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Affald og Skrald 
Vi er det land i Europa der skaber mest skrald, voldsomme 845 kg om året pr. dansker. En mindre 

del ender i naturen. Men der skal slet ikke være noget affald i naturen.  

Du kan hjælp med til at vort dejlige sommerhusområde er fri for affald. Tilmeld dig derfor vor 

årlige affaldsindsamling som finder sted søndag den 26. marts kl. 10-12 HER,    
 

Peters Gartneri i Mariendal 
Peter Gartneri har indgået en 10-årig aftale med Aarhus Kommune for leje af markerne i 

Mariendal området. Dette giver et værdifuldt grundlag for det videre økologiske arbejde og for 

den tilknyttede medlemsforening FØJS. Du kan melde dig ind i FØJS og blive en del af 

grønsagsproduktionen eller blot komme forbi udsalgsstedet og købe Peters friske økologiske 

grøntsager.   
 

Havneudvidelse 
Den i medierne meget omtalte havneudvidelse i Aarhus kan komme til at berøre også vort område 

og dermed også vor grundejerforening. Vi har tidligere sendt høringssvar til dette projekt og har i 

samarbejde med områdets foreninger og fællesråd mv. sendt et brev til alle byrådsmedlemmer 

med fokus på den planlagte dumpning (klapning) af miljøfarligt slam i vandet udfor Fløjstrup. Du 

kan se vort brev HER.  
 
Sommerhusvejene 
Den massive nedbørsmængde gør det vanskeligt at holde vejene fri for stadig dybere huller. Vi er 

opmærksomme på dette og vinterens/forårets første vejvedligeholdelse vil ske snarest.  

 

Facebook gruppe  
Ved du at der findes en privat Facebook gruppe med navnet ”Ajstrup Strand”, som alle kan bede 

om at få adgang til. 
 
HUSK at 

.. foreningen har en trailer der må anvendes hvis du selv ønsker at hente asfaltgranulat.  

   Kontakt vort vejudvalg. 

.. Ajstrup forsamlingshus har generalforsamling den 23. februar. Se nærmere på hjemmesiden 

.. deadline for modtagelse af forslag til grundejerforeningens generalforsamling er den 15. april 
 
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. 
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