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Gratis økologiske grøntsager fra Peters Gartneri 
Sæsonen for grøntsager er ved at gå på held, men Peters Gartneri har 

fortsat grøntsager stående på marken, som ikke er afsat. 

Med baggrund i vort gode samarbejde med Mariendal Havbakker 

Grundejerforening, er det med stor glæde, at vi kan meddele alle vore 

medlemmer, at der bliver mulighed for at afhente gratis økologiske 

grøntsager fra Peters Gartneri, som ligger vest for Ørnevænget. Peter har 

meddelt, at der i år kan afhentes gode rodfrugter, rødbeder, gulerødder, pastinak og selleri, foruden 

porrer, grønkål, hvidkål, rødkål, glaskål, persillerod, bladselleri, persille m.m. 

Afhentningen er planlagt til lørdag den 3. december 2016  

i tidsrummet mellem kl. 11.00 – 14.00. 

Vær derfor opmærksom på, at der kan forekomme en del trafik på Ørnevænget i forbindelse med 

afhentningen.  

Husk at medbringe en greb, en god kniv, emballage og evt. en trillebør. – Der kan være langt at gå. 

Både Peter og hans samarbejdspartner, Hans Christian, vil være til stede for at vejlede og svare på 

spørgsmål, hvilket vi er meget glade for.  

    

AURA sponsorstrøm 
Vi er nu godt i gang med dette tiltag. Vi ved også at det kan være lidt trægt at få løbet dette i gang. 

Derfor vil vi også med jævne mellemrum fokusere på tilmelding til AURA sponsorstrøm, da det er 

en rigtig god mulighed for at skaffe penge til vor forening. Har du fået dig meldt til ? 

 

AURA energi repræsentantskabsvalget 2016 
Efter at valget og optællingen nu er slut, kan det oplyses at Ajstrup Grundejerforenings formand 

blev valgt med et pænt antal stemmer. Tak for den opbakning foreningens medlemmer har vist. Den 

5. januar mødes det nye repræsentantskab for at vælge AURA’s bestyrelse.  

 

Vedligeholdelse af veje 
Vore veje planlægges gennemgået og repareret i begyndelsen af december, såfremt vejret tillader 

det. Det lidt sene tidspunkt skyldes stor travlhed hos vores entreprenør. 

 

Godt nytår 
Grundejerforeningens bestyrelse vil hermed ønske alle vore sommerhusejere  

en glædelig jul samt et godt og spændende nytår.  
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