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Kære Alle 
 
Set i lyset af vores overnattende, ubudne gæst, hans utålelige måde at færdes 
på i husene, de deraf følgende frustrationer og efterlysninger af løsningsmodeller 
for problemet, 
vil vi i bestyrelsen her komme med vores indstilling til sagen. 
 
Først og fremmest har vi som bestyrelse ikke nogen mulighed for "som samlet 
haveforening" at kunne indgive en anmeldelse til politiet. 
Det er ene og alene op til den enkelte, forulempede haveejer at indgive en sådan. 
Og hvis det skal handle om indbrud, forudsætter det, at huset har været aflåst. 
 
Vi har dog flere gange været i telefonisk kontakt med politiet og gjort dem 
opmærksom på vores problem, som de på ingen måde tilbageviser for 
manglende anmeldelse, dog har de 
højst kunnet tilbyde lejlighedsvise runderinger. 
-Uden - som bekendt - resultat. 
 
"Kalorius" er dog blevet grebet på fersk gerning ved en lejlighed, politiet blev 
tilkaldt og rapport blev skrevet og efterfølgende blev han afleveret stående uden 
for lågen. Så langt, så godt. 
 
Hermed vores indstilling: 
1) 
Bestyrelsen er generelt imod opsætning af pigtråd på hegnet. 
Pigtråd på lågerne kan accepteres. 
3) 
Bestyrelsen planlægger massiv beplantning af "stikhelvede" hele vejen 
rundt langs yderhegn. 
4) 
Vi opfordrer medlemmerne til at fjerne ting og sager, der kan gøre det 
attraktivt at overnatte. 
5) 
Vi opfordrer medlemmerne til at deltage i runderingsgrupper. 
6) 
Der vil snarest blive opsat "vagt" skilte på hegnet. 
 
Og så noget helt andet. 
 
Der har fra officiel side været 1-års eftersyn af haveforeningen, efter 
nyetableringen. 
Man har i den forbindelse, fra kommunens side, erkendt at der rent faktisk er en 



afvandingsproblem. 
Man vil i løbet af den nye år forsøge at afhjælpe problemet ved at grave et antal 
brønde/faskiner ned langs stierne i modsat side af dér, hvor der allerede er lagt 
drænrør. 
Fra de nye brønde vil man så rørføre under stierne over til de eksisterende 
drænrør. 
Det er så meningen at de enkelte haveejere selv kan lægge drænrør inde i 
haverne ud til faskinerne og ellers står den vist på sand og jordforbedring i lange 
baner, formentlig over flere sæsoner, før jorden er brugbar til noget som helst. 
-Mere om det senere. 
 
De bedste hilsner 
 
bestyrelsen 
 
 


