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UG Nyt
TRYGHEDSVANDRING I OKTOBER
Tryghedsvandringen i UG bliver
9. oktober kl. 18.00, og vi mødes ved
kastanjetræet på hjørnet af
Mail:hans-bo@email.dk Mob: 2568
Nebbegårdsbakken
og Storkebakken.
6182
Tryghedsvandringen er en del af
kampagnen ”Stop indbrud – start
snakken”, som laves af BrønshøjHusum Lokaludvalg, Center for Sikker
By og Politiet.
Turen foregår ved at en lokal
politibetjent går rundt i foreningen
med os og giver gode råd til at
forebygge indbrud. Vi kigger også
detaljeret på et specifikt hus og
betjenten kommer med konkret
vejledning om indbrudssikring.
Alle, der har tilmeldt sig, har fået
besked, men det er ikke for sent, så
spørg gerne din nabo, om han eller hun
ikke også har lyst til at stoppe indbrud i
vores kvarter og deltage i vandreturen.
Går du med? Tilmelding er ikke
længere nødvendig, blot mød op.
Turen gennemføres også i regnvejr så
husk evt. paraply og varmt tøj.

REGNVANDSHAVE PÅ HARESPRINGET 24
Der er åbent hus og et glas hvidvin i haven for
grundejerforeningens medlemmer søndag den 23.
september kl. 14.00 hvor Rie fortæller lidt om anlægget og
haven.
På Harespringet 24 har Rie og Per lavet et system til
nedsivning af regnvand fra taget på deres hus. Og det vil de
gerne vise frem.
De seneste års oversvømmelser og problemer med vand i
kældrene som vi alle har hørt om eller har prøvet på egen
krop, kan afhjælpes hvis man ikke leder rent regnvand i
kloakken, men derimod beholder vandet på egen matrikel.
Rie og Per har ønsket at lave en anderledes og mere simpel
løsning end de traditionelle faskiner. Vandet ledes over tage
med grøn beplantning, igennem regnvandstønder og i åbne
render til overfladebassiner og stenrender. På den måde er
regnvandet med til at gøre haven frodig og spændende,
samtidig med at man slipper for det store grave og
anlægsarbejde som nedgravning af faskiner medfører.
Vil du vide mere?
Få yderligere facts på cirkelhaven.dk og
grundejeren.dk/t2w_243.asp

Mere info
Læs også seneste blad fra vores
paraply-organisation grundejeren.dk:
grundejeren.dk/billeder/Filer/Grundeje
ren.dk22.pdf (side 6 og 7)
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