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Trapperne ned til stranden
Der er 7 registrerede trapper eller gangstier ned til stranden. Trapperne er ikke alle i lige god stand.
Aarhus Kommune har ansvaret for 3 af trapperne. Grundejerforeningen har ansvaret for de 4 andre
trappenedgange. Derfor tog bestyrelsen arbejdstøjet på den 1. november og erstattede den mest
beskadigede og slidte trappe med en helt ny trappe ved Rughavevej. De øvrige trapper kikker vi
nærmere på i den kommende tid. Du kan se mere om arbejdet med etablering af den nye trappe her.

Busdriften 2019 (linje 302)
Linje 302, den såkaldte ”kystrute”, der kører mellem Odder og Aarhus via Saxild, Rude Strand,
Kysing og Norsminde og således også kører forbi vort område, var tæt på en nedlæggelse ifm
regionens sparerunde. Foreløbig er der sikret en dobbelt morgentur og fire dobbelte
eftermiddagsture på hverdage, men ingen faste busser i weekenden. Der arbejdes desuden på en
aftale om flexbusafgange på hverdage og i weekender. Bestyrelsen mener det er vigtigt at kæmpe
for at vi har en fast busforbindelse til vort sommerhusområde.
Derfor opfordres alle til at tilkendegive deres mening eller komme med forslag enten direkte til
myndighederne eller til bestyrelsen. Bestyrelsen vil så koordinere dette med Saksild og Omegns
Lokalråd og Fællesrådet i Beder, Malling og Ajstrup, for derved at lægge størst muligt pres på
Regionen og Kommunerne Odder og Aarhus.

Krible-Krable bro
Finansiering og placeringen af den nye bro i Norsminde havn er ved at være på plads. Broen
planlægges sat op når foråret melder sig, dvs. omkring april. Vi ser frem til at mange kan få glæde
af denne nye brofacilitet. Du kan se projekt placering her.

Fællesspisning i Krydsfelt Norsminde
Den næste fællesspisning finder sted den 24. januar 2019. Det er planen at dette skal foregå i det
nye fiskehus på Norsminde Havn. Du kan læse mere om tilmelding samt øvrige betingelser for at
deltage i dette eller andre arrangementer under Krydsfelt-Norsminde via foreningens hjemmeside
www.krydsfelt-norsminde.dk

Glædelig jul og godt nytår
Grundejerforeningens bestyrelse ønsker alle vore sommerhusejere en glædelig jul samt et godt og
spændende nytår.
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