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Tilbud til grundejerforeningens medlemmer 
Så er sæsonen for grøntsager ved at være slut. Mange af jer 

benyttede måske muligheden her i efteråret, til at købe friske 

økologiske grøntsager fra marken ved Ørnevænget. 

Men hvis man kommer forbi vil man se, at ikke alle grøntsager 

blev solgt. Peters Gartneri har fortsat en del grøntsager stående på 

marken. 

Det er derfor med stor glæde at vi kan meddele alle vore 

medlemmer, at der bliver mulighed for at afhente gratis 

økologiske grøntsager fra Peters Gartneri, på marken som ligger vest for Ørnevænget. Peter oplyser 

at der i år kan afhentes gode rodfrugter, rødbeder, gulerødder, pastinak og selleri, foruden porrer, 

grønkål, hvidkål, rødkål, glaskål, persillerod, bladselleri, persille m.m. 

Afhentningen er planlagt til søndag den 10. december 2017  

i tidsrummet mellem kl. 12.00 – 15.00. 

Vær opmærksom på, at der kan forekomme en del trafik på Ørnevænget i forbindelse med 

afhentningen.  

Du skal selv medbringe en god kniv, emballage og evt. en trillebør. Desuden kan en greb eller spade 

også være til god hjælp.  

Der kan være et stykke at gå på selve marken. Både Peter og hans samarbejdspartner, Hans 

Christian, forventes at være til stede for at vejlede og svare på spørgsmål, hvilket vi er meget glade 

for.  
    

Vedligeholdelse af veje 
Efterårets renovering af vejene er endnu ikke helt tilendebragt alle steder, da vi desværre ikke har 

haft en sammenhængende periode hvor vejhullerne har været tørlagt for vand.  

Så snart vejrliget tillader det, vil renoveringen blive genoptaget. 
 

Krydsfelt Norsminde 
Grundejerforeningens medlemmer kan tillige holde sig ajour med aktiviteter i Krydsfelt-Norsminde 

via foreningens hjemmeside www.krydsfelt-norsminde.dk  
 

Adresser 
Såfremt sommerhuset er blevet solgt i løbet af året, husk da venligst at sende besked til kasseren på 

ajstrupstrand@gmail.com, da vi herved opnår at opkrævningen på kontingentet for det kommende 

år bliver sendt til rette vedkommende. 
 

Glædelig jul og godt nytår 
Grundejerforeningens bestyrelse vil hermed ønske alle vore sommerhusejere  

en glædelig jul samt et godt og spændende nytår.  
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