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Kolofon: Dette nyhedsbrev udgives af grundejerforeningen Krogen. Nyhedsbrevet udkommer to til tre 

gange om året sidst på efteråret og først på foråret. Formålet er at holde kontakten til sommerhusejerne i 

grundejerforeningens område og fortælle om liv i denne stille periode, som senefteråret og vinteren er. 

Nyhedsbrevet udarbejdes af sekretær Jørgen Kiel, men hvis nogen vil have noget med så er det også 

muligt. Vi kigger lidt på området, bestyrelsens arbejde og hvis der ellers er ting, der skønnes at have 

interesse. Når det er klar udgiver vi nyhedsbrevet på hjemmesiden. 

Jørgen Kiel, jki@grundejer-krogen.dk 

   

Nyhedsbrev nummer fjorten 

Det er blevet december og en stille tid i Krogen.  

Den frost, med sne og ned til 5 – 10 graders frost. 
Men også en af de varmeste dage i oktober og 
varmeste nætter i november i mange år.  

Der sker rigtig meget i verden, der ser lidt 
underlig ud, inflation, krig, klimaet, der viser lidt 
tænder og en række andre ting, som forstyrrer 
tilværelsen.  

Jeg og vi kan ikke lave om på tingene, men blot 
indikere, at der er liv i Krogen og at denne årstid 
også rummer et væld at fine ting.  

Det skærper min opmærksomhed, når jeg gerne 
vil bringe noget videre og jeg håber det pirrer 
jeres nysgerrighed, at høre om vores fantastiske 
Krogen lige midt i det hele. 

God fornøjelse! 

Indhold 
• Nyhedsbrev nummer fjorten 

• Ny grøft 

• Kontingent 

• El- eller energipris og brænde 

• En sommeraften  

• En tur i naturen 

• Skraldespande og affaldssortering 

• Træer og køreveje 

• Har I noget at fortælle 

• Hjemmeside og facebook 

Ny grøft 
Så blev de nye grøft gravet og gjort færdig. Nu 

skal vores fælles natur have lidt tid til at arbejde 

lidt med brinken på grøften. Til foråret vil der 

spire græsser og andet godt frem og holde på 

siderne i grøften, så den bliver lidt mindre 

skrøbelig. Det er godt at se den nye grøft allerede 

flytter vand hen til Lerskovvejens grøft. Det 

betyder at den virker og gør gavn. Der er kommet 

meget regn, men vi var også bagud.  

 

Billed 2 Den nye grøft 

Grøften er nyanlagt fra det nordvestlige hjørne af 
Hjortevænget og så østud til Lerskovvej. 
Lerskovvejens grøft ser ny ud, men den er bare 
blevet renset op og klar til at gøre gavn igen. Det 
bliver spændende at se om den nye grøft har den 

Billed 1 Doughnutsøen en stille aften i oktober. 
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forventede effekt og om en dermed har været 
umagen værd. Umiddelbart ser det sådan ud. 

Der er kommet vand i min målerbrønd, det tager 

jeg som et udtryk for at det hjælper med at få 
fyldt vandreserverne op. Desværre kan det ikke 
helt ses på vores søer rundt omkring. Der er 
tydelig forskel på vandspejlet og så på hvor det 
plejer at være. Så der er altså ikke nok endnu. 

Kontingent 
Som flere af jer ved er kontingent noget man 
betaler for at være med i en forening. Vi skal 
være med i grundejerforeningen – der er ikke 
noget valg. Vi besluttede for et par år siden at 
kommunen skulle tage sig at dette med at 
opkræve kontingentet. Beløbet, som hvert år 
vedtages på generalforsamlingen, opkræves af 
Jammerbugt forsyning. Det sker to gange årligt, 
sammen med afregning for blandt andet vand.  

El- eller energipris og brænde 
Med de stigende priser på alting, en general 
inflation på omkring 10% så er der nogen 
budgetter, der kan blive noget belastede.  

Jeg var til boligmesse og kom til at snakke med en 
energirådgiver. Vi fandt hurtigt ud af at den 
løsning jeg havde var dyr i forhold til andre. Jeg 
kommer til at spare penge fordi jeg lyttede og lige 
brugte lidt tid på mit sommerhus og  hvordan var 
det nu jeg var koblet op og hvem leverede 
strømmen og til hvilken pris. Jeg tænker at 
mange af jer i vores forening lige skulle vende 
med nogen I har tillid til – hvordan sikrer vi den 
laveste pris og hvordan skal vi frostsikre, bruge 
vores sommerhus, når der kræves meget energi. 

Jeg heldigvis en del brænde, som kan lune i den 
kolde tid, men det er også blevet dyrt. Ikke dyrt 
for mig, men for andre. Det betyder også at et 
sommerhusområde med mange brændeovn og 
en god portion brænde er et tillokkende sted at 
køre hen med sin trailer og fylde op.  

Med andre ord tyveri af brænde. Når I er i krogen 
så hold lige lidt øje med hvad der sker. Hvis ikke 
det er naboen, der henter sit brænde – hvem er 
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det så. Pas nu på hvad I gør, men kan tyven se jer 
og ved han at I lige noterede han nummer på 
bilen så kan I måske forhindre tyveriet.  

En sommeraften 
En af sommeraftenenerne lidt i skumringen, solen 
var gået ned, men der var stadig lys fra himlen. 
Vores dag var snart til ende og jeg gik lidt ud på 
terrassen for at mærke stilheden, vinden og 
aftenluften. Jeg fornemmede at der var noget 
herude og kunne høre noget. Jeg kiggede op og 
så noget flyve hurtigt rundt om huset et par 
meter over taget. Så fik jeg øje på den og tænkte 
det var da mærkeligt. Det lignede en fugl der fløj 
baglæns. I stedet for at have vingerne bagud 
havde den vingerne fremad. Det så spøjst ud. Så 
kunne jeg se lidt mere kontur og fandt ud af at 
det var en flagermus. Jeg har aldrig set en 
flagermus og var imponeret. Jeg ved jo godt de 
findes, men de har ikke været synlige for mig. Jeg 
mødte så en fra Hjortevænget, som sagde at det 
ikke var helt unormalt at se en flagermus.  

Det byder vores omgivelser også på.   

En tur i naturen 
Dette nummer af nyhedsbrevet indeholder 
mange billeder af svampe. Det er helt naturligt. 
Der er så mange skønne svampe derude og her 
sidst i oktober var der stadig kantareller, som 
stod og ventede på at blive plukket. Det er dejligt 
med lidt spiseligt fra skoven. Jeg håber I nyder 
billederne og får lyst til at komme herud i naturen 
i Krogen. Vær lige opmærksom på jagt. Det er 
ikke så tit, men færdsel i skoven, når der er jagt 

er ikke smart. Men jægerne er ikke overalt så gå 
et andet sted hen, når der er jagt.  

Der er masser af dyr, når man kommer rundt. 
Bevæger man sig forsigtigt rundt er der mange 
oplevelser rundt omkring. Egern, ræv, dådyr, 
rådyr og måske en kronhjort eller en hel flok. Det 
har jeg kun set en gang, men det kommer nok 
igen, for de er her rundt omkring. Kig ned når I 
går. Se sporene og bliv forvisset om at det passer. 
Det er ikke kun støvler og sko i sandet. Spor kan 
også være naturlige efterladenskaber. Det er en 
hel videnskab, som jeg vil lade jer selv studere, 
hvis i lyster. 

Skraldespande og affaldssortering  
Til foråret går Jammerbugt kommune i gang med 
at udrulle en ny ordning med affaldssortering. 
Der kommer med om dette til næste år og når vi 
ved noget mere. Dette er blot en teaser til næste 
nummer og en information, der gør at måske ikke 
laver så meget om med hensyn til affaldsstativer 
og skjul, fordi vi næste år bliver klogere på 
præcist hvad kommunen vælger af løsning og 
hvordan affaldet skal sorteres.  
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Det bliver godt, fordi jeg er træt at man bare kan 
blande affald sammen, når man alle andre steder 
ikke må. Det er også spild af ressourcer, at de 
bliver kasseret som skrald, når nu de kan indgå i 
fremstillingen af nye produkter, kompost, 
bioenergi, genbrugspapir, genbrugsplast og så 
videre.  

I kan allerede nu smugkigge – det gjorde jeg. 
Affaldshåndbogen for 2022 indeholder 
oplysninger om den nye ordning i 2023. du finder 

den her affaldshåndbogen 2022 

Træer og køreveje 
I affaldshåndbogen, som jeg lige refererede til er 
der på side 11 i bogen en beskrivelse af hvordan 
en kørevej skal se ud. Det vil sige at krav til veje, 
buske og træer – hvad kan de tåle og hvor meget 
fylder træerne – kan kommunen komme rundt 
med skraldevognen.  

Sørg lige for at skraldebilen kan komme rundt på 
vejene. Hænger noget ned og generer eller 
blokerer er det måske grunden til at I ikke får 
tømt jeres skraldesæk, men hvad med naboen – 
får han heller ikke tømt. Kan skraldebilen ikke 
komme rundt kan andre større biler heller ikke. 

En møbeltransport, træ fra tømmerhandelen, 
brandbil eller en flyttebil. Hjælp jer selv og andre 
med at sikre kørevejene så de er farbare for 
nødvendig trafik.  

Følg disse råd og vi vil i bestyrelsen glæde os over 
at vi ikke har problemet i vores forening. 

Har I noget at fortælle? 

Vi vil også gerne høre fra jer, hvis I har noget vi 
skal vide. Skriv til mail@grundejer-krogen.dk. I 
kan også ringe til os i bestyrelsen. I kan finde os 
på hjemmesiden. 

Hjemmeside og facebook 
• Man er altid velkommen til at skrive noget, 

som kunne havne på facebook eller vores 
hjemmeside.  

• Blog med opdateringer. På vores hjemmeside 
er der en reference på forsiden til en logbog, 
som indeholder de seneste opdateringer, som 
hjemmesiden har fået.  

Udarbejdet af  
For dette nyhedsbrev stod Jørgen Kiel 

https://www.jammerbugt.dk/media/dg0igtlf/affaldsha-ndbog-2022-sommerhus-alt_webtilg%C3%A6ngeligt.pdf
mailto:mail@grundejer-krogen.dk
https://grundejer-krogen.dk/
mailto:jki@grundejer-krogen.dk?subject=Medlemsinfo

