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NYHEDSBREV 
Information fra bestyrelsen 

Se også nyheder på vor hjemmeside - www.ajstrupstrand.dk  

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

Cykelsti til Ajstrup 
Den lange og seje kamp for at få etableret en cykelsti fra rundkørslen og ned til stranden fortsætter. 

Men desværre står denne cykelsti ikke ret højt på politikernes prioritering. På Fællesrådets 

generalforsamling blev vi opfodret til at gå ind i den ”grønne gruppe” og så af den vej få skubbet på 

for at få en cykelsti fra rundkørslen og ned til campingpladsen. 

Hermed opfordres til at melde sig til denne undergruppe der arbejder med problematikken. 

Kontakt: Mie Wejdling formand@krydsfelt-norsminde.dk  eller Freja Lausten fjy@frejajytteli.dk  

 

FællesEL - endnu engang  
Hvor ville det være godt, hvis du lige nu bruger ca. et minut og får tilmeldt dig  

FællesEL, for der igennem at sikre støtte til din grundejerforening, 

Tilmeld dig nu… det er nemt og ligetil HER 

 

Generalforsamlingen 2020 
Generalforsamlingen blev efter udsættelse succesfuldt afviklet fredag den 18. september med 

overholdelse af alle Corona-19 regler og forordninger. 

Var du forhindret i at deltage, kan du naturligvis gå ind og se referat mv. på hjemmesiden.  

 

Nybyggeri 
Siden årsskiftet er der solgt 34 sommerhuse i vort område. Det er dejligt. I sammenhæng med dette 

rekordsalg betydet det også, at mange huse rives ned for at blive erstattet med nybyggeri. 

Derfor henstilles til at leverandører og håndværkere tydeligt bliver gjort opmærksom både forsigtig og 

langsom kørsel ifm byggeaktiviteterne. 

 

Sommerhusvejene 
Vejene er under et større pres af forskellige årsager, herunder stigende trafik, for høj hastighed, tung 

materiale kørsel mm. Derfor, - opstå der et mindre hul i vejen, er alle grundejere velkomne 

 til at hente vejfyld ved vort depot på Fjordvej bagved Norsminde kajakklub. Hjælp til selvhjælp. 

Grundejerforeningen står naturligvis for tilsyn og grundlæggende vedligeholdelse af vejene som 

tidligere. 

Vedrørende nybyggeri, så skal vejen og øvrige skader genetableres af bygherren, men det skal gøres 

løbende, så der ikke er dårlige vej forhold i en længere periode. 

 

Affaldsindsamlingen 19. september 
Selvom vi fik ryddet godt op ved årets affaldsindsamling (se også hjemmesiden), er det fortsat en god 

ide at tage en lille plastpose med og samle op, hvis du ser noget affald på din gåtur i området. Aarhus 

var den kommune i landet hvor der blev samlet mest affald 8.153 kg. (Måske ikke noget at prale af) 
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