Du er ikke alene ☺
Denne lille folder handler om noget,

Dræbersnegle

Græsslåning

som vi alle sammen godt ved –

- dem har vi desværre også, men

- skal der jo til. Nogle vil have

nemlig at vi i vores grundejer-

det er ingen undskyldning for ikke

mulighed for at slå græs midt på

forening – ’Søgården’ – helst skal

at gøre noget ved dem!

dagen på hverdage, mens andre er

have det godt sammen med alle

HUSK at fortælle dine naboer, når

nødt til at slå græsset om aftenen

vores naboer.

du har fundet dræbersnegle i din

og i weekenden. Til gengæld

have, sådan at ALLE kan forsøge at

behøver det ikke være lige midt i

bekæmpe dem samtidigt.

frokosten eller aftensmaden, vel?

Træer

Kørsel på vejene

- har vi heldigvis rigtig mange af,

- er vi jo nødt til, MEN måske skal

MEN måske er dine træer blevet

vi huske hinanden og vores gæster

lidt for høje? Måske skygger de i en

på, at det er små veje med legende

nabohave? Det er en god idé at

børn og ikke en formel 1 bane ☺

tale med ALLE dine naboer, hvis du

Tænk også over, hvor du parkerer

har høje træer. Tit er det ikke kun

fx ift. cyklister, der skal over

den nærmeste nabo, men måske

vejbump eller ift. biler der skal

også genboen, der bliver generet?

svinge – måske holder du i vejen?

Idéen med folderen er at huske
hinanden på, at vi kan være meget
forskellige, fx er vi måske forskellige
steder i vores livsforløb, MEN der
skulle gerne være plads til os alle
sammen, dvs. at vi bør have respekt
for og tage hensyn til andres behov
og ønsker, uden at det ender med
en masse regler.
SÅ her er blot et par hints til noget
du kan tale med din nabo om næste
gang i mødes ☺

Fest og farver

Nye naboer

- har vi vel alle brug for engang

- behøver kun være fremmede i

imellem, MEN det er ikke sikkert,

starten ☺

at dine naboer synes, at det er OK,

Grundejerforeningen byder

at du holder fest med høj musik til

velkommen, men måske skulle du

næste morgen – medmindre du

også kigge forbi og hilse på? Det

inviterer dem med til festen!

kunne være starten på et nyt

På samme måde er det ikke alle,

venskab, og i hvert fald kan gode

der synes, at dine friske børn er

naboer have megen glæde af

dejlige, når de larmer i haven

hinanden mht. mange praktiske

tidligt om morgenen.

gøremål fx ved klipning af den
fælles hæk etc.

Ferie
- holder vi heldigvis også. HUSK
at fortælle dine naboer, når du er
bortrejst, sådan at de kan holde
øje med dit hus. Måske kan de
også parkere en bil i din indkørsel
og fylde skrald i skraldespanden,

Med ønsket om et fortsat godt naboskab,

så der ser beboet ud? At komme

Bestyrelsen i Søgårdens Grundejerforening

hjem til et hus, hvor der har
været indbrud er IKKE sjovt!
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Du er ikke alene ☺
- en folder om godt naboskab
og god naboskik

