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Glædelig bagjul og godt Nytår!
Vinteren er igen over os!
Et år er gået 2010 og 2011 er godt i gang!

Vinteren er over os, og mange grundejere på Beringsmin-
de tænker sikkert, ”får det aldrig en ende”; det tror vi det 
gør, men vi vil ikke love noget, for om vejret vil vi ikke 
spå!
Der har været flere forslag til alternativ snerydning og 
løsninger på glatte kørebaner…. Bestyrelsen finder at 
snerydningen lever op til det niveau vi kan forvente, sagt 
på en anden måde: ”Den står mål med, hvad vi betaler 
for”.
Det er glædeligt at 153 ud af 167 grundejere vælger at bi-
drage til fællesskabet, og der er i årets løb kommet flere 
unge familier med børn til Beringsminde. Vi håber at se 
nogle af dem til Generalforsamlingen, der annonceres se-
nere i bladet.

Ordinær generalforsamling 2011
Afholdes tirsdag den 26. april i sognegården i Brab.

Forslag kan stilles skriftligt til foreningens formand forud 
for generalforsamlingen. Seneste frist for indlevering af 
forslag er fastsat til tirsdag den 12. april. 
Indkaldelsen udsendes i næste nummer af Beringsminde-
Nyt.

http://www.beringsminde.dk/


Fastelavn!

Som sædvanlig inviteres Beringsmindes børn og børne-
børn til tøndeslagning i Den Gamle Have fastelavnssøn-
dag:

Den 6. marts 2011 kl. 10.00

Der vil være præmier til kattekonger og -dronninger, og til 
de to sjovest udklædte.

Efter tøndeslagningen er der kakaomælk og fastelavns-
boller til alle børn. Mød op til en festlig formiddag med 
børnene!

     

”Miljøteam Beringsminde”
Vi gentager succes’en!
Der er indsamling af skrald i de grønne områder
Vi mødes i den gamle have.

Søndag den 3. april kl. 10 – ca. 12.

Når samlingen er tilendebragt samles vi i Den gamle 
have til en øl/vand.
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beringsminde.dk -

Foreningens egen hjemmeside 

Oplysninger sendes til info@beringsminde.dk 

Vi beder grundejerne orientere om fra- og tilflyttere, så 
bestyrelsen bliver gjort opmærksom på nytilkomne i om-
rådet, og får mulighed at levere en buket til områdets nye 
beboere.

Der har været flere ønsker til, hvordan vi kan holde hinan-
den orienteret i området: hvis alle nyheder sendes til
info@beringsminde.dk, vil bestyrelsen bestræbe sig på, 
at have friske og opdaterede nyheder under Seneste nyt 
på hjemmesiden. 

Hjemmesiden bliver kun så god og nyttig, som vi selv gør 
den, alle grundejere i fællesskab.

Parcelhusejernes landsforenings hjem-
meside

På www.parcelhus.dk er der adgang til en række nyttige 
informationer, og man kan læse alle udgaver af forenin-
gens medlemsblad ’Mit hus’.

http://www.parcelhus.dk/
mailto:info@beringsminde.dk
mailto:info@beringsminde.dk


Fem gode fyringsråd

Din brændeovn skal have godt træk i skorstenen, for at 
forbrændingen bliver effektiv. Det bliver den, hvis du:

• Kun bruger rent og tørt træ.
• Fyrer op med rigelig luft. 
• Brug pinde eller papir indtil flammerne bliver blålige.
• Fyr altid lidt ad gangen og skru først ned for luften, 

når de gule flammer igen er blålige.
• Tjek røgen fra  skorstenen.  Den skal  være næsten 

gennemsigtig.

Læs mere på www.fyrfornuftigt.dk

Er du ny materialeforvalter?

Grundejerforeningens mangeårige materialeforvalter 
Knud Nielsen, har valgt at fratræde embedet – vi takker 
mange gange for Knuds store indsats.

Grundejerforeningen mangler derfor en ny materialefor-
valter. 

Er det dig? – kontakt formanden.

Opgaven er at administrere og stå for ca. 10-20 udlån år-
ligt af foreningens materiel, der består af:

Højtryksrenser, et lille og et stort rensebånd,  to kloak-
rensere, lille og stor stige, samt stilladsstige.

http://www.fyrfornuftigt.dk/


Containere 2011
Placering:
På den vestlige ende af Hyrdedamsvej (ned mod skoven) 
På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1
På den nordlige ende af Hvedebjergvej  (ved støjmuren)
På den nordlige ende af Pallisvej (ligeledes ved støjmu-
ren)
Evt. ændringer vil fremgå af be-
ringsminde.dk

15.-17. april
13.-15. maj
17.-19. juni
19.-21. august
14.-16. oktober
  

Der opstilles 4 containere hver 
gang.

Husk, at der kun må anbringes haveaffald – ikke jord – 
i containerne, og at store grene skal klippes i stykker, så 
pladsen udnyttes bedst muligt. Det koster foreningen dyrt, 
hvis vi ikke overholder ovenstående.

Lokalhistoriske  billeder 
Har du gamle billeder fra områdets start eller histo-
rie. Er foreningens lokalhistoriker Svend-Erik Chri-
stiansen stadig interesseret (adresse og telefon – 
se bestyrelsen). Billederne lånes gerne til affotogra-
fering og leveres selvfølgelig tilbage.



Bestyrelsen
Formand: 
Henrik Kjeldgaard                          Marianne Brus Hesselvang
Pallisvej 52                                 Hvedebjergvej 80
Tlf. 86 62 09 33   Tlf. 21 83 18 87
E-mail: hlk@aarhus.dk           brushesselvang@gmail.com

Næstformand: 
Lasse Mønster Hanne Fisker
Pallisvej 67 Hyrdedamsvej 23
Tlf. 86 22 05 24 Tlf. 86 26 30 81
E-mail: lasm@stofanet.dk    hanne.fisker@privat.dk 

Kasserer: Sekretær:
Svend-Erik Christiansen Axel Kjær Sørensen
Hvedebjergvej 24 Hvedebjergvej 28
Tlf. 86 25 22 52 Tlf. 86 25 72 55
E-mail: sec@ofir.dk   hisaks@hum.au.dk 

Steen Schou
Hyrdedamsvej 27
Tlf. 86 25 07 55
E-Mail: steen_schou@yahoo.com  

Miljø Team Århus tlf. 87 44 11 44 afhenter storskrald, f.eks. 
gamle TV-apparater, hårde hvidevarer, plæneklippere m.v. 
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