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Kontingent

Det er noget vi giver til hinanden. Det vil sige,
ikke alle har indbetalt. De allersidste er vi ved at
inddrive og det sker om ikke så længe. Det var
ganske få – kun en enkelt håndfuld.

Grøfter
Det er med stor glæde, at jeg har set vand i den
nye grøft på Hjortevænget. Vi har haft en meget
våd eftersommer, efterår og det er stadigt vådt.
Det vand, der er på området ved hjortevænget,
er blevet ledt væk, så kun det nødvendige er
blevet tilbage. Det virker, som det skal. Jeg håber
I alle er enige i, at det var en god ting, at vi fik det
lavet.
Femte nyhedsbrev er det blevet til. En slags
tradition, når vi går over i en periode, hvor der
ikke sker så meget. Efterårets farver er også
kommet til. Der er mange og det er en fryd,
selvom det er efterårsfarver.

Der kommer flere ting, vi skal have gjort eller
hjulpet hinanden med. Det kan man se, når man
går en tur. Det er ikke alle steder, at grøfterne
kommer af med deres vand og det er ikke alle
grunde, der kommer af med det vand, der er i
overskud. Se sidste bestyrelsesmøde, hvor der
står lidt om det.

Naturen forbereder sig til vinter, men også til
næste år. Porsen står grøn og med de nye skud
parate til at vejret bliver varmt igen, så de kan
springe ud.
Svampene er i gang med at nedbryde, omdanne
og forny jorden med muld og mineraler. Det
resulterer så mange flotte farverige store og små
svampe, der vidner om stor aktivitet i
skovbunden og andre steder for den sags skyld.

Nogle grøfter og afløb trænger til lidt oprensning.
Det er vigtigt at kigge ud til grøften for at se om,
der skulle være noget der hindrer vandets løb.
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Os der er ofte I Krogen
Kast lige et blik ind til naboen og se hvordan det
ser ud. Nyd så området og glæd jer til resten af
jeres ophold.
Hils på hinanden, som jeg ved I gør. Måske er
naboen ny, så benyt lejligheden til at sige goddag
og velkommen til Krogen.
Et godt naboskab er en god ting for et områdes
trivsel. Hjælpsomme naboer, gode naboer,
naboer, der også ved, at du vil hjælpe eller gøre
noget for dem – er naboer, der ofte kigger efter
dit hus og siger til, hvis der er noget galt. Husk du
er også en nabo.
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nabohjælp i området om, at de skal være
opmærksomme.
Jeg kan også bede om, at nogen lige kigger til mit
hus, når jeg ikke er der.
Det kunne handle om indbrud, men også storm,
strømsvigt, vand eller mange andre ting, der
kunne være uhensigtsmæssigt for grundejerne.

Postkasser og nytår
De første postkasser er sprængt – desværre. Vi
håber det begrænses så vi ikke skal bruge en
masse penge på reparation og fornyelse. Vi kan
ikke gøre så meget andet end at være
opmærksomme. Nabohjælp app’en er måske en
ide, som der står ovenfor.

Det var det
Det var det vi valgte at have med i nyhedsbrevet
for denne gang. Det er jo ikke slut endnu.
Jeg håber I finder nyhedsbrevet læseværdigt, og
at I glæder jer over at høre fra
Grundejerforeningen.

Nabohjælp – en app

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 formanden Preben eller en af
de andre i bestyrelsen. I kan finde
kontaktoplysningerne på hjemmesiden.
Bestyrelsen og undertegnede ønsker jer og jeres
familie en god vinter og

Trygfonden har udviklet en app, som er med til at
hjælpe naboer med at undgå indbrud. I
grundejerforeningen vil jeg foreslå at vi får
snakket i bestyrelsen, om at vi gør en indsats på
dette område. Vores område er meget trygt, men
vi kan måske gøre det endnu bedre.

Glædelig Jul og et godt Nytår

App’en nabohjælp er et program til en
smartphone, som kigger på hvilke naboer jeg har.
Hvis jeg opdager noget mistænkeligt kan jeg
advare de andre naboer, som er brugere af
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Udarbejdet af
For dette nyhedsbrev stod Jørgen Kiel
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