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Projekt cykelsti til Ajstrup Strand
Desværre kom den 2,3 km lange cykelsti til Ajstrup Strand ikke med på Aarhus Kommunes budget for
2022. Det er simpelthen uforståeligt. Politikerne har i stedet planlagt at sætte en undersøgelse af
trafikforholdene i gang. Det er fortsat et projekt der vil have vore store opmærksomhed. En stor tak til
specielt Krydsfelt Norsminde for et kæmpe arbejde indtil videre.

El-afgift
Vidste du, at hvis du anvender el til opvarmning, så er du berettiget til at betale mindre i afgift for al den
el du bruger, som ligger ud over 4.000 kWh årligt? Uanset hvilket elselskab du får strømmen fra. Din
elregning består nemlig af ca. 81 procent afgifter, moms mv, mens den rene el kun udgør cirka 19
procent. Derfor kan det have stor betydning, hvis du skal betale mindre i elafgift (Den er for private pt.
1,13 kr/kWh). Tjek først om din registrering i BBR er korrekt. Her skal det stå opført, at du har en
varmepumpe eller anden form for elvarme. Tjek din elregning, hvor du kan se om du har nedsat elafgift.

Fartdæmpning
Der er som bekendt etableret fartdæmpning og 20 km zone på 4 sommerhusveje. Projektet fortsætter for
de næste planlagte sommerhusveje. Tak for den gode opbakning til at holde hastigheden nede på eller
under 20 km, hvilket er en sund udvikling. Du kan se yderligere om de næste veje der planlægges HER.

Trafiktælling
Trafikken i vort sommerhusområde er støt stigende, men der er kun foretaget få trafiktællinger
forskellige steder i området. Den seneste tælling var i 2017 på Ajstrup Strandvej ved Ahornvænget, målt
over 2 uger i juli måned. Dengang passerede ca. 800 biler i døgnet. Antages at trafikken i nattetimerne
er begrænset, svarer det til 40-50 biler i timen. Med den væsentligt øgede trafikmængde de seneste år, er
behovet ikke blevet mindre for se på nye trafikløsninger.

Hundeejer
Man kan næsten ikke tro det, men vi oplever desværre til stadighed, at der ligger hundelorte på vore
sommerhusveje og i rabatterne. Tak til alle jer der har en pose med eller bruger poser fra en af vore 7
hundeposestativer. Det er ikke i orden at nogle få, bare lader sin hunds efterladenskaber ligge.

Badebroerne
Som noget nyt, lader kommunen den nordlige bro ”handicapbroen” blive stående vinteren over. Dette
kan så give et erfaringsgrundlag ift. de øvrige broer, som tages ned for vinteren.

Peters Gartneri
Aarhus Kommune har besluttet at etablere et større område med ”Vild Natur”. Peters marker, hvor der
pt. dyrkes økologiske grøntsager, indgår i denne plan og planlægges derfor sløjfet. Læs yderligere HER.

Din adresse
Ny privat adresse/opkrævnings adresse, husk at sende besked til kassereren på e-mail
ajstrupstrand@gmail.com, så bl.a. opkrævningen på årets kontingent fremsendes til rette vedkommende.
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