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ADVARSEL - tyveri 
Vi har igennem lang tid været mere eller mindre forskånet for tyveri mv.  

Nu har vi desværre oplevet tyveri om natten fra flere parkerede biler i indkørsler.  

Derfor opfordres alle til at være opmærksom på personer eller biler der ikke hører til her eller ikke har et 

normalt ærinde.  

I julen og nytåret anbefales at aftale opsyn med sommerhus og biler. Brug meget gerne ”Nabohjælp”.  

 
Status på projektet cykelsti til Ajstrup Strand 
På byrådsmødet den 1. december stillede Venstre forslag om at flytte andre budgetterede cykelstimidler 

til Ajstrup Strand cykelstiprojektet. Dette var der ikke flertal for, da bl.a. Socialdemokratiet principielt 

var imod at ændre en tidligere beslutning. Vi mener, det giver mening at ændre en dårlig beslutning. 

Cykelsti projektet er derfor sendt tilbage til Teknisk Udvalg, som skal undersøge mulige alternativer.  

Vi har fået tilsagn om foretræde for udvalget. Du kan se vort oplæg til foretrædet HER.    
 
 

Stormvejr og badebroerne 
Søndag den 5. december oplevede vi et regulært stormvejr med flere meter høje bølger. Kommunens 

badebro holdt ikke længe og de yderste fag blevet revet af. Vor badebro holdt til sidst på dagen, hvor 

yderste fag blæste af. Det lykkedes os mandag at få fastgjort brofaget, så den igen er fuld brugbar.  

Vi overvejer at montere kraftigere beslag for fremtidige situationer.     
 
 

Skoleskoven 

Omkring 50 personer mødte op til kommunens fremvisning af den nye skov, som benævnes 

Skoleskoven. Torsdag den 2. december blev de første af omkring 20.000 træer plantet. Det er planen at 

alle nye skoleelever i Aarhus Kommune skal plante et træ, når de starter i skolen, som de således kan 

følge gennem skoleforløbet. 

Du kan se mere på video fra fremvisning og træ plantning HER.  
 
Grundejerforeningen ønsker dig og din familie  
en glædelig jul samt et godt og spændende nytår. 

 
 
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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