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Affaldsindsamlingen 22. april 2018 kl. 10-12 
Har du fået tilmeldt dig til denne aktivitet ellers kan du gøre det  - her  

Vi glæder os til at se dig.  

 
Forebyggelse af indbrud 
Vi kan glæde os over at Østjylland i stadig mindre grad er plaget af tyveri og indbrud. Antallet af 

anmeldte indbrud i beboelser og virksomheder i Østjylland går den rigtige vej. Faktisk er antal 

indbrud i boliger halveret de seneste 10 år. Samme tendens ses for virksomheder og butikker. Det 

vurderes at sommer- og fritidshuse også følger denne udvikling.   

Der kan peges på flere grunde til dette. Her ses Nabohjælp ordningen samt at kriminaliteten bl.a. 

flytter over på nettet som væsentlige årsager.  

Med Nabohjælp kan op til hvert 5. indbrud undgås. Opmærksomme naboer er det, som tyven 

frygter mest. 

Der er god grund til at fastholde denne positive udvikling og den nedadgående trend for 

indbrudskurven.    

Østjyllands politi har også fokus på dette og kører en målrettet indsats mod indbrud i sommer,- og 

fritidshuse i politikredsen i dagene op til påske og sæsonstart.  

Østjyllands Politi kalder dette operation ”Påskelilje”. 

Skrivelse fra politiet er vedhæftet. Brug et par minutter til at læse dette, så du kan genopfriske 

hvad du særlig skal være opmærksom på.  

 

Hastigheden på sommerhusvejene 
Med påsken kommer der også mere liv i vort sommerhusområde. Det betyder samtidig en øget 

trafik til og fra sommerhusene.  

Derfor er det også tid til at genopfriske trafikkulturen når du kører på sommerhusvejene. Kør 

ALTID langsomt, dvs. 20 km og er du i tvivl, så tag et kik ud af bagruden og hvis det støver bag  

bilen, kører du for stærkt. På forhånd tak fordi du viser hensyn.     

 

Etablering af vejhalse 
På et tidspunkt frem til 1. maj vil følgende veje blive berørt af arbejde med etablering af nye 

vejhalse: Drosselvænget, Elmevænget og den østligste udkørsel fra Strandlodsvej 

Vi håber på forståelse for de trafikale gener arbejdet måtte afstedkomme. 

 
Fælles vandreture 
Krydsfelt Norsminde har nye fælles vandreture i vores dejlige natur på programmet. Første gang 

torsdag den 12. april kl. 19:00. Se yderligere her.    
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