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Nyt tag? 

 
Som en udløber af en drøftelse på generalforsamlingen har en lille ”taggruppe” gået lidt videre med emnet. 

Har du fået nyt tag? 

Vi søger medlemmer, som har fået nyt tag (udskiftet eller lagt oven på det gamle) inden for de senere år. Vi har 

samlet en liste over medlemmer med nyt tag, som vi allerede havde oplysninger om. Den ligger allerede på Facebook 

(som er en lukket gruppe, kun for medlemmer af Grundejerforeningen). Listen ligger under Filer. 

 

Men der må meget gerne komme flere på listen. Så Taggruppen vil gerne høre, om du er villig til at stå på listen og 

også være til rådighed, hvis andre i området får anledning til at høre om dine erfaringer. Listen rummer oplysninger 

om ikke blot adresser, men også navne, e-mailadresser og telefonnumre. 

 

Vi tror, listen kan være nyttig for medlemmer, der tænker på at få nyt tag inden for nogle år. Og vi tror på den anden 

side ikke, at der bliver tale om en strøm af henvendelser. Det er med andre ord blot en praktisk iscenesættelse af 

godt naboskab i vores område. Skriv gerne til info@kollekolleparken.dk. 

 

Tænker du på nyt tag? 

Hvis du tænker på at få nyt tag inden for nogle år, tilbyder vi også mulighed for, at du kan blive optaget på en liste 

over interesserede medlemmer. Og at du kan få listen tilsendt, hvis du er interesseret. Selvfølgelig forudsat, at du er 

medlem af Grundejerforeningen. Listen udleveres altså ikke til andre. Sigtet er altså alene, at interesserede 

medlemmer kan vælge at kontakte hinanden og kan vælge at dele overvejelser. Og måske dele initiativer i forhold til 

mulige håndværkere. Skriv til info@kollekolleparken.dk, hvis du er interesseret i at komme på listen og at modtage 

denne. 

 

Taggruppen består af Kim K. Pedersen (Gk 21) og Henning Rostung (Tk 16) fra bestyrelsen og Viggo Winge-Petersen 

(Gk 34), der fremsatte forslaget på generalforsamlingen (og som desuden har sat sig godt ind i emnet). 
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