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Nabohjælp 

Området har heldigvis været forskånet for indbrud i en del år, men den 19. februar var der desværre 

et indbrud i nr. 35. Heldigvis var nogle af de andre beboere på stikkerne og opdagede dels en ukendt 

person i området og dels en del larm, da denne indbrudstyv valgte at kaste en flise igennem 

terrassedørens rude. Hvad, der var endnu mere heldigt, var, at det lykkedes beboerne at tilbageholde 

manden, indtil politiet kom frem.  

Denne episode viser, at nabohjælp er et nyttigt redskab til at undgå indbrud. Så vi vil gerne 

anbefale, at man dels er opmærksomme på uvedkommendes færdsel i området, samt at man 

tilmelder sig nabohjælp. Dels vores egen ordning der bestyres af Jette og Kjeld i nr. 29. Samt den 

officielle der findes på hjemmesiden nabohjælp.dk. 

Gode og årvågne naboer er altid en hjælp! 

 

 

Cykling på området 

Vi har alle travlt i hverdagen. Desværre skynder vi os nogle gange så meget, at vi kommer til at 

cykle på fliserne rundt på området. Stierne på området er ikke lavet til at cykle på, og chancen for 

sammenstød er stor, når man i sit stress og jag kommer cyklende rundt om et af hjørnerne. 

Så kan vi ikke alle sammen prøve at sætte tempoet lidt ned og trække cyklen på stierne. Hvem ved, 

måske kunne man endda være så heldig, at man kunne møde og snakke med en af naboerne, når 

man kommer gående med sin cykel. 

 

Årlig generalforsamling 

Den årlige generalforsamling afholdes torsdag den 19. marts. En officiel indkaldelse kommer 

senere. 

 

Storskrald 

Der afhentes storskrald nu på mandag den 9. marts. Storskraldet skal sættes ud for enden af 

vendepladsen på enten Fælleddiget eller Landgildevej. Husk at affaldet skal være optageligt for 

skraldemændene, og hvis noget af affaldet ikke tages med, må man selv bringe det væk de næste 

par dage. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Fællesarbejde 
Husk fællesarbejde nu på søndag den 29. juni klokken 13.00 ved fællesskuret. Derefter kan vi holde 
sommerferie indtil august, hvor vi starter igen. 
 
 
Siden sidst 
Legeplads udvalget har været godt i gang, så hvis man ikke endnu har været nede på legepladsen og 
se den nye håndstand samt det yndige legehus, bør man virkelig tage en aftentur forbi. 
 
 
Haveaffald 
I weekenden kommer der en Haveaffaldscontainer foran basketball banen. Containeren er kun til 
haveaffald og der må ikke kommes jord eller plastikposer i containeren. Hvis man har brug for 
udstyr til at klippe hække eller andet, kan dette lånes i fællesskuret. 
 
 
Sommerferie 
Sommer betyder også, at mange rejser væk på ferie i kortere eller længere tid. Husk at det er en god 
ide at spørge naboen, om de kan vande planterne, bruge affaldscontaineren og se efter huset, imens 
man er væk.  
 
 
 
 
 
 
Ses vi til Sankt Hans ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God Sankt Hans samt sommer til alle 
Bestyrelsen 
 
 




