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Lokalt kort 
Måske har du ind imellem behov for at se en oversigt over vores område. Meget kan jo findes på nettet. 

Nu kan du hente et oversigts kort over Ajstrup Strand HER,    
 

Hjertestartere   
Der findes i alt 4 officielle og tilgængelige hjertestartere i området fra Mariendal til Norsminde. Er du 

opmærksom på dette og ved du hvor de er placeret. Du kan se mere HER.   
 

Slæbestedet 
Der har været en dialog omkring offentlig adgang til slæbestedet ved jolleklubben. Slæbestedet forbliver 

lukket, men generelt kikker Aarhus kommune på forskellige andre muligheder for jolleisætning.  
 

Storskrald 
Slip for turen på genbrugspladsen. Mange kommuner henter dit 

storskrald uden merberegning.  
Det gælder køleskabe, møbler, gamle højttalere, jern og metal, ekstra 
pap og plastik, haveaffald og sågar årets juletræ. Det er eksempler på 
storskrald og ekstra affald, man kan få afhentet uden merberegning i 
mange af landets kommuner, fordi det er en del af den obligatoriske affaldssortering. Har du styr 
på mulighederne i Aarhus kommune, eller kører du unødvendige ture på genbrugspladsen? Se 
mulighederne HER 
PS: Affaldsindsamlingen 2023 foregår søndag den 26. marts se HER. Tilmelding på hjemmesiden  
 

Strømmåler 
Hvordan måler jeg mine mange el apparaters strømforbrug med en energimåler? 

En energimåler – eller en elmåler – er et apparat, der kan måle strømforbruget for et elektrisk apparat 

direkte. 

Udover at få et overblik over strømforbruget, kan du også bruge energimåleren til at tjekke, om et 

apparat bruger mere strøm, end det burde ifølge apparatets energimærke. Det kan fx være fordi 

varmeelementet i elkedlen eller vaskemaskinen er kalket til, eller fryseren trænger til at blive afrimet. 

Lån en energimåler på dit nærmeste bibliotek. 
 

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/ 

 

Bestyrelsen ønsker alle sommerhusejere og deres familie en Glædelig jul og godt nytår. 
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