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til information

for medlemmer af Kilden-områdets Grundejerforening
marts 2017

Loppemarked 2017
Aktivitetsudvalget afholder loppemarked i Kilden, lørdag den 27. maj 2017
Nærmere om sted og tidspunkt fremkommer senere, men begynd allerede nu at finde lopperne frem!

Opsætning af containere i sommer/efterår 2017
Der bliver opstillet container ved Ryetsvej 18 (stikvejen) i følgende weekends:

12. - 14. maj og 6. - 8. oktober
Ekstra container
Der bliver i år også opstillet en container på Kirkestien ca. ud for nr. 1 og 3 i foråret,
som et forsøg:

12. - 14. maj
Og husk, at containerne kun er til haveaffald!
Der er nu igen rig mulighed for at få ryddet lidt op i bevoksningen, som måske er
vokset op og generer naboen. Herefter kunne man så plante nogle lavtvoksende sorter, som kan nydes i mange år, uden at få hold i nakken!
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Generalforsamling 2017
Dato: Tirsdag den 23. maj 2017, Sted: Kunstskoven, Brønderslevvej 25
Indkaldelse følger senere.

NABOHJÆLP
Kære nabo og medlem af Kilden-områdets Grundejerforening

Som du sikkert har læst i dagspressen, er indbrud i private hjem i stigning i Vendsyssel.
På den baggrund er det måske på sin plads at overveje, om det er muligt at gøre det
mere besværligt og usikkert for tyve at operere i vort område.
Vi bor i et smukt område med store parcelhusgrunde, og mange huse har "bagsiden"
ud til frie og ubebyggede arealer. Dette giver mulighed for uvedkommende at kunne
færdes uset i ly af mørket, og ja sågar også uset i dagtimerne.
Det gælder om at besværliggøre tyvens aktiviteter i vort kvarter, og her mener vi, at
de muligheder, som TrygFonden og Det kriminalpræventive Råde stiller til rådighed i
form af NABOHJÆLP, er en mulighed, vi kan drage nytte af.
Vi håber du synes, at det er værd at undersøge om NABOHJÆLP er noget for dig. Gå
ind på NABOHJÆLP.dk og få alle relevante oplysninger om NABOHJÆLP.
Vedlagt finder du en introduktion fra NABOHJÆLP, som vi håber, vil have din interesse.
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Tal med din nabo om at blive bruger af NABOHJÆLP, for jo flere vi er, jo bedre er du
og vi sikret.

Venlig hilsen
Kilden-områdets Grundejerforening
Bestyrelsen

Bestyrelsens adresser og telefonnumre:
Formand:

Sven Østergaard

Solvang 3

 61 70 05 21

Næstformand:

Oluf Kristiansen

Fylleledvej 7

 26 81 98 42

Kasserer:

Rie Hermansen

Solvang 8

 40 51 12 12

Sekretær:

Caroline B. Falberg

Ryetsvej 18

 22 66 00 66

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
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