen - EIí Pa€h - Fír¡r¡ Feteneen var på,

valg og blev genvaLgt.

SornsuppleaÐterblevl{¿rianneSrogaardogGurr.håldPeter-
sen genvatgb, som revisorer g'envaig:bes Grmna¡ ci:riståari*
Een og Peter Sloth Andersen. i*.i

lb

Ðe-b er aitåd srrildt at blive kr:nfronteret med nye tanker
o6ç j"d*ar, åìcke blot blive bek*æftet i ens e#ae mr:rokkeli-
ger! menång:er" ¡Tytænlaiing sil;a). der t..!.1 f,:r at sksbe Ceba,t
r:."c ej; beCre ealifwrd, og sermfu.':d.et kan alti,J, for¿r:d.res tål
det bed¡e.

Ti.er i" biec*t vål vå iakke Jnce;b Krøgholt og Erland. Kilde-gård for god* opJæg og håbeo at clet I har fremlag-r e1lerprr¡.'¡okaret vil buwåfælde slg kros os, Eller sagt ;å en an-
den inåde; "fi- må v'ågne op o6 være üere ektive i. d,en aktu-
e]1e debat" 
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tAlfD$ SÀI'['fffiüS LUTN BIGIïII AF Lâ't'fD$BTË'Á]n1tr'U]ün

eï en sânmensl-r:tning af beboerforw"ringer o6 enkeltpersc-
ner, der b1,4. arbejd.er for at beva*e og vicereudvikle
1a:rdsì:ysamf'¡r:dene og deres mLiiø"

Få et beatyrelses¡nøde i oktober vedtog best¡æelsen al
j:rd.mel.de HSB i Isndssa¡rrrenslutnången, der udgiver tid.s-
slsiftet ttf*ndsbyentt sotr¡ vi ved T.ej}ighed r¡ender tilbage
tå1,

Jeg foreslår, at der blive¡ lidt pønere ved Eerslev
Kirke og Forsanlin6shusett
Containeren burde rykkes nogì+ meter væk og fndhegnest
den er ikke køn, Skurvognen burde f,lybtes ned tlI
Hvanh,urd, hvor det. tidllgere aæbeJd.sskur var anbragtt
den py'nter heller ikke på packerf:gsp)adsenr nen s!øtg
nu først d.ern, der benytter sku:srognerr, rnåske ha¡ de et
godt og rieÉie$ fors3.ag.

Contaíner og sict#ogrr skal ffiK3 stå ved eiden af hln-
a¡rden. Jeg lcr:rne iklce tanke nig at spise mÍn madpakke
ved sÍden af en contaÍner. Fro.e Nielsen

I første nummer af biadèt ar¡førte vi, hvorfor vi mente,
at det principielt var forkert at placere shr:rrognen L
Elbodalen. ,

i en. henvr:ndelse dateret dqtt 4. juni 1978 til Fþedericía
l{onmi¡ne ved Teknisk Udvalg er Sorgerforeningen fremkon -
inet ned T forslag til en çamlet placeríng af skr:r¡¡og) og
container, nemlig: ved rençni:rgsaniæggei í HersLev og 2
:tuligheder ved den forlagte BoLskov¡/ej over broen,
Siden er der offíclelt ikke uket noget i sagen¡ nen uof-
ficielt har vi fä.et aí vide, at man i den tehniske for-
vaitning ilclse far¡dt vore forslag gode nok, rnen at man
;e.lv arbejdede med nogle andre uulighederS 0g derved er
d*'i; i dag. 

OÐ

EEVAR N^ÆRET,¡TIKKETü
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CCINTAINER SKURVOGN

TARTBEüNÆil$ruIIUG
Efter borgerforenir¡ffer¡s henverrdelse til polåtirnesteren
f Fbederj.ei.a er der kom¡uat 4o Va/t fartbegrænsningsskii-
te op onlcing Ilerslp-vr hvålket alLe beboene etn tílfredse
ued.

Vi mener dog - efter clerr rrye n'*t+rvejsbr:os åbni-r¡g - ,let
ril v-æe bedre om 4,o mry't str"iftet vil biive fI¡-btet ud
ved byskiltet í BoLskov og Lågelerles på Hercfer¡ Fblled-
vej.
Beboere i Højrup hac også rettet henvendal"se Êtr¡gr fa.rt*
begræsaÍng, og bestyreXsen irar ôerfor heRrrendt sig til
potf timesteren om opeætlrtng af 4e lm/t skíLte å Højr:r;rp.

Yl irar 1Ë nrnrærende tid.spunJet llcke f,ået êsa"rr
EP
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Forenlngens best¡æelse bestå¡ af følgende:

01e Davidsen
Jø¡rr Back l'likkelsen
l¡ud Erik .TÊnsen
?oul Ðrík Fete¡sen
Í'i¡xt ?edersen
Eli Fagh
Per Tlro¡sted Jensen

Redaktion¡æ
EIi Pagh
l4a¡iarure Sroga"ard
Àsger Çhristensen Veje
Fírut Federsen
Kartn Ra'sk Lurrd

(modta4Pr inril-æg tí1 biadet)

(annoncer tlf' 56o15o)
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