Til medlemmerne af
Ajstrup Strand og NorsmindeGrundejerforening
8. september 2017

NYHEDSBREV
Information fra bestyrelsen

e-mail kampagnen
Det er glædeligt at vi stort set er i mål med at få fat i e-mail adresser på vore medlemmer. Det er
faktisk gået så godt at kun omkring 50 nu mangler, og de sidste er medlemmer som enten ikke har
en e-mail adresse eller ikke anvender internettet. Mange tak for opbakningen.

Markbutik tæt på sommerhuset
Medio september åbner Peters Gartneri en markbutik ved marken på Ørnevænget. Der planlægges
åbent - fredag kl. 15-18 og lørdag kl. 09-13 Prisniveauet vil være knapt som i detailbutikker, og så
er der her tale om helt friske varer og naturligvis økologi. Medbringes selv emballage/bærepose.

Vejene i sommerhusområdet
Den sidste tids heftige regn har været hård ved vores veje med mange dybe huller til følge. Så snart
vi får lidt stabilt tørvejr, går vores entreprenør i gang med at udbedre skaderne. Henstilling - KØR
LANGSOMT på sommerhusvejene. Høj hastighed gør kun hullerne dybere.

Cykelstier i vort område
Grundejerforeningen sidder med i arbejdet med lokalområdets trafikforhold, herunder med fokus på
den længe efterspurgte cykelsti fra rundkørslen og ned til Ajstrup Strand.
Se https://vimeo.com/232872129

Sponsorstrøm
Husk det er ganske gratis at melde
sig til AURA sponsorstrøm
samtidig med at du støtter vor
grundejerforening med 2 øre/KW.
Hvis du endnu ikke er tilmeldt,
håber vi at du vil gå ind på
AURA’s hjemmeside og tilmelde
dig. På forhånd tak.

Sten og andre markeringer i rabatterne
Det skal venligst indskærpes, at der ikke må anbringes sten, markeringspæle mv. i græsrabatterne ud
for sommerhusparcellerne. Aarhus Kommune har varslet inspektion i området, med efterfølgende
pålæg om fjernelse af disse ”forhindringer”. Ved manglende efterlevelse, oplyser kommunen at
markeringerne vil blive fjernet for grundejers regning.
PS: Kik regelmæssigt forbi vor hjemmeside, hvor du altid kan finde nyeste information.
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
Hjemmeside: www.ajstrupstrand.dk
e-mail: ajstrupstrand@gmail.com

