Jubilæum for Malerkrogen – 31. august 2019 – 40 År.

•

For 40 år siden blev det planlagt, at omlægge den gamle særprægede Snurombakke.
Randers-vejen fra apotekerhjørnet på hovedgaden blev lukket. Snurom blev ændret til den
nuværende vejføring.

•

Godset havde ikke mere brug for den trekant ved Malerkrogen, derfor solgte de jorden fra.
Det blev chancen for godt 30 nye grundejere, der ved lodtrækning kunne købe en grund.
Lodtrækningen foregik på Pøt Mølle Kro, og der var rift om grundene, selvom den
økonomiske krise dengang betød en rente på ca. 20 % på et kreditforeningslån.

•

Malerkrogen blev et populært sted at bygge. Tæt ved skov og natur, men alligevel i gåafstand til byens forretninger. børnehave og skole.

•

Straks efter indflytningerne udviklede der sig et socialt liv i kvarteret. Pionerånden herskede.
Kvarteret skulle se pænt ud. Derfor blev der hurtigt plantet rønnetræer for hyggens skyld og
også for at tiltrække småfugle. De grønne områder blev etableret. Det store område ved
skoven indrettet med fordboldmål. Beboerne lånte flittigt af hinanden. Det var – foruden
sukker i en kop – værktøj og haveredskaber. Hvad den ene beboer ikke havde, det havde den
anden.
De manglende – eller meget lave hække betød, at man hurtigt kom i snak med hinanden. Der
blev drukket mange terrassebajere og verdenssituationen blev klaret.

•

Hver år arrangeres der Fastelavns arrangement for voksne og børn.

•

Arbejdslørdag, hvor op mod 30 beboere kommer, og hvor hele området bliver gjort i stand
og vedligeholdt. Dagen starter med morgenbord på legepladsen, en øl i pausen og til
frokost serveres der pølser.

•

Sct. Hans Aften er uden afbrydelser fejret hvert år med bål, sang og hygge.

•

Efter den årlige generalforsamling samles mange beboere i teltet til en hyggelig grill aften.

•

I de sidste år, har vi haft et julearrangement den sidste fredag aften inden jul, med gløgg,
varm chokolade og æbleskiver. Også her er arrangementet for voksne og børn.

•

Efter arbejdslørdagen, hvor ukrudtet bliver fjernet står et hold klar til at vedligeholde de
grønne fællesarealer. Det er Lugelauget, der river, luger, klipper og brænder, så vores
område vedbliver med at være en pryd for øjet.

•

Hver tirsdag – året rundt – samles en gruppe af beboerne til Petanque på det grønne
område ved skoven. Alle er velkomne. I pausen hygges der med kaffe.

•

Og når der skal arbejdes, står beboerne sammen. For år tilbage blev alle kantstenene
renoveret. Ca. 1,4 kilometer, så der i dag fremstår fine chaussesten hele vejen rundt i
kvarteret.

•

Beboerne kan også kæmpe, når det kræves. Det har været nødvendigt i flere tilfælde og
navnlig skal nævnes, at træningsbanerne blev etableret med meget høje jordvolde så der
var nedre indkik i flere huse i Malerkrogen. Det blev til møder med kommunen, så
træningsbanerne fik den rette udformning, som alle grundejere kunne leve med.

•

Der skulle også kamp til da kommunen truede med at ”forære” os vejene så vi skulle
overtage vedligeholdelsen af vores vejstykke. Vi havde heldigvis dokumentationen klar, da
vi kunne bevise, at vejkassen absolut ikke var etableret efter forskrifterne i tidernes
morgen. Malerkrogens protester, sammen med mange andres fik da også kommunen til at
opgive planerne.

•

Nu fylder Malerkrogen 40 år, og lad os fortsætte i den gode ånd og bevare det gode miljø
børn, unge, voksne og ældre i fællesskab.
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