Kære Familier fra Baunehøj
Vi er utroligt beærede over, at I har valgt at bosætte jer i vores landsby.
Som en del af et aktivt lokalmiljø, er det vigtigt at holde sig orienteret på
de lokale nyheder. Derfor har vi vedlagt dagens avisforside sammen med
de officielle indflytningspapirer, som I skal have udfyldt, printet og
medbragt enten lamineret eller i plastlomme på den store flyttedag.
Derudover skal I medbringe et emblem, der repræsenterer jeres patrulje.
Den skal have dimensionerne 5x3 cm og skal kunne fastsættes på jeres
uniform over den højre lomme.
Vi glæder os utrolig meget til at se, hvordan I kan bidrage til et sundt
lokalmiljø.
Med venlig hilsen og et ønske om et godt nabofællesskab,
Den lokale bestyrelse

LOKALE NYHEDER
SØLVØKSE
INDHOLD

STEEN BLICHER
DIVISIONEN

19-20/11-2021
ØKONOMI

POLITI

Problemer med stofmisbrug
blandt lokale unge

Efter flere klager trækker
politichef sig

Mange unge i små lokalsamfund er afhængige
af stoffer. Dette er et problem, da stofmisbrug
nemt fører til problemer med organiseret
kriminalitet som mafiaen. Læs mere på side 2-3

Efter flere klager om korruption og mangel
på håndtering af alvorlige sager, går chefen
for lokal politikreds på pension... Læs mere
på side 4-5

Et mirakel: Nye
tilflyttere til byen
Det glæder os at meddele,
at der efter en lang
periode med tomme huse
og stræder igen kommer
et frisk pust af liv til byen.

Medbring:

Almindeligt
Spejderudstyr inkl. til
overnatning og mad
Min. Èn hvid forlygte og
Èn rød baglygte
Refleksveste til alle i
gruppen
To nødtelefoner (En til PL
og en til PA - alle andre
skal blive hjemme)
Lange bukser SKAL
medbringes, uanset om
man tager div. mærker
Førstehjælpsgrej
Foropgave (papirer,
lamieret el. i lukket
plastlomme samt et
emblem pr. person

I byen vil vi byde vores nye
naboer velkommen med
åbne arme, derfor
inviterer vi til
indflytterfest.
Festen starter d. 19/11 kl.
19:00 på adressen
Dybdalsvej 18c,
Daugbjerg, 8800 Viborg
og slutter igen d. 20/11 kl.
10:30 på adressen
Holstebrovej 188,
Mønsted, 8800 Viborg
Til festen vil vi byde
tilflytterne velkomment i
et trygt og åbent

lokalmiljø, med mange
engagerede borgere.
Dette er en enestående
mulighed for både folk,
der har boet her længe og
nye indbyggere til at lære
hinanden og det gode,
trygge fælleskab at kende.
Det er vigtigt, at vores nye
beboere husker at
medbringe alle officielle
dokumenter, så vi kan få
alle indregistreret og
flyttet ordentlig ind på
lovlig vis.
Desuden skal I medbringe
emblemet, der
repræsenterer jeres
familie. Den skal sidde
synligt over højre lomme
på uniformen, da vi er en
landsby, der vægter
historie højt og gerne vil
vide mere om, hvem i er
og hvor I kommer fra.

KLASSIFICERET

Indflytterformular
Patrulienavn:......................................................................................................
Navne på patruliemedlemer:
PL:………………………………………………………………………........................................
PA:………………………………………………………………………….....................................
Medl:………………………………………………………………….........................................
Medl:……………………………………………………………………......................................
Medl:………………………………………………………………….........................................
Medl:………………………………………………………………….........................................
Medl:……………………………………………………………………......................................
Medl:……………………………………………………………………......................................
Medl:………………………………………………………………….........................................
Gruppe:…………………………………………………………………....................................
Underskrifter:

