
Sommerbrev 2022

Kære grundejere så er sommeren endelig over os igen, og det kalder på et sommerbrev
fra bestyrelsen.

Hækklipning på fællesarealerne
Vores gartner starter på hækklipning af bøgehækkene på fællesarealerne i uge 27. Vi ved
ikke, hvor de starter, så hold øje og flyt bilen lidt ud, så de kan komme til på
parkeringspladserne.

Man skal selv klippe hække, der vender ud mod fællesarealer.

Hold øje
Sommertid er ferietid. Det er desværre også tid for flere indbrud. Hjælp hinanden, hold øje
med hinandens huse, og tøm hinandens postkasse, når I tager på ferie. Flere har oplevet
at der kommes mærkelige ting i postkassen eller lægges markeringer ud.

Der er også gennem et stykke tid observeret, at der sættes sedler, reklamer osv i forrude
eller bagrude på vores biler, når de står på parkeringspladsen. Det kan tyde på, at der
bliver holdt øje med, om vi er hjemme. Bestyrelsen kontakter politiet vedr. dette, så må vi
se, hvad de kan gøre ved det.  Fjern gerne den type markering fra hinandens biler.

Tag hensyn til dine naboer
Vi bor tæt, og vi vil alle gerne nyde det gode vejr i haverne og på fællesarealerne. Husk at
tage hensyn til naboerne og undgå støj i aftentimerne. Hvis man føler sig generet af støj
fra naboen, så må man henvende sig til naboen selv. Næste step er Københavns
Vestegns politi. Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at intervenere i nabostrid. Vi
forventer dog, at man kan finde ud af det i vores fredelige forening.



Lokalplan 113
Hvis I går med større eller mindre byggeprojekter i tankerne, vil vi minde om, at det kan
være omfattet af forskellige regler. I kan orientere jer om disse regler i lokalplan 113. I er
også velkomne til at kontakte bestyrelsen på mail.

Tvivl eller gode råd
Har I henvendelser og spørgsmål til bestyrelsen, skal det ske via email til
kratbjerghusene@kratbjerghusene.dk

Vi ønsker jer alle en skøn sommer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Lise, Martin, Leif, Jens og Tina
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