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NYHEDSBREV 
Information fra bestyrelsen 

Besøg vor hjemmeside - www.ajstrupstrand.dk  

Besøg Krydsfelt Norsminde hjemmeside – www.krydsfelt-norsminde.dk 
 

Nabohjælp   
Det ser ud som om, at der har været grund til at føle sig ekstra tryg i år. I hvert fald melder 

Østjyllands Politi om et fald i antallet af indbrudsanmeldelser i de store ferieuger sammenlignet 

med sidste år. Politiet mener, ligesom os, at en stor del af æren kan tilskrives Nabohjælp - så klap 

lige dig selv på skulderen for din egen indsats! Ét indbrud er stadig ét for meget.  

Derfor er det vigtigt, at vi også nu, hvor hverdagen melder sig, forsøger at holde tyven for døren. 

Er du endnu ikke tilmeldt Nabohjælp kan vi kun anbefale at få dette på plads.    

 

Beder-Beringvejen 
Så er det endeligt besluttet at etablere denne længe ønskede ringvej syd for Aarhus, som starter 

ved Beder og går forbi Mårslet, Tranbjerg, Hørning og slutter med tilslutning til motorvej E45. 

Første spadestik tages i 2020 og vejen forventes færdig i 2023. Mange sommerhusejere kan se 

frem til denne væsentlige trafikforbedring. Se yderligere på https://www.faellesbladet.dk  
 

Hovedspring fra badebroer 
Det er én gylden regel at man ikke springer på hovedet på steder, hvor man ikke er fuldt bekendt 

med forholdene. Der kan i stigende grad ses udspring på hovedet fra vore badebroer. Derfor skal 

der på det kraftigste advares imod dette. Et par alvorlige ulykker i år viser hvor farligt det er.   

  

Beder-Malling Vinterbadeklub  
Badeklubben har fået midler til at kunne etablere en mobilsauna en weekend hver måned frem til 

maj 2020. Første gang den 21 – 22. september. Sauna’en planlægges placeret tæt ved indkørslen 

til stranden lige efter campingpladsen. Se yderligere på www.bmvklub.dk 

     

Fartdæmpning på sommerhusvejene 
Aarhus Kommune har givet tilsagn om, at der kan etableres fartdæmpende foranstaltninger i 

Grundejerforeningens område over en kort årrække. Dels ved skiltning med 30 km zone, dels ved 

vejbump. Læs yderligere om dette på vor hjemmeside.  

 

Sommerhus ejerskifte 
En del sommerhuse i vort område har i sommerens løb skiftet ejer. Hermed opfordres sælgerne af 

disse ejendomme til at kontakte foreningens kasserer på e-mail: ajstrupstrand@gmail.com for at 

meddele navnet på den nye ejer! 
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