Bestyrelsen

FUGLEVANGEN
E-mail: fuglevangen@gmail.com Grundejerforening
3120 Dronningmølle
Hjemmeside: www.fuglevangen.dk
Hej,
Så siger DMI http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/byvejr_danmark.htm?by=3600 at
vejret bliver godt i næste uge og der er rygter i omløb, at vi kan håbe på en fin juli
måned, men det er kun rygter!
Der har desværre været en del ubudne gæster i vore område i de sidste 2 måneder,
som har ret professionelt har fjernet PC-er m.m. et sted, 7-er stole et andet sted og
endda et tredje sted kørt væk med næsten alt i et sommerhus midt på en
eftermiddag.
Vi skal selvfølgelig ikke være ”helte”, men vi kan hjælpe politiet ved at notere
fremmede kassevogne og andre mystiske køretøjer i vores område og så melde os til
følgende 2 helt gratis tjenester:

TrykPoliti
Se: https://dl.dropboxusercontent.com/u/85973340/Tryk%20Politi.pdf
Man fylder sit navn og sin faste adresse ind sammen med sin sommerhus adresse
og så oplyser man sit mobiltelefon nummer. Herefter sker der måske ikke så meget,
men, hvis politiet har brug for hjælp i det område man har oplyst så sender Politiet en
SMS til alle tilmeldte der med en anmodning om at ringe eller sende SMS hvis man
ser noget som kan hjælpe politiet. Politiet forventer ikke svar, men hvis man har set
noget kan man altså melde tilbage og derved hjælpe politiet!
Jeg ved fra andre tilmeldte, at politiet er meget sparsomme med at sende SMSer, så
det bliver ikke nogen belastning. Men det er også muligt at sende en uopfordret sms
til Politiet, hvis man f.eks. opdager et indbrudsforsøg!

Nabohjælp – Det Kriminalpræventive Råd
Se:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/85973340/Nordsj%C3%A6lland%20har%20reko
rd%20i%20nabohj%C3%A6lp.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/85973340/Folder%20om%20Nabohjaelp.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/85973340/Nabohj%C3%A6lpspostkort.pdf
Jeg ved det er noget mange af os praktiserer, men jeg tror det er en god idé hvis vi
systematiserer det på denne måde – hvis interessen er der, så vil jeg se om vi ikke
kan invester i et skilt til Fuglevangen, der advarer tyvene, så de kører et andet sted
hen!
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GSM-alarm
Disse findes i rigtigt mange prisklasser, men et simpelt set med en udendørs
hylealarm og en alarm boks med 2 rumfølere kan købes for ca. 800,- Den vil så
kunne stilles til at sende en SMS til 3-4 mobil numre, hvis alarmen bliver aktiveret OG
hvis man har et SIM kort fra en mobiltelefoniudbyder
som eksempel se: https://www.fullrate.dk/privat/mobil/priser_indland/
oprettelse koster 99,- og når man læser det med småt opdager man, at det minimum
koster 10,- /måned, hvis der ikke er samtaler eller SMSer i en måned (hvad der jo
normalt ikke er på en GSM alarm!) – det er en med billig løsning, men der er jo ingen
alarmcentral tilknyttet – men så er det er jo også til en helt anden månedspris!
Udendørslamper med rumfølere er tit på tilbud og de virker også ret afskrækkende
på ubudne gæster, når det er mørkt og er meget nemme at sætte op.
Lad os hjælpe hinanden og Politiet på en fornuftig måde – andre gode idéer er meget
velkomne.
Nu starter vi snart med at indhente priser på græsslåning i området for 2014, men vi
er nødt til at være opmærksomme på at vore hegnsplanter rigtigt mange steder har
spredt sig ind på fællesarealer, så disse ikke kan slås og disse bliver så heller ikke
slået!
Gør naboen opmærksom på, at hans hegnsplanter ikke må gro ud i fællesarealer/brandbælter og stier.
Hegnsplanter, der har udviklet sig til træer, langs Fuglevangen stopper vores dræn i
rabatten og det er meget uheldigt – de pågældende grundejer vil blive kontaktet
efterhånden, som vores dræn renovering skrider frem. Det er rigtigt dyrt at renovere
rodfyldte dræn, især hvis der ikke sker noget med røddernes ophav!
Ombygningen af vores renseanlæg og den nye trykledning til Gilleje starter en gang
til efteråret, ifølge Gribvand Spildevand, og vi har godkendt et de må lave en lille
oplagsplads på den grønne kile ved enden af Fuglevangen. Det forventes at være
færdigt ved årsskiftet – men lad os nu se …!
Mange sommerlige hilsen

Kjell Nilsson
Formand
Grundejerforeningen Fuglevangen
3120 Dronningmølle
PS:

Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive
til fuglevangen@gmail.com så bliver email adressen fjernet for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve.
Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagene emailadresser, som blind kopi, dvs man kan kun se ens
egen emailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke
umiddelbart kunne misbruges.
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Anbefal gerne naboer og genboer som ikke modtager Nyhedsbrevet at sende en mail
til fuglevangen@gmail.com, så bliver de tilføjet listen.
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