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Kære alle.
Der er gået rigtig lang tid siden seneste nyhedsbrev, og det er forståeligt, hvis nogen skulle få den tanke, at
projektet af den ene eller anden grund er lagt i graven. Men, det er heldigvis ikke tilfældet – og det ville
naturligvis i givet fald ALDRIG ske i stilhed – og tavsheden udadtil betyder (som hidtil) bestemt ikke, at der
ikke sker noget bag kulisserne. Vores alle sammens projekt lever i bedste velgående, men der har bare været
meget lidt konkret at berette, ikke mindst fordi det har været sommerferie, både for os i lokalområdet og for
Hillerød Kommune. Nu har vi dog samlet lidt information sammen, som vi iler med at viderebringe.
Velkommen til det sjette nyhedsbrev i rækken.

Status på renoveringsprojektet
Når man kører forbi Uvelse Byvej 1, kan man godt blive lidt forstemt, når man ser den gamle, nedslidte
bygning, og lige nu kan det være svært at forestille sig den nye bygning og de nye omgivelser efter endt
renovering. Vi håber, at det bliver lidt mere ’interessant’ og vedkommende så snart entreprenøren går i gang.
Inden sommerferien fik vi sendt alt materiale til Hillerød Kommune til brug for byggetilladelsen. Derefter gik
der selvfølgelig ferie i den, og det er først i løbet af august, at der så småt er kommet skred i tingene igen,
selvom det stadig ikke går nær så hurtigt som vi gerne så. Lige nu venter vi på udfærdigelsen af noget
brandteknisk dokumentation, som formelt set er nødvendigt for at kunne få endelig byggetilladelse, men vi
håber på at kunne udfærdige det efterfølgende efter aftale med kommunen, som heldigvis stadig er meget
velvillige overfor projektet. De firmaer, som kan udfærdige sådan brandteknisk dokumentation, har nemlig –
som i det meste af byggebranchen – rygende travlt for tiden. Et alternativ, som vi arbejder med, er at lade
den entreprenør, som vi vælger, stå for at udfærdige dokumentationen.
I skrivende stund har vi sende udbudsmateriale til 6 forskellige entreprenører og vi håber at høre tilbage fra
dem snarest muligt. Desuden håber vi meget at have en byggetilladelse indenfor en måneds tid, men
desværre er det ude af vores hænder. Derefter er det op til entreprenøren, hvornår arbejdet rent praktisk
kan gå i gang, og vi forventer, at der vil gå cirka 10 måneder fra den dag, bulldozerne ankommer, til der står
en ny butik med lejligheder. Vi kigger naturligvis på om butikken eventuelt kan færdiggøres som det første
og lejlighederne senere, men det afhænger igen af entreprenøren.

Shell-tanken kører virkelig fint
Via de regelmæssige opgørelser, vi modtager fra Shell, kan vi stadig se, at tanken glider mere og mere ind i
alles bevidsthed, og selvom omsætningen stadig ligger en smule under budgettet går det 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 som tidligere 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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TV2’s ’Minkavlerne’ vender tilbage
Vi er endnu en gang blevet kontaktet af TV2, der - som I måske ved – tidligere har optaget en del scener til
tv-serien ’Minkavlerne’ i og omkring vores butik. De spurgte, om de måtte have lov til at komme tilbage den
6. oktober og filme nogle flere scener til 3. sæson af serien, og det ser vi selvfølgelig frem til. Det bliver et
glædeligt gensyn med crew og skuespillere, og så snart vi ved lidt mere, skal vi nok give lidt yderligere
information. Vi er sikre på, at TV2 gerne vil have et lokalt publikum til optagelserne.

Nyt fra Foreningen Uvelse-Købmandens Venner
Fra butikkens støtteforening er der også en lille smule nyt. På generalforsamlingen 30-JUN skiftede
foreningen navn fra Uvelse Brugs Venner til Uvelse-Købmandens Venner. Det nye navn blev valgt af de
fremmødte ud fra 3 indkomne navneforslag, udvalgt af den daværende bestyrelse.
Bestyrelsen har netop holdt første møde efter generalforsamlingen, og har konstitueret sig som følger:
•
•
•
•
•

Formand: Niels Vagn Pedersen, Uvelse Byvej
Næstformand: Finn Hansen, Uvelse Park
Kasserer: Henning Thorsen, Kærvej
Sekretær: Marck Hviid Borning, Gørløsevej
Medlem: Niels Frølich Nilsson, Bøllemosevej

Foreningen barsler med en smule aktiviteter i efteråret, mere herom på foreningens Facebook-side.
Som nogle måske også vil huske, uddelte foreningen for efterhånden lang tid siden nogle gavekort på
sammenlagt 400 kroner (200 fra foreningen og 200 fra bygherren HHM) til Dagli’Brugsen til nytilflyttere i
Uvelse Åpark. Skulle man være så uheldig ikke at have brugt sit gavekort mens butikken var åben, så hold
bare fast på det – vi sørger for at videreføre det til vores købmandsbutik. På tilsvarende vis, skulle man
efterfølgende være flyttet til byen, enten i Uvelse Åpark eller andre steder, så giv os gerne et praj. Vi står
klar med flere gavekort til den nye butik.

Husk 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.
På vegne af initiativgruppen omkring Uvelse Byvej 1 A/S

