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Kære medlemmer,
I bestyrelsen har vi besluttet at skrive dette nyhedsbrev til jer.
Den primære grund er, at der midt i efterårsferien blev begået indbrud i 2 huse på Ranunkelvej.
Det fik mange tanker i gang om, hvordan vi kan sikre os bedst muligt mod den slags indgriben i
privatlivets fred.
NABOHJÆLP-ordningen:
Bestyrelsen har taget skridt til at få etableret skiltning med NABOHJÆLP. Efter en lille rundspørge
i efterårsferien viste det sig nemlig, at der var stemning for, at vi tog dette skridt.
Vi har dels bestilt 3 større skilte til opsætning på de 3 vejnavneskilte oppe ved Drøsselbjergvej, dels
har vi anskaffet et antal små mærkater til påsætning på husene ved indgangspartier.
Vedlagt her 2 mærkater pr. husstand.
Har I brug for flere mærkater, kan de hentes gratis hos politiet eller rekvireres gratis på Det
Kriminalpræventive Råds hjemmeside www.dkr.dk .
Man kan selvfølgelig diskutere, om NABOHJÆLP-ordningen kan dække os ind, men for
bestyrelsen at se ligger der i skiltningen i det mindste en signalværdi.
Selvom mange af jer sikkert gør det i forvejen, så vil vi her opfordre jer alle til også at tage en tur
rundt om naboernes huse, når I er herude.
Medlemslisten:
Som en konsekvens af ovennævnte har vi i bestyrelsen overvejet at udbygge medlemslisten, så den
også inkluderer telefonnumre.
Derfor arbejder vi hen mod, at næste medlemsliste vil have telefonnumre.
Såfremt medlemmer IKKE ønsker, at telefonnumre figurerer på listen, bedes I meddele dette
skriftligt til kassereren.
Den opdaterede medlemsliste (uden telefonnumre) er vedlagt her.
Hvis der er forældede, manglende eller direkte forkerte oplysninger, bedes I meddele dette
skriftligt til kasserer Marianne Møller, gerne pr. mail til la_meuniere@mail.tele.dk.
Det kan spare bestyrelsen for meget detektivarbejde, hvis I selv meddeler jeres ændringer 
Vejenes tilstand:
Det er til stadighed nødvendigt at vedligeholde alle 3 veje. Vi har bestilt en ny portion stabilgrus,
der vil blive lagt de sædvanlige steder på vejene. Herfra kan I selv tage det, I behøver for at udbedre
de huller, som opstår ud for jeres parceller.
Med venlig hilsen – på bestyrelsens vegne
Steen Larsen, formand og Marianne Møller, kasserer

