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Fartdæmpning 
Som flere måske allerede har bemærket, er vi nu gået i gang med den første fase af fartdæmpnings 

projektet, som starter med at omfatte 4 veje og som har til formål at få bragt hastigheden ned på max. 

20 km/t på alle vore sommerhusveje.  

På trods af utallige opfordringer og skriverier er der fortsat en del som glemmer at holde farten nede på 

vore sommerhusveje.  

Med Aarhus Politi og Aarhus Kommunes opbakning og godkendelse etableres der nu 20 km Zone på 

vore sommerhusveje. Hvilket for øvrigt er helt i tråd med andre sommerhusområder såsom Dyngby, 

Kysingnæs mv.  

Der etableres vejbump med pullerter i siden og der opsættes 20 km Zone skilte.  

Det imødeses at dette tiltag samtidig vil skabe større tryghed ved at færdes på vejene, sænke 

ulykkesrisikoen og medføre mindre støv og støj for alle sommerhusejere. Du kan finde yderligere 

information om projektet på hjemmesiden. 

 

Husholdningsaffald 
Flere sommerhusejere framelder affaldstømning i vinterhalvåret, hvilket kan give god mening, når 

sommerhuset ikke benyttes ret meget i vinterhalvåret. 

Der er i år konstateret at affaldsspandene ved stranden i stigende grad fyldes med husholdningsaffald. 

Det er absolut ikke hensigtsmæssigt samt ulovligt. Der skal hermed opfordres til at man naturligvis 

tager vare på eget restaffald. 

 

Klistermærke på din skraldespand 
De fleste hundeejere samler deres hunds efterladenskaber op i en pose som de tager med sig, men 

desværre smider nogle så efterfølgende posen fra sig på jorden. Og her kan du hjælpe … læs mere her  

Telemasten, Ørnevænget 

Der ser nu ud til at der sker noget omkring Telemasten ved Ørnevænget. Hidtil har kun ”3” og Oister 

monteret sendeudstyr på masten. Nu er TDC også gået i gang med at montere deres sendeudstyr. Dette 

forventes i drift til januar. Vi imødeser en del vil få glæde af dette. 

Telia/Telenor oplyser at de pt. ikke har planer om at placere sendeudstyr i masten. 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle et godt og lykkebringende nytår, med håbet 

om at det næste år lykkes at lægge COVID-19 pandemien bag os.  

http://www.ajstrupstrand.dk/
http://www.ajstrupstrand.dk/2020/12/09/klistermaerke-paa-din-skraldespand/

