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Så er vi gået ind i efteråret iht kalenderen. Dagene bliver kortere, men der er stadig mulighed for at nyde 

mange dejlige stunder i naturen og i vort sommerhusområde.     
 
Autocampere på stranden  
Der holder til stadighed en eller flere Autocampere ved stranden natten over. Men hvordan er det lige 

med reglerne for dette? 

Der er forskel på at campere og at såkaldt "raste".  

Er der en parkeringsplads i Danmark, er det altså tilladt at overnatte der, så længe man ikke camperer, 

og så længe parkeringen følger de øvrige bestemmelser for området. Overnatningen må således ikke få 

karakter af camping, men det er tilladt at ”raste” en enkelt nat. 
 
Brugen af  hundeposer 
Vi oplever at vore 7 standere med hundeposer til fri afbenyttelse benyttes flittigt. Tak for det.   

Men nogle få glemmer desværre stadig at samle op efter deres hund. Man bliver lidt ked af stadig at 

skulle møde efterladenskaber på vore sommerhusveje.    

 
Toiletterne ved stranden 
Som det er de fleste bekendt findes der toiletfaciliteter 2 steder, bygget ind i skrænten nedenfor Ajstrup 

Strandvej. Men der findes et tredje toilet (toiletvogn) tæt parkeringspladsen på strandengen. Brug gerne 

dette fremfor i naturen.  

Hastighed og hastighedssænkende foranstaltninger 
Krydsfelt-Norsminde som vor grundejerforening er en del af, har i samarbejde med Fællesrådet Beder-

Malling-Ajstrup indsendt et forslag til Teknik og Miljø om "Hastighed og trafikdæmpende 

foranstaltninger" i området Norsmindevej og Ajstrup Strandvej - begge fra rundkørslen i Ajstrup. 

Forslaget er fremsat for at beskytte gående og cyklende fra den stadig tungere og tættere trafik. 

Du kan læse mere om dette HER. 

Din adresse  
Ny privat adresse/opkrævnings adresse, husk at sende besked til kassereren ajstrupstrand@gmail.com, 

så bl.a. opkrævningen på årets kontingent kan 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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