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Kære Medlem
Ja, nu er tiden inde til efterårsnummeret af Fugle-bladet, til trods for at de fleste af os 
gerne så sommeren ville vare lidt klængere. Vi har lov at håbe lidt endnu.

Men selv om æblerne er begyndt at rådne på græsset, kan vi dog stadig glæde os over 
roser, georginer,tagetes,hosta, bærbuske mm.

Vi har siden sidst fået nye gæster i kvarteret. NRGi er begyndt at røre på sig, og 
mange vil være berørt af gravearbejdet og kabellægningen 
fremover.

Til gengæld kan mange, når arbejdet er ovre, glæde sig 
over fibernettets mange muligheder.

Mange efterårshilsener. 
Steen Borregaard - sb@bioplant.dk
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  I dette nyhedsblad er der ind-
  kaldelse til generalforsamlin- 
  gen 2007. Selve materialet til 
  generalforsamlingen vil blive  
udsendt efter d. 3. oktober, så vi kan få 
eventuelle forslag til generalforsamlingen 
med.

I maj/juni gennemførte NRGi Fiber en 
kampagne om etablering af lyslederkabler 
i vores kvarter. Kampagnen var gennemført 
i samarbejde med grundejerforeningen. 
Jeg har i tidligere numre af bladet skrevet 
om, hvorfor vi i bestyrelsen anbefalede at få 
indlagt lyslederkabler.
Resultatet blev, at 39% havde tilmeldt sig 
ordningen inden kampagnens udløb. Det 
var flot syntes jeg.

Vi har i august haft møder med NRGI 
Fiber, hvor vi har talt om processen og 
perspektiverne. I dette blad vil I kunne hente 
flere informationer. 
Selve processen vil selvfølgelig berøre de, 
der har tilmeldt sig, men da der skal føres 
kabler i det meste af kvarteret, vil arbejdet 
også berøre de, der ikke har tilmeldt sig.

Formanden har ordet:
Jeg vil meget opfordre jer til at henvende 
jer til mig eller Claus Navntoft, hvis I 
har spørgsmål, og der er noget I ikke 
umiddelbart forstår. Det skal jo gerne blive 
en god oplevelse.
 
Vi har gennemført det årlige vejsyn og som 
ønsket af generalforsamlingen i 2006 har vi 
fået udført arbejdet lidt tidligere end andre 
år. Vi har også markeret større områder og 
lidt mindre huller. Det var ligeledes et ønske 
fra generalforsamlingen. 

Vore fortove. Ja, vi har mange henvendelser 
om dette emne og også om klipning af 
hægge. Det er altså vigtigt, at alle holder 
deres fortove og især rendestene ren for 
ukrudt og sand. 

Vi havde igen i år en god oplevelse med 
den historiske vandreturen i maj. Vi mødtes 
ved fritidshjemmer Fuglebakken og gik en 
tur i den sydlige del af kvarteret. Vi sluttede 
i fritidshjemme, hvor Kaj fortalte om dens 
historie og børnehavens fremtid. Tak til Kaj.

John Hermansen

Den ordinære genralforsamling gennem-
føres d. 24. oktober 2007 kl. 19.00 
– 22.00 på Lokalcentret Fuglebakken.

Forslag til dagsordenen indsendes senest 
den 3. Oktober.

Punkt 1: 
Ankomst og uddeling af stemmesedler
Punkt 2: 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
* Velkomst 
* Valg af dirigent
* Formandens beretning
* Fremlæggelse af regnskab
* Indkomne forslag  
* Budget for 2007/2008 samt frem-  

 læggelse af det 3-årige budget.
* Fastsættelse af kontingent for 2008
* Valg til bestyrelsen i henhold til §5  
 samt suppleanter, revisor og revisor- 
 suppleanter.
På valg er: 
 for bestyrelsen: 
 Ib Langaa Sørensen, 
 John Hermansen, 
 Claus Navntoft og 
 Kjeld Kibsgaard 
 som suppleant: 
 Martin Eivindson
 som revisor: Svend Asmussen 
 som revisorsuppleant: Lise Hansen 
* Eventuelt.
    ...Fortsættes....

Ordinær Generalforsamling
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Email-adresser: Gode råd fra Poul Hegelund
I forbindelse med etableringen af NRGi’s 
fibernet står mange beboere i den 
kommende tid overfor at skulle skifte email 
adresse. I det følgende vil jeg derfor skrive 
lidt om mine erfaringer med email.

1. Benyt aldrig den emailadresse du har 
fået af din internetleverandør som primær 
emailadresse.
Hvis du gør det, bliver det meget besværligt 
den dag, du ønsker at skifte udbyder.

Opret et domaine og brug emailadresserne 
der, eller opret en Google Mail (Gmail) 
som den adresse, du giver til dine venner 
og kontakter. Domainoprettelse kan 
foretages hos flere udbydere. 

Jeg bruger selv www.one.com til mine 
danske domainer. Det koster 11,25 kr pr 
måned og har fungeret udmærket (indtil nu). 
Man får der 1 Gb plads og et ubegrænset 
antal emailadresser at gøre godt med.
En anden udbyder jeg bruger er www.
unoeuro.dk

Hvis det skal være billigt kan man lave et 
pegehotel med en .com adresse hos  
f.eks. www.mydomain.com. Det var der, jeg 
lavede mit første domaine for 9 år siden. 
For tiden bruger jeg det til et domaine, som 
jeg har lavet for nogle thailandske venner. 
Det hedder www.psvilla-samui.com, og jeg 
har sat det op til at pege på sider på  
    ....fortsættes...

Materiale fra den ordinære 
generalforsamling 2006 ligger på 
www.fuglebakkenaarhus.dk.

I forbindelse med afviklingen af den 
ordinære generalforsamlingen vil der blive 
serveret et let traktement.

Tilmelding skal ske til:
John Hermansen, Fuglesangs Alle 13, tlf. 
86 154698 og
E-mail:jaka@stofanet.dk
Tove Thomassen, Nattergalevej 15, 
tlf. 86 169005 og 
E-mail: aarhusseashop@mail.dk
Vel mødt.  John Hermansen (formand)

NRGi -projekt:
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Gravetracé

NRGi Fibernet A/S
27-08-2007

Gravearbejdet i området er startet, og for-
ventes færdig med installationer mv. i uge 
2-2008.

Opgravningen vil normalt kun blive foretaget 
i det ene fortov på en vej, stikledninger vil 
blive ført under vej, hvor det er nødvendigt.

Oversigt over projektet kan ses på: www.nrgi.
dk eller ved henvisning fra vor hjemmeside 
www.fuglebakkenaarhus.dk

Tidsplan for området kan også ses her.

Følg med på de 2 hjemmesider



hegelund.com som er hosted hos one.com 
her i Danmark.

Der findes hos one.com et værktøj til at lave 
hjemmesider, og for sjov prøvede jeg at 
benytte det til at fremstille 3 sider. Det tog 
2 timer, så havde jeg et nogenlunde layout, 
som nu kører på 2. år og har skaffet en del 
kunder til de thailandske bungalows.
At sætte www.mydomain.com op, så det 
hele er gratis (undtagen 7$ pr. år til com 
hostmaster), kan være lidt besværligt, med 
mindre man er skarp til engelsk.

På domaineudbydernes websider kan 
man både se priser og undersøge om ens 
foretrukne domainenavn er ledigt. Der er 
som nævnt en beskeden årlig afgift tilknyttet 
et domaine. Adresser med endelsen ”.dk” 
er de billigste. Gmail oprettes ved at søge 
”gmail” på Google, alt er gratis. Også her 
kan man let se, om et navn er ledigt.

2. Hav altid mindst 2 og gerne flere 
emailadresser:
 - en som du giver til betroede kontakter
 - en som du bruger til de resterende 
kontakter
 - og endelig en som du bruger, når firmaer 
og andre beder om en kontakt-email.
På den måde er det lettere at opgive en 
adresse, som risikerer at blive særlig SPAM-
ramt.

3. Benyt dig af de gratis muligheder for 
SPAM- og virusfiltrering inden emails ankom-
mer til din computer. Eksempelvis Avast til 
antivirus og Zonealarm til Firewall samt 
Gmail til SPAM filtrering: www.avast.com
www.zonealerm.com , www.microsoft.com/
danmark/athome/security/spyware/software/
default.mspx
(gode og testede gratisprogrammer kan 
findes via: www.bibware.dk  , 
www.download.com , www.tucows.com 
www.snapfiles.com)

Jeg vil nu beskrive en måde at 
udnytte Gmail som central for 
postfordeling og filtrering af emails.
Opret de emailadresser på dit domaine, som 

du vil dele ud til andre. Det gøres forskelligt 
på forskellige webhoteller, men hos www.
one.com gør man følgende:
På hjemmesiden vælger man ’kontrolpanel’ 
og logger ind. Vælg ’mailadministration’, 
klik derefter på ’Mail alias’ og angiv hvad 
mailadressen skal være, og hvor den skal 
videresendes til. Klik på ’gem’ så er du 
færdig.
Det er her du med fordel kan videresende til 
en Gmail adresse.
Tjek din post på Gmail, uden at hente ned 
på din egen computer.
Opret derimod en Gmail Notifier på dine 
computere, så du altid ved, om der er 
ankommet emails. Det gøres på følgende 
måde. Når du er i Gmail klikker du på 
’Indstillinger’. Du kan nu finde Gmail 
Notifier som et af de nederste punkter.
Klik på ’Hent Gmail Notifier’ og installer 
programmet, også selvom du måsker får 
advarsler fra din Windows om, at det er 
farligt.

Det vil give dig følgende fordele:
1. Du har et superarkiv på nettet (ca. 3 Gb) 
med alle dine emails, og risikerer ikke at 
miste emails fordi en
harddisk går i stykker, eller du får stjålet en 
computer.
2. Alle dine mails er scannet for virus, og 
SPAM er sorteret fra i en særlig folder.
3. Du kan opsætte filtre som videresender 
specielle typer af post til andre 
emailadresser, eller du kan hente post ned 
på din lokale computer som normalt, når du 
henter post med Outlook Express.
Et eksempel: Jeg ønsker at videresende alle 
mails der kommer fra mit arbejde til min 
hotmail adresse, så jeg har mulighed for at 
læse min post der også.
Jeg vælger ’indstillinger’ ’filtre’ ’opret nyt 
filter’. Så skriver jeg ’navipartner.dk’ i feltet 
’indeholder ordene’ og trykker på ’næste 
trin’, der sætter jeg tjekmærke i ’videresend 
den til’ og angiver min hotmailadresse.
4. Det bliver meget hurtigt at finde gammel/
vigtig post ved hjælp af Gmails indbyggede 
Google-søgning.
  ...fortsættes på side 7.........5



Væksthus-snudebiller 
(Øresnudebiller/billetklipper) 
Den voksne bille, der er 8-10 mm lang, gnaver 
på forskellige blade og stængler, så det ligner 
billetklip.
Det er dog larven nede ved rødderne, der giver 
de store problemer for planterne.
Larven er hvid med et brunt hoved og gnaver af 
rødder og rodhals på mange forskellige planter. 
Dette gælder specielt for: Rododendron, Azalea, 
Hortensia, Husløg, Jordbær, Taks, Hedera/Efeu, 
Clematis mv.
Bekæmpelsen af larverne er effektiv med udvan-
ding af nematoder i April/Maj og August/Sep-
tember måned.
For yderligere oplysninger se: 
www.nyttedyr.dk

  Kigger vi rundt i vore haver 
  finder vi hvert år mange for-
  skellige planter, hvor en del af 
  bladene er blevet spist.
Nogle af disse gnav er meget karakteristiske 
og forårsaget af skadedyr, vi kan gøre noget 
ved. Andre er lavet af insekter, der er en hyg-
gelig del af havens daglige insektliv.
Herunder kan ses lidt info angående de for-
skellige almindelige bladgnav, og evt. forslag 
til, hvad man kan gøre.

Klippede rosenblade/bøgeblade:
Vore roser og bøgehække ser engang imellem 
også ud som om de er blevet klippet med en 
saks. Dette skyldes tit Bladskærerbier, der anven-
der bladdelene til at bygge deres boer i træerne. 
  
  Bierne er nogle gode bestøvere i 
  haven, så undlad at gøre det til 
  et problem, da roserne heller 
  ikke tager skade af klippene.

Snegle (årets topemne i medierne)
Den store tigerstribede Kældersnegl er meget 
almindelig i området, som også de små have- 
og netsnegle. Disse arter spiser af bladene på 
mange planter samt bær og grøntsager.
Sneglenes gnav kan som regel kendes på, at de 
gnaver tilfældigt på bladet og specielt også inde 
midt på bladet (se billeder).
Den Iberiske Skovsnegl (”Dræbersneglen”) er 
stadig ikke udbredt i vort område, men er dog 
set i den nordlige del.
Bliver denne et problem, er det nødvendigt med 
en god bekæmpelse allerede fra starten. De 
mekaniske metoder (spade mv.) kan stadig med 
held bruges, men det primære middel er Ferra-
mol. Dette er små blå korn, der indeholder Jern 
og phosphat, som nedbrydes til gødningsstoffer i 
haven. Produktet er godkendt til økologisk brug, 
og har ingen sideeffekter på hverken hund, kat 
eller pindsvin.
Ferramol er også godt mod de 
almindelige snegle i haven, men 
her kan nyttedyr som ”nematoder 
mod snegle” også anvendes.

Se bl.a.: www.nyttedyr.dk
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Rododendron

Roser Aspargesbiller

Liljebiller
Aspargesbillen
Aspargesbillerne gnaver som liljebillerne også 
både som voksen og larve. Man kan kun gøre et 
godt 
stykke arbejde i 
foråret, for at 
fjerne skadedyret 
mekanisk.

Liljebiller:
Gnaver på vore forskellige liljer både på blade 
og blomst. Larven er en lille klat på undersiden 
af bladene.
Bekæmpes me-
kanisk: fjern voks-
ne biller samt 
larver i foråret.

Klip i havens blomster

Hosta Clematis
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Færdselsregler

Løst & Fast:
Nye Medlemmer:

Hermed lidt om lidt om færdselsreglerne i 
kvarteret.
Parkering/Parkering forbudt.
Der er i kvarteret - f. eks. på en del af 
Drosselvej - skilte med parkering forbudt. 
Det betyder faktisk, at man ikke må parkere 
på disse veje. 
Man må dog gerne standse for en kortere 
periode gerne op til 6 minutter, hvis man er 
i gang med en aflæsning eller hentning af 
personer og ting.

Fortove:
I Århus politikreds må man ikke parkere på 
fortove. Derfor må man heller ikke gøre det 
her i kvarteret. 
Der skal altså parkeres på vejen, og man 
skal sikre, at biler kan passere. 

Hjørner og indkørsler:
Man skal parkere mindst 10 meter fra et 
hjørne. De 10 meter regnes fra tværgående 
vej.

Trailere, campingvogne m.v.:
En trailer, campingvogne og lignenede, må 
være parkeret på gaden i op til 48 timer. 
Derefter skal de holde inde på grunden. 

Kære beboer.
Mig bekendt er der ikke kommet nye 
tilflyttere i den forgangende 3 måneders 
periode. Skulle det alligevel være tilfældet 
vil vi byde jer velkommen til Fuglebakken. 
Som sædvanen tro deler vi 
medlemsmappen ud til de, der ikke har 
modtaget en af den gamle ejer. Skulle der 
være nogen som jeg ikke har registreret er i 
velkommen til at sende en mail til: 
www.aarhusseashop@mail.dk, 
så vil jeg gå en runde først i oktober.
Med venlig hilsen   Tove Thomassen 

Forslag til Området:
På opfordringen i sidste blad til at komme 
med ideer til området, indkom det et forslag 
med vide perspektiver, som bestyrelsen må 
forsøge at formidle videre på bedste måde.
Det drejede sig om 2 punkter: a. en bus-
sluse på Fuglebakkevej, så den private trafik 
ikke kunne komme igennem som tidligere.
b. Oprettelse af ”stillevej” på Fuglebakkevej 
mellem skolen og Fuglebakken. Dette er 
løsninger der er set flere steder i Århus, så 
hvorfor ikke her.
Opgaven er modtaget af bestyrelsen.

Jeg har opsat et system, som virker
på følgende måde: På mit domaine
har jeg oprettet et antal mailadres-
ser, som alle videresender til min 
Gmail-adresse:

1. Den vigtigste emailadresse, som kun  
særligt udvalgte kender, får følgende be-
handling, når posten ankommer til Gmail:
a. Gemmes på Gmail
b. Videresendes til min Hotmail-adresse 
(hvis Gmail skulle være nede, kan jeg så 
tjekke post på Hotmail)
c. Videresendes til mit TDC- mobilnummer 
som sms
d. Kan hentes til Email-program via POP3. 
På Gmail ’indstillinger’ / ’Videresendelse 
og POP’ er der hjælp til, hvordan du gør.
2. Den næstvigtigste emailadresse:
a. Gemmes på Gmail
b. Videresendes til min Hotmail-adresse
c. Placeres i folder, så den kan hentes til 
email- program via POP3
3. Den tredjevigtigste emailadresse, som 
jeg bruger til kontakt med firmaer og som 
identifikation over for firmaer, placeres i 
folder, som jeg kan se, når jeg logger på 
Gmail.
   Poul Hegelund

E-mail - fortsat fra side 5



 
Formand:
John Hermansen
Fuglesangs Allé 13
tel. 8615 4698
formand@fuglebakkenaarhus.dk

Næstformand:
Trine Grove
Nattergalevej 22
tel. 8610 1768
trine.grove@gmail.com

Kasserer & økonomi:
Kjeld Kibsgaard
Nattergalevej 18 B
tel. 8616 0546
kasserer@fuglebakkenaarhus.dk

Nye medlemmer/arrangementer:
Tove Thomassen
Nattergalevej 15
tel. 8616 9005/8678 6111
aarhusseashop@mail.dk

Bladet/Kommunikation:
Steen Borregaard
Ørnevej 8
tel. 8615 0643
sb@bioplant.dk

Snerydning og eksterne udvalg:
Ib Langaa Sørensen
Duevej 18
tel. 8615 3235
langaa@stofanet.dk

Vej og kloak:
Claus Navntoft
Fasanvej 30
tel. 8615 3080
navntoft@stofanet.dk

Bestyrelsessuppleanter: 
Ulla Møldrup (Fasanvej 25) & 
Martin Eivindson (Nattergalevej 41)
Revisorer: 
Svend Asmussen (Blåmejsevej 7)
Jan Rasmussen (Vagtelvej 13 B)
Revisorsuppleant: 
Lise Hansen (Nattergalevej 37)
Webmaster: 
Kim Ågaard Larsen (webmaster@fuglebakkenaarhus.dk)
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Materiale til generalforsamlingen ud-
sendes ..............................3. oktober

Generalforsamling............24. oktober

Ny bestyrelse: planlægning.

Bestyrelsesmøde.................20. august

Deadline for materiale til medlemsblad 
.....................................7. september

Medlemsblad/herunder indkaldelse til 
generalforsamling .........14. september

Bestyrelsesmøde............24. september

Bestyrelsesmøder: 
afholdes fra kl. 19 -21.30 på Sognegården-
Møllevangskirken (hvis ikke andet er annon-
ceret). Punkter til dagsorden skal være 
formanden i hænde senest 10 dage før. Dag-
sorden skal udsendt senest 8 dage før, og 
referat tilsendt senest 8 dage efter mødet.
Medlemsblad: 
Materialer til bladet skal indsendes senest 
dagen før deadline (pr. mail).
Historisk eftermiddag: 
En travetur i kvarteret, hvor kvarterets historie 
fortælles af de, der har oplevet den. Eftermid-
dagen er fra kl. 14  til 17 (se inde i bladet)
Generalforsamling: 
2007 indkaldes i forbindelse med Medlems-
bladet i september måned.

 Bestyrelse Kalender
Juli kvartal

Oktober kvartal


