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Affaldsindsamling søndag den 3. april 
Vi indgår igen som en del af den  landsdækkende affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening. Du kan medvirke til at vi går sommeren i møde med en renere natur. 

Arrangementet støttes af Fiskehuset med morgenkaffe og Norsminde kro med suppe til frokost.  

Du kan tilmelde dig på hjemmesiden HER.  

 
Havneudvidelse og dumpning af sediment nær Ajstrup 
Strand  
Den planlagte store udvidelse af Aarhus Havn indebærer samtidig at der skal dumpes 5,3 millioner m3 

giftig slam udfor Fløjstrup Strand.  

Havneslammet, der oprindeligt stammer fra de gamle inderhavne i Aarhus, indeholder bl.a. giftige, 

hormonforstyrrende stoffer fra bundmaling på skibe og en lang liste af tungmetaller.  

Dette kan også påvirke Ajstrup Strand på kortere eller længere sigt.  

Grundejerforeningen har derfor indsendt høringssvar omkring dette. Du kan læse det HER.    

 

De dejlige hunde 
På trods af en ihærdig indsats, bl.a. med hundeposer, er det beskæmmende at opleve, at der fortsat 

efterlades hundelort på stranden og sommerhusvejene. Tænk over det.   
 
 

Nye ejendomsvurderinger 
Snart går Skattevæsenet i gang med at beregne de nye ejendomsvurderinger, som jo danner baggrund for 

ejendomsskatten. Alle husejere får henvendelse fra Vurderingsstyrelsen med opfordring til at tjekke 

data. Beregningsgrundlaget stammer fra BBR (Bygnings- og Boligregistret), og du kan selv tjekke, om 

alt er oplyst korrekt og der forefindes de rigtige byggetilladelser for dit sommerhus.    
 
Udløb ved Østerlavsbækken 
Mange oplever stor forskel på udløbet. Nogle gange kan man gå eller hoppe over, men på andre 

tidspunkter er udløbet for bredt. Det er ikke hensigtsmæssigt, at man selv placerer sten eller lignende for 

at kunne passere udløbet. Lad venligst naturen råde.  

 

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. 

 

Fællesbladet 

Du kan se hvad der sker i Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd og bl.a. Fællesbladet kan hentes digitalt her. 

Link. http://www.beder-malling-ajstrup.dk/ 
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