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Nedenfor en kort orientering om aktiviteter mv.  
 

Indbrud i sommerhuse/fritidshuse 
Østjyllands Politi kører igen en målrettet indsats mod indbrud. Det gælder specifikt her i 

efterårsferien, men naturligvis også resten af året. Heldigvis har vi kun været udsat for et fåtal 

indbrud i vort sommerhusområde. I vedhæftede skrivelse fra politiet, kan du læse om hvordan du 

kan være med til at sikre at indbrud undgås.     

 
Nabohjælp 
Alle undersøgelser viser at nabohjælp har en effekt. Du kan undgå eller nedsæt risikoen for 

indbrud med Nabohjælp. Når du opretter en profil på www.nabohjælp.dk, får du redskaberne til 

nemmere og mere struktureret nabohjælp. Vi kan kun opfordre til at snakke sammen med de 

nærmeste naboer og derved få etableret en ”ring” af naboer der holder øje med hinandens huse.   

 
Hundeposer 
Du har sikkert bemærket en eller flere af de 6 stativer med hundeposer som grundejerforeningen 

har opsat rundt i området. De bliver løbende fyldt op med poser, og bliver således brugt flittigt. 

Tak for det. Det kniber dog en smule med at få bragt posen med hundeekskrementer med hjem i 

affaldsspanden eller evt. i den nærmeste affaldsspand, da vi finder ”fyldte” poser forskellige steder 

i vejside og hække mv. Vi håber med denne lille påmindelse at få ændret på dette.       

 

Krydsfelt aktiviteter 
Krydsfelt Norsminde arrangerer igen fællesspisninger i efteråret. Du kan læse mere om dette samt 

de øvrige aktiviteter på deres hjemmeside www.krydsfelt-norsminde.dk.    

 
AURA sponsorstrøm 
Vi vil endnu engang påpege denne mulighed for at skaffe lette penge til vor grundejerforening. 

Der er reelt ingen argumenter for at undlade at støtte dette tiltag. For hver kWh strøm du bruger, 

giver AURA El-handel 2 øre til vor grundejerforening. Der er ingen binding for dig og det er 

gratis at være med. Du tilmelder dig nemt på www.aura.dk/bliv-elkunde.       

 

Bestyrelsen ønsker alle en god efterårsferie. 

http://www.ajstrupstrand.dk/

