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Sankt Hans bål  
Traditionen tro afholder grundejerforeningen i samarbejde med campingpladsen 

CampOne Sankt Hans bål tirsdag den 23. juni på engen udfor Engbovej.  

Der bliver båltale og sang samt naturligvis en flot bålafbrænding.  

Arrangementet starter kl. 20:30 

 

Ny helårsbadebro 
               Vor længe planlagte helårsbadebro ud for Strandbovej blev sat op den 25-26. maj.  

               Vi håber rigtig mange får glæde af denne.  

               Broen indvies officielt grundlovsdag fredag den 5. juni kl. 11:00.       

 

Tung transport på sommerhusvejene 

Salget af sommerhuse er større end længe set, hvilket ofte resulterer i ombygning, nybygning mv. Når 

der skal bygges, kræver det en del transport af materialer mv. Vores sommerhusveje er ikke bygget til 

tung trafik, hvilket kræver ekstra opmærksomhed når der køres på vejene. Det er derfor vigtigt at 

notere sig, at det er bygherren der bærer omkostningen til udbedring af evt. skader på vores veje.    

 

Affaldsindsamlingen 26. april 2020 -> 19. september  
Grundet Corona situationen måtte dette arrangement udskydes til efteråret. Du kan tilmelde dig her  

 

Generalforsamlingen 2020 
Generalforsamlingen er udsat på grund af Corona epidemien, men så snart vi har en udmelding 

omkring de officielle forsamlingsregler, vil en ny dato blive fastsat. Følg med på hjemmesiden.  

 

Udelivet i sommerhuset 
En reminder om nabohensyn. Se notat om støjgener her 

 

Støt vores lokale erhvervsdrivende  
Corona epidemien har været hård ved restaurationsbranchen. I vort sommerhusområde kan der peges 

på Norsminde Fiskehus, Himmel og Hav samt Norsminde kro. Se også nyhed fra kroen her.   

 

Du kan hjælpe ved at sænke hastigheden 
Det er så uendelig lidt du tidsmæssigt vinder ved at køre hurtigt på sommerhusvejen, 

men i stedet undgår alle dine naboer STØV og støj, hvis du holder dig på max. 20 km.  

– sammen, men enkeltvis sænker vi farten på vores sommerhusveje! 

http://www.ajstrupstrand.dk/
http://www.ajstrupstrand.dk/affaldsindsamling-31-marts-2019/
http://www.ajstrupstrand.dk/wp-content/uploads/2020/05/Støj-NOTAT-Ajstrup-Strand-og-Norsminde-.pdf
http://www.norsmindefiskehus.dk/
http://himmeloghav.bio/
https://www.norsmindekro.dk/
https://us13.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=c3f48163a85c5ba6f9af71588&id=d24dc30292

