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Haastrup Udviklingsråd
Der var meget mere
information og spørgsmål.
Der blev spurgt til ”brandtomten”
Niels Peter forklarede, at der skal
laves en kommuneplan, men da
Haastrup muligvis kan komme
med som et forsøgslandsby,
afventes dette, men loven skal
først vedtages.
Byebæk renses op, der skal en ny
licitation til for at køre slam ud,
den anden var blevet for gammel.
Fortovene i Haastrup er ikke
glemt, men først skal ”Stranges
Plads ” og trafiksikkerheden, som
politiet har forlangt være i orden,
så måske til næste år.
Per Frank, formand for menighedsrådet fortalte, at man har
ansat en ny graver, det blev Anne
Thorslund, som var afløser for
Ulrik et stykke tid. Hun har allerede planer for det grønne
område ved kirken. Der skal være
generalforsamling i august, og
hvis nogen fatter interesse, så er
de velkomne. Ligeledes var der
ønske, at den gamle kirkevej til
Østrup kunne genetableres, så
man kunne gå der. Der tages
kontakt til Steensgaard.
Eva Rowley spurgte angående et
velkomstbrev eller besøg til
tilflyttere. Brevet er skrevet og
ligger hos kommunen med lidt
rettelser.
Jens Sylvest efterlyste nogle
”Byporte” hvor der bl.a. kunne
stå: ”Bal i Haastrup den 4. marts”
f. eks ved 2 af indfartsvejene.
Ole Madsen læste et indslag fra
Kit, ang. blomster i Byparken.
Byparken
Byparken
.

Onsdag, den 2. marts var der budt til møde af Udviklingsrådet, der
var mødt ca. 80 personer op. Peter Jensen fortalte om tiden siden
sidste møde, som var den 4. maj 2015. Alle tiltagene har været
beskrevet i ”Udkigsposten” i løbet af året.
Karen Elberg fortalte om sine tiltag på at promovere Haastrup. Der
er lavet en facebook side, som beskriver Haastrup på en lidt
usædvanlig og charmerende måde, samtidig vises fine originale
fotos og korte videoer. Der kommer flere tiltag fra Karen.
Der er kommet en App som hedder ”min landsby”, som Haastrup
er blevet en del af, den kan hentes allerede nu, den skal samarbejde
med hjemmesiden og nyhedsbrevet, og tilbyder os en masse gode
oplysninger og mulighed for at samarbejde. Appen vil også senere
give mulighed for selv at skrive om f.eks. oplevelser, selv booke og
betale til en fællesspisning.
Niels Peter har travlt med at søge penge og tilladelser, disse
projekter har også været nævnt i ”Udkigsposten”. Han informerede
også om, at statsskovridderen var positiv overfor en kikkert på
Trebjerg med ny skiltning, når Haastrup kom med i ”Bestige Bjerge”
i løbet af foråret.
Under kaffen blev der delt stemmesedler rundt, der skulle afgøres,
hvad ”centerpladsen” skal hedde. Der blev afgivet 81 stemmer, 2
blanke, 1 ugyldig. Nr.2 og 3 blev ”Ved stenen” og ”Haastrup
Midtpunkt”, begge 9 stemmer. 28 stemmer til vinderen:

Vinderen blev ”Stranges Plads”
Den 28. maj 2016 skal der igen være åbent landsby i Haastrup.
Stranges Plads skal indvies. Niels Peter er blevet lovet, at pladsen vil
være færdig, Der vil være beplantet,( der er afsat 30.000 kr.) og den
store sten stilles op (foreløbig uden dekoration). Skole, Børnehus,
motionsrum, billard, og til salg huse vil være åbent. På
sportspladsen bliver der et meget stort og alsidigt program.
Først underholder ”Bandet fra Haastrup Friskole” dernæst
”Anders og Katrine og Lillenørd”. Der vil være hoppeborg på
multibanen. Kl 18.00 spiller ”Peter og de andre kopier”. Senere
kommer 2 x 1 time ”Sweatheart”, og allersidst er der fest og
ballade med en DJ. Alt dette vil man selvfølgelig høre mere om.
Der vil være mulighed for spisning og køb af drikkevarer.

Det bliver helt afgjort et brag af en fest i Haastrup
Anne Gregersen og Allan Rosdal præsenterede alt dette, og de
opfordrede Haastrup til at bakke op og tilbyde hjælp, der er mange
gøremål. Anne skrev allerede flittigt på en liste.
DTE og Stampemøllen stiller underskudsgaranti.

www.haastrup-by.dk
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