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Kilden 
til information 
 
 

 
 

for medlemmer af Kilden-områdets Grundejerforening 
 

juni 2018 
 
 
 
 

Skt. Hans aften, lørdag den 23.06.2018, kl. 19:00 

Skt. Hans nærmer sig med hastige skridt. 

Grundejerforeningen har i år ikke haft mulighed for at samle brænde sammen til et 
Skt. Hans bål på vores sædvanlige plads. 

 

Bestyrelsen har i stedet fået en aftale 
med Stæten, som har et bål liggende 
klar for enden af Ryetsvej, nedenfor 
Ryetsvej 44. – følg stien mellem nr. 
40 og 44 

Grundejerforeningen afholder i 
2018 Skt. Hans aften ved (SYD for) 
Ryetsvej 44, på Stætens område. 

Igen i år vil der blive arrangeret akti-
viteter for både børn og voksne. Der 
vil som vanligt blive serveret øl, vand 
og pølser. Har du gæster, - så tag gæ-
sterne med, alle er velkommen! 

 

Vi starter (for børnenes skyld) kl. 19:00, bålet tændes ca. kl. 19:30. 
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Kom og vær med, - Grundejerforeningen arrangerer: 

Vandretur på stier og i grønne områder (husk gummistøvler eller andet eg-
net fodtøj). 

 

Søndag den 24. juni kl. 13:00 har vi planlagt en guidet spadseretur i 
grundejerforeningens område. Alle møder veloplagt på hjørnet af Solvang 
og Ryetsvej! 

Hele arrangementet er planlagt til at vare ca. 2 timer. 

Vi håber at rigtig mange medlemmer, og ikke mindst de nyeste tilflyttere 
vil tage imod dette tilbud, hvor man kan få et godt indblik i områdets mu-
ligheder for vandreture på områdets stisystemer og i de grønne områder, 
men også en tur hvor vi vil forsøge at fortælle en hel del historie fra ”gam-
le dage”. 

Undervejs vil grundejerforeningen være vært ved lidt læskende til både 
børn og voksne. 
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Der er i grundejerforeningens område 11 tinglyste deklarationer, disse deklarationer 
fastlægger bl.a. retningslinjer for stier, grønne områder og beplantningens maksimale 
højde, idet grundene, da de i sin tid blev udstykket, blev solgt som attraktive udsigts 
grunde med udsigt over Frederikshavn by og Kattegat. 

De grønne områder er her nummereret i forhold til hvilken deklaration de er under-
lagt. 

Kun på det grønne område nr. 1 drives der fortsat landbrug, - på alle de andre grønne 
områder er landbrugsdriften ophørt. Når landbrugsdriften ophører, skal det grønne 
område nr.: 

1 - anlægges og vedligeholdes som sportsplads af grundejerforeningen 

2 - anlægges og vedligeholdes som parkareal (skov) af grundejerforeningen 

3 - anlægges og vedligeholdes som parkareal af grundejerforeningen 

8a - anlægges og vedligeholdes som parkareal af grundejerforeningen 

8b - anlægges og vedligeholdes som parkareal af grundejeren 

8c - anlægges og vedligeholdes som parkareal af grundejeren. 
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Opsætning af containere i efteråret 2018 

Der bliver opstillet container ved Ryetsvej 18 (stikvejen) i følgende weekend: 

5. - 7. oktober 2018 

Og husk, at containeren 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 lavt voksende 

sorter, som kan nydes i mange år, uden at få hold i nakken! 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 
Midnatsbillede, Kjul 

 

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: Gitte Toft Solvang 13 � 25 59 98 66 


