
Den 06-11-2014 
Kære kommende naboer 
 
Vi er i fuld gang med at bygge hus på Kærholmen nr. 3 og vi glæder os til at flytte ind i januar 2015 og 
lære vores nye naboer at kende. 
 
Vores byggeri er desværre plaget af tyveri fra byggepladsen. I den seneste uge alene, har nogen stjålet 
to ovenlysvinduer fra vores grund. Desuden har nogen (måske de samme) forsøgt at skrue alle vores 
vinduer ud og stjæle dem. De er heldigvis blevet afbrudt i deres gerning og har smidt det hele og er 
flygtet. Hvis det var dig som afbrød dem i deres gerning, vil vi gerne sige dig mange tak! 
 
Vi håber meget at vi ikke vil være plaget at mere tyveri, men for at undgå det, vil vi spørge, om ikke du/I 
som naboer til Kærholmen, vil være søde at holde øje med området i aftentimerne. I skal ikke gøre 
noget særligt eller ekstra ud af det, blot være ekstra opmærksomme, når der kører biler rundt og 
færdes folk i området. Læg meget gerne mærke til, om det er folk og biler, som kører igennem området 
eller som stopper op og foretager sig noget.  
 
Vores håndværkere er kun på stedet i hverdagene mens det er lyst (ca. 7-15) og vi er der kun i 
weekenderne i dagtimerne når vi er ude og se på fremdriften. Det ville derfor være en stor hjælp, hvis 
du/I vil hjælpe os med at holde øje, når vi selv og håndværkerne ikke er til stede.  
 
Ser du/I noget mistænkeligt kontakt da endelig politiet hurtigst muligt. Heller en gang for meget end en 
gang for lidt.  
 
På forhånd tusind tak for hjælpen. Vi glæder os til at blive naboer med jer og ser frem til at blive en del 
af fællesskabet i Gundsømagle.  
 
Mange hilsner 
 
Stine og Torben Søstrup 
Kærholmen 3 


