
GRUNDEJERFORENINGEN	  FOR	  HVIDBJERG	  HØLL	  OG	  MØRKHOLT	  

Grundejerforeningen	  for	  Hvidbjerg,	  Høll	  og	  Mørkholt	  	  	  
-‐	  adr.:	  Vindingvej	  115,	  7100	  Vejle	  	  -‐	  	  	  40	  81	  88	  22	  	  -‐	  	  	  gittepapuga@me.com	  

	  

Kære	  medlem	  af	  Grundejerforeningen	  Hvidbjerg,	  Høll	  og	  Mørkholt	  

Vi	  har	  i	  løbet	  af	  året	  modtaget	  henvendelser	  og	  forslag	  vedr.	  nabohjælp.	  Da	  der	  for	  nylig	  har	  
været	  indbrud	  på	  Niels	  Pedersensvej	  og	  ingen	  havde	  navn	  eller	  telefonnr.	  på	  den	  forurettede,	  
vil	  det	  derfor	  være	  en	  god	  idé	  med	  en	  liste,	  så	  man	  kan	  komme	  i	  kontakt	  med	  ejeren	  af	  huset	  
ved	  enten	  indbrud,	  sprunget	  vandrør	  eller	  andre	  ting,	  som	  kan	  gøre	  det	  nødvendigt	  at	  
kontakte	  ejeren.	  Heldigvis	  er	  der	  nogle	  veje,	  hvor	  man	  allerede	  har	  en	  adresseliste,	  men	  til	  
dem,	  som	  ikke	  har	  en,	  kan	  nedenstående	  være	  inspiration	  til	  at	  få	  sådan	  en	  lavet	  til	  uddeling	  
på	  vejen.	  
	  

Husk,	  at	  Grundejerforeningen	  Hvidbjerg,	  Høll	  og	  Mørkholt	  har	  et	  samarbejde	  med	  Politiet,	  
som	  døgnet	  rundt	  kan	  kontakte	  et	  par	  medlemmer	  af	  bestyrelsen,	  der	  kan	  oplyse	  
informationer	  om	  ejerskab	  af	  sommerhuse.	  Politiet	  har	  desværre	  stået	  i	  den	  situation	  midt	  om	  
natten,	  at	  de	  ikke	  kan	  komme	  i	  kontakt	  med	  ejeren,	  hvor	  de	  har	  fanget	  formodede	  
indbrudstyve	  og	  tyvekoster.	  	  

Dette	  gælder	  kun	  for	  medlemmer	  af	  grundejerforeningen.	  Læs	  evt.	  mere	  på	  
www.hvidbjergvejlefjord.dk	  	  

Nyhedsbrev 

Nabohjælp	  er	  en	  af	  de	  bedste	  præventive	  metoder	  til	  forebyggelse	  af	  indbrud.	  
Kender	  din	  nabo	  dit	  navn	  og	  telefonnummer?	  
Hvem	  skal	  naboen	  henvende	  sig	  til,	  hvis	  der	  har	  været	  ubudne	  gæster	  i	  dit	  sommerhus?	  
	  	  
Hvis	  I	  ønsker	  at	  være	  på	  listen,	  bedes	  I	  melde	  tilbage	  til	  xxxxxxxx	  med:	  
	  	  
• Husnummer	  på	  xxxxxx	  vej:	  
• Ejers	  navn:	  
• Telefonnummer:	  
• Email:	  
	  	  
Den	  færdige	  liste	  udsendes	  naturligvis	  kun	  til	  tilmeldte	  personer.	  
	  	  
Deadline	  dag	  mdr	  2013.	  
	  	  
Venlig	  hilsen	  

xxxxxxxxx	  


