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NYHEDSBREV 
Information fra bestyrelsen 

Besøg vor hjemmeside - www.ajstrupstrand.dk  

 

Der er mange aktiviteter i vort lokalområde. Nedenfor en kort orientering for den nærmeste tid.  
 

Sankt Hans bål  - AFLYSNING 
Vort planlagte arrangement lørdag den 23. juni må vi desværre aflyse. Beredskabsmyndighederne 

har udstedt forbud mod afbrænding i vort område og selvom der nu er kommet lidt nedbør har det 

ikke medført at forbuddet er ophævet. Vi er pt. ved at fjerne brænde og heks som vi havde 

opstillet. Ikke siden 1992 har der været forbud mod Sankt Hans bål afbrænding.   

 
Høring om mobilantenne mast 
Vor nabogrundejerforening Mariendal har igennem flere år kæmpet med dårlig eller ingen 

mobildækning. Nu er der 2 teleselskabet som er gået sammen og planlægger at opstille en 

mobilmast i området, således at Mariendal og Fløjstrup samt lidt ud i bugten kan opnå 

mobildækning. Der bliver tale om en 42 m høj mast placeret ved starten af Ørnevænget/ Ajstrup 

Strandvej og nogle hundrede meter inde i området.  

Du kan se yderligere detaljer om projektet og få information om den fastsatte høring på      

http://www.ajstrupstrand.dk/nyheder 

 

Generalforsamlingen 2018 
Det var en velbesøgt generalforsamling i vor grundejerforening fredag den 8. juni. Hvis du ikke 

havde mulighed for at deltage eller du er interesseret i information om generalforsamlingen kan du 

finde det hele på vor hjemmeside.  

http://www.ajstrupstrand.dk/generalforsamling/generalforsamling-2018/ 

  
Økologiske jordbær 
I denne tid kan du opleve at der står jordbær salgs skilte og en bod tæt på svinget på vejen mod 

stranden, lige efter campingpladsen. Det er Peters Gartneri der tilbyder nyplukkede økologiske 

jordbær.   

 
Fitness redskaber 
Som det er flere bekendt, er projektet fitness redskaber i naturen fortsat aktuelt, men der arbejdes 

nu på en anden placering i vort område, i stedet for den foreslåede placering på arealet tæt på 

parkeringspladsen og overfor Strandbovej. 
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