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Affaldsindsamlingen 2021
Affald smidt i naturen er trist. Det ødelægger vores
naturoplevelser, er skadeligt for miljøet og indeholder
værdifulde ressourcer, vi kunne have brugt igen.
Hvert år deltager tusindvis af danskere i
Affaldsindsamlingen. I 2020 deltog omkring 150.000 personer på landsplan i en fælles indsats for en
renere og smukkere natur og et bedre miljø. Søndag den 18. april sætter grundejerforeningen igen
fokus på vores natur og miljø med 2021 indsamling. Tilmeld dig HER

Brugen af vore skove
I disse Covid-19 tider bruges skovene mere og mere. I vor nærhed ligger Marselisborg skovene, Hørret
skov, Vilhelmsborg skov, Fløjstrup skov mv. Det er dejligt at nyde en tur under trætoppene i skoven.
Men kan du finde vej i skoven gennem skilte og andre oplysninger. Læs mere HER

Vejene og græsrabatter
Vores græsrabatter er ofte meget udsatte, særlig ved tungere trafik på vejene. Når der sker skader,
herunder på græsrabatten, er det grundejerens pligt at genetablere det ødelagte kort tid efter.
Endvidere må græsrabatterne ikke bruges som lagerplads ej heller til langtidsparkering af forskellige
eller egne køretøjer.
Der er nu etableret fartdæmpning på de 4 første sommerhusveje og de næste er planlagt. Øvrige veje
som ønsker fartdæmpning bedes melde ind via hjemmesiden.

Cykelsti helt ned til stranden
For ca. 20 år siden blev der anlagt cykelsti fra Malling til rundkørslen i Ajstrup ved Elmosevej.
Men Ajstrup Strand-borgerne har gennem grundejerforening, fællesråd og andre gode kræfter arbejdet
for en cykelsti helt ned til Ajstrup Strand i godt og vel 30 år.
Fraværet af en cykelsti helt ned til Ajstrup Strand giver dagligt farlige situationer, med en stadig
stigende trafikmængde og derfor fravælger mange at hoppe op på jernhestene. Nu kan du give din
støtte til projektet ved afstemning/opbakning til cykelsti på hjemmesiden AarhusLokal.dk
Gå ind og vær med til at stemme for støtte til denne cykelsti via hjemmesiden HER

Adresser
Såfremt du har fået ny privat adresse/opkrævnings adresse, husk da venligst snarest at sende besked til
kassereren på ajstrupstrand@gmail.com, da vi herved opnår, at opkrævningen på årets kontingent
fremsendes til rette vedkommende.
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