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Energirenoverings projektet
Status for energirenoveringsprojektet:
Grundejerforeningens kontaktgruppe har udsendt udbudsmateriale til fem forskellige firmaer
med henblik på tilbud på bygherrerådgivning. Den overvejende tilbagemelding fra disse
firmaer har været, at de var usikre på projektet og hvad det præcist ville indebære for firmaet.
Et enkelt firma har kontaktgruppen haft en længere dialog med, og dette firma har haft nogle
forslag til en enklere proces. Kontaktgruppen har formidlet budskaberne fra alle
firmaerne tilbage til kommunen, som følger hele processen tæt. På baggrund af disse
tilbagemeldinger er der aftalt et møde mellem kontaktgruppen, kommunen og et enkelt firma,
hvor projektet kan præciseres, og firmaet kan få svar på alle de spørgsmål, som de måtte
have. Forhåbentlig resulterer det i, at firmaet føler, at de kan give et tilbud til os. Under
forudsætning af, at firmaet afgiver tilbud, vil der efterfølgende være et forløb mellem firmaet
og grundejerforeningens kontaktgruppe, hvor energirenoverings-projekterne bliver defineret.
Først herefter vil de enkelte grundejere blive involveret.
Så summa summarum - projektet kører, men der har været nogle uforudsete bump på vejen,
og tingene har taget længere tid end forudsat. Heldigvis er der meget støtte at hente hos
kommunen, som er meget opsat på at få konceptet til at fungere - og forhåbentlig at vi opnår
nogle energibesparelser.
Kontingent
Vi benytter lejligheden til at minde om, at der stadig er en del medlemmer (ca. 20), der ikke
har betalt kontingentet. Det bedes gjort snarest. Næste skridt er udsendelse af rykkere.
Nabohjælp
De fleste vil have bemærket, at der er opsat Nabohjælp skilte ved indkørslerne til vor
bebyggelse. Skiltene er af en ny type, og vi kan prale af at være de første, som har opsat de
nye skilte.
Vi opfordrer alle beboere, som er interesserede i at vide mere om Nabohjælp, til at gå ind på
hjemmesiden www.Nabohjælp.dk . Her vil man kunne tilmelde naboer til overvågning af
hinandens huse. På trods af, at der er en faldende tendens i kommunen med hensyn til
indbrud, så er det et problem i vor bebyggelse. Vi har haft tre indbrud på Skolekrogens
nordlige del inden for de sidste to måneder.
SMS tjeneste
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I forbindelse med projekt Nabohjælp vil vi også erindre om, at politiet har etableret en SMS
tjeneste, man kan tilmelde sig, og som bevirker at de tilmeldte modtager SMS besked, når der
foregår eller er foregået forbrydelser, som politiet mener SMS modtagerne måske kan hjælpe
med i form af et signalement af en person eller bil, der er involveret i forbrydelsen. Tilmelding
sker på hjemmesiden www.hjaelppolitiet.dk .
Hjemmesiden
Der sker en hel del på hjemmesiden i denne tid. Der er foretaget en grundig ’oprensning’ i
forsiden, hvor nyhederne ses. Alle ældre nyheder er nu lagt som enkelte linjer med henvisning
til et dokument, som indeholder selve nyheden. Der vil kun figurere 2-3 af de seneste nyheder
i fuld tekst, hvilket skulle lette oversigten.
Der er yderligere oprettet et nyt afsnit i højre spalte, som hedder ’Fra medlem til medlem’. Det
kommer til at indeholde meddelelser om anbefalinger (og det modsatte) af håndværkere,
gartnere o.lign. som vi alle kan have glæde af. Den første anbefaling ligger der.

