Nyhedsbrev
Grundejerforeningen Krogen

Nyhedsbrev nummer elleve
Nu er tiden efterhånden kommet til at udgive
nummer 11 af vores nyhedsbrev. I dette efter år
er der ikke sket så meget, men mon ikke vores
nyhedsbrev stadig kunne komme med lidt
interessant.
God fornøjelse!

Ny mast til mobilsignaler
Kommunen har meddelt os at vi får en længe
ønsket mast til mobiltelefoni. For flere år siden
har vi haft møder med teleselskaberne og
kommunen, fordi vi ønskede os nogle bedre
forhold med hensyn til mobildækning. Nu
kommer der så en løsning, der giver mulighed for
at vores dækning i hele Krogen bliver ordentlig.
På nordsiden ved Krogen 38 er der et stykke skov,
som masten flytter ind i. 15 meter fra vejen bliver
den placeret imellem de høje træer. Den vil så
rage et godt stykke op over disse træer.
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fugle, der i store flokke bevæger sig den ene
retning eller den anden. Krogen ligger på fuglenes
rute langs kysten fra det sydlige til det nordlige,
hvor Skagen er sidste station, før turen går over
vand, til Norge eller Sverige for at komme til eller
fra deres destination.
Fuglene kan høres på lang afstand, fordi de
snakker sammen, når de flyver. Hvad de snakker
om, er lidt mere uvist.

Hunde
Vi har stadig en grundejer, som trækkes med
hundes efterladenskaber i sin have. Det er
selvfølgelig irriterende at man skal fjerne andres
hunde høm høm’er. Det bedste at gøre er at
snakke med ejeren af hunden og gøre
opmærksom på problemet. Det vil oftest hjælpe.
De fleste respekterer heldigvis en fornuftig og
ordentlig henvendelse.

Forhåbentlig vil alle derefter opleve at de kan
snakke i telefon og bruge data uden at skulle
stille sig strategisk for at få signal. Vi bruger wi-fi
til opkald, men det hører op, når man kommer et
stykke væk fra huset og så er det ikke sikkert at
man kan ringe længere. Det er lidt utrygt at ens
telefon ikke længere kan hjælpe, hvis der er brug
for hjælp. Det bliver der rettet op på nu.

Fugle på træk
Krogen ligger midt i det hele, når man kigger på
et kort. Det er en af grundene til at det altid er
spændende at kigge på himlen – eller bare holde
lidt øje med den. Ofte, når vi kører ned til
sommerhuset fra Hjørring, kan vi se en masse
Kolofon: Dette nyhedsbrev udgives af grundejerforeningen Krogen. Nyhedsbrevet udkommer to til tre
gange om året sidst på efteråret og først på foråret. Formålet er at holde kontakten til sommerhusejerne i
grundejerforeningens område og fortælle om liv i denne stille periode, som sen efteråret og vinteren er.
Nyhedsbrevet udarbejdes af sekretær Jørgen Kiel, men hvis nogen vil have noget med så er det også
muligt. Vi kigger lidt på området, bestyrelsens arbejde og hvis ellers der er ting, der skønnes at have
interesse. Når det er klar udgiver vi nyhedsbrevet på hjemmesiden.
Jørgen Kiel, jki@grundejer-krogen.dk
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I skoven og ude rundt omkring er det samme
problem. Alle med hund samler deres
efterladenskaber op når de går tur. Og det skal
man også, når det foregår i skoven.

Nyhedsbrevet kommer lidt sent ud i år. Jeg har
været drænet forenergi og været indlagt. Jeg
håber I tænker det er ok – bare det kommer og vi
hører fra os.

Man har en pose med og den tages med hjem i
skraldespanden. Den skal ikke efterlades eller
lægges i en anden grundejers skraldespand.

Vi håber I finder nyhedsbrevet værd at læse, og
at I glæder jer over at høre fra
grundejerforeningen.

Når hunden er med ude at gå er den jo I snor.
Med alt det vildt og fugleliv vi har i området, skal
hunden være i snor. Det gør også at høm’erne er
indenfor rækkevidde.

Vi vil også gerne høre fra jer, hvis I har noget vi
skal vide. Skriv til mail@grundejer-krogen.dk. I
kan også ringe til os i bestyrelsen. I kan finde os
på hjemmesiden.

Nye naboer
Flere af vores huse har fået nye ejere. Så når du
går og hilser så hils altid pænt på dem du møder
de kunne være dine nye naboer.
Det er rart, når man går tur og møder venlige
mennesker – det er vist sådan over alt.

På tur i området
Vi har igen været på tur, for at se om vores
omliggende område byder på små overraskelser.
Vi har en del egetræer, som står rundt omkring.
På Lerskovvej er der en lille egeskov. Herinde kan
man se en del orange gevækster, som gror på
træerne. De er ganske flotte og lidt skægge. Jeg
kender ikke det danske navn på dem, men fandt
en svensk side, som kalder dem gulkrøss.

Det var det
Det var det vi havde med i nyhedsbrevet for
denne gang. Tag godt imod vinteren og nyd
turene i området. Jeg har haft sommerhus i
området i 10 år og ser stadig nyt og interessant
på mine ture. Sidst her midt november fandt jeg
en håndfuld kantareller. Det er nok også de sidste
i år.

Glædelig Jul og et godt nytår til
jer alle, der læser dette!
Vi håber, at I alle går den kommende tid i møde
med tryghed og glæde. Pas på jer selv og
hinanden. Vi ses i 2022 om ikke før.
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Hjemmeside og facebook
• Man er altid velkommen til at skrive noget,
som kunne havne på facebook eller vores
hjemmeside.
• Blog med opdateringer. På vores hjemmeside
er der en reference på forsiden til en logbog,
som indeholder de seneste opdateringer, som
hjemmesiden har fået.

Udarbejdet af
For dette nyhedsbrev stod Jørgen Kiel
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