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Kære alle.
Så er påsken godt overstået for store og små, og genåbningen af samfundet har taget endnu et nøk. For vores
butiksprojekt betyder det også nye fremskridt. Velkommen til det femte nyhedsbrev i rækken.

Et projekt tager form
Efter et langt, sejt træk kan vi omsider se konturerne af
et rigtig godt renoveringsprojekt tegne sig. Vores tætte,
omend langtrukne, samarbejde med Hillerød Kommune
har båret frugt, og det seneste forslag fra arkitekterne er
netop sendt i høring hos de nærmeste naboer. Et projekt
som vi forventer, at kommunen vil se meget velvilligt på.
Høringsprocessen forventes afsluttet i slutningen af
indeværende måned, og derefter forventer vi at kunne
præsentere projektet for jer alle sammen, eventuelt
med småjusteringer som resultat af høringssvar. Lige nu
håber vi på at kunne invitere jer alle sammen til en
præsentation i det fri ved butikken i første del af maj,
hvor I vil kunne se plancher og tegninger af, hvordan
vores nye butik kommer til at se ud, sådan cirka. Dette
afhænger selvfølgelig af, om der stadig er
Coronarestriktioner, som forhindrer et arrangement af
den type. Vi håber det ikke, men skulle det være
tilfældet, finder vi på noget andet godt. Under alle
omstændigheder glæder vi os til at vise projektet frem.
Der er stadig nogle uafklarede områder vedrørende f.eks. trafikafviklingen ved butikken, som skal på plads.
Det handler nemlig ikke kun om butikken, men også om at skabe nogle gode fysiske rammer, som tillader
kunder til butik og tank, lejlighedernes beboere, forældre og børn på vej til og fra skole samt varelevering og
renovation at færdes trygt og godt uden konflikter og sammenstød. De ting burde dog være i
småtingsafdelingen i forhold til de store linjer, der nu er fastlagt.

Shell-tanken forankres i det lokale
Via de daglige opgørelser vi modtager fra Shell, kan vi tydeligt se, at tanken glider mere og mere ind i alles
bevidsthed, og omsætningen går helt tydeligt den rigtige vej. Det tegner godt for fremtiden, og dermed godt
for UIF og de andre foreninger, som vil kunne nyde godt af et tilskud fra vores tank.
Vi kan konstatere at kun omkring 50% af salget sker med Shell-kort, hvor resten foretages med Dankort eller
forskellige kreditkort. Her vil vi igen opfordre til, at man anskaffer sig et Shell-kort via det link, man kan få
tilsendt ved henvendelse til Initiativgruppen. Selvom det måske ikke batter det helt store i manges
husholdningsregnskab, så er 10 øre per liter dog også en slags penge på langt sigt. Og husk, at et normalt
Shell-kort ikke giver rabat på VORES tank, idet den er ubemandet. Man SKAL derfor have vores særlige link
for også at opnå rabat på tanken i Uvelse. Vi beklager den lidt besværlige proces, men vi har lovet Shell, at vi
ikke bare offentliggør linket.
Støt dine lokale foreninger – TANK LOKALT!
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Den gamle butik
Hvis man er meget opmærksom, kan det være, at man har lagt mærke til ganske små forandringer på og
omkring butikken. Vi har været i gang med at fjerne skilte og reklamer fra bygningen, og det arbejde vil
fortsætte et stykke tid endnu, så man til sidste slet ikke kan se, at der har ligget en Dagli’Brugs i Uvelse.
Enkelte af de tilbageværende skilte kræver dog en stor mængde forsigtighed at fjerne, på grund af
bygningens dårlige stand, og derfor er vi ikke nået dertil endnu. Det er selvfølgelig trist at et af byens vartegn
på den måde sygner hen, men vi er sikre på at den nye butiksbygning, hvor vi bevarer den mest markante del
af den gamle bygning, vil være en ualmindelig god erstatning.
Der arbejdes i øvrigt på at finde et nyt hjem til hjertestarteren, fra det tidspunkt hvor nedrivning og
renovering begynder.

Fællesportalen
Har du misset et nyhedsbrev? Jamen så er der heldigvis hjælp at hente. På vores alle sammens Fællesportal
www.uvelse-lystrup.dk ligger alle tidligere nyhedsbreve nemlig arkiveret, og man kan tilgå dem og øvrig
information omkring projektet via det direkte link https://www.uvelse-lystrup.dk/uvelse-byvej-1/
Vi retter i den forbindelse en stor tak til Jette Kirstein Hansen, som altid er sød til at lægge nyhedsbreve på
portalen, så snart de udkommer.
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