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Vinterudgave
Referat fra generalforsamlingen er at finde på forening-
ens hjemmeside www.beringsminde.dk.

Det bli´r måske hurtigt en kold tid…
Behovet for snerydning kan på trods af den foreløbigt fra-
værende vinter hurtigt vise sig. I skrivende stund er den 
varslet!
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke må holde 
biler på stikvejene, da sneploven ellers ikke kan komme 
forbi. Rydning af kørebanerne på stamvejene er en 
kommunal opgave, men det er grundejerforeningen der 
bekoster rydning af stikveje, samt rydning og saltning af 
fortove ved stamvejene.

Det er dejligt, at et flertal vælger at bidrage til den sne-
rydning grundejerforeningen har organiseret, og til vores 
fælles ordning med havecontainere. I bestyrelsen har vi 
talt om, hvor godt det er, at et stort flertal vælger at 
bidrage til fællesskabet, da vi uden at vi står sammen om 
aktiviteterne, ikke vil have noget fællesskab.
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Jubilæum på Beringsminde…..
Der er mange datoer, som kan markeres i vores næsten 50
år gamle parcelhuskvarter. F.eks. blev de første 52 parceller
på Beringsminde solgt ved et møde på Engdalskolen lørdag
den 15. december 1962. I første omgang var der kun 70
byggegrunde, som var klare til salg.

Udlodningsmødet (vi er blevet fortalt, at det foregik ved lod-
trækning) blev annonceret i Brabrand og Omegns Avis fre-
dag d. 14. december 1962. Salgsannoncen, hvor eventuelle
købere blev efterlyst, ses nedenfor. Bemærk kravet om, at
man skulle være bosiddende i kommunen eller have arbejde
der, for at man kunne erhverve en byggegrund. 

Et sådant krav ville nok ikke gå an i 2012.
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Billedet ovenfor er fra mødet den omtalte lørdag den 15. december 1962. Ved bordets 
højre side ses sognerådsformand Th. Jensen (stående) og kommuneassistent Valde-
mar Steffensen (siddende). Ved bordets venstre side ses skolelærer Johannes Rah-
bek i mørk jakke (senere Hvedebjergvej 23) og skoleinspektør Svend Aage Lundager. 

Billedet nedenfor er udateret, men formodentlig fra 1964. Billedet viser huse under
opførelse på Beringsminde. Hvor det helt konkret er, det er usikkert.
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Jubilæum 2013…..

Det skal fejres…
Det ville være dejligt, om der er nogle medlemmer, som har
energi til at yde en indsats i forbindelse med Beringsmindes
jubilæum. På generalforsamlingen i april blev der efterlyst
interesserede og tilkendegivet en accept af, at foreningen
bruger midler på at fejre os alle sammen, og den fine historie
som vi er en del af.

Vi efterlyser derfor interesserede medlemmer, der kunne
tænke sig at tage en tørn i forbindelse med den festlighed,
vi har tænkt, der skal foregå i sensommeren 2013. Vi daterer
vores jubilæum fra underskrivelsen af deklarationen, som er
underskrevet 9. september 1963, og om vi fejrer os selv
allerede ultimo august, det er helt i orden, især i lyset af
vores hushistorikers indlæg. Der findes en video fra da fore-
ningen holdt 25 års jubilæum i 1982, og den vil blive tilgæn-
gelig på foreningens hjemmeside.

Endelig beslutning om, hvordan vi skal fejre os selv, vil blive
truffet på generalforsamlingen til april 2013.
Interesserede kan kontakte bestyrelsen via        
                       www.beringsminde.dk

”Miljøteam Beringsminde”

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

Søndag den 21. april kl. 10 – ca. 12.
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Indbrud på Beringsminde
Som i det øvrige Århus og Danmark rammes vi desværre 
også af og til af indbrud i vore huse på Beringsminde. Ofte 
går det ud over huse, som ligger således, at det er let for 
tyven(e) at komme væk der fra. Vi kan naturligvis barrikadere 
os bag tyverialarmer o.l., men mindst lige så vigtigt er det, at 
vi hjælper hinanden med at holde øje med vore boliger. En 
god idé er det også at give naboerne et praj, når man rejser 
væk nogle dage, så kan de holde lidt øje med huset. 

Indbrudstyve ”arbejder” også i dagtimerne, og d. 26. novem-
ber mellem kl. 9 og 12 gik det ud over et hus på den 
nederste stikvej på Pallisvej, og det forlyder, at der kort 
forinden havde været indbrud i et andet hus i nærheden. 

Fastelavn 2013
Igen  i  2013  vil  grundejerforeningen  holde  fastelavn  i  den 
gamle  have.  Det  bliver  søndag  den  10.  februar,  og  som 
vanligt kl. 10.00. Der er boller og noget at drikke samt gaver 
til det bedst udklædte og naturligvis til konger og dronninger.

    Billeder fra Beringsminde
    Har du gamle billeder fra  
    Beringsminde, så er bestyr- 
    elsesmedlem Svend-Erik   
    Christiansen meget inter-  
    esseret. Billederne lånes    
    gerne til affotografering og   
    leveres selvfølgelig tilbage.
    Billederne gemmes også i 
    Brabrand-Årslev Lokalhisto- 
    riske Arkiv.
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Det nye ved naboen!
Udviklingen omkring hvad der skal ske med Gellerupparken 
kan følges via nedenstående adresse:
http://www.helhedsplangellerup.dk
Vi  har  fra  bestyrelsen  gjort  opmærksom på,  at  grundejer-
foreningen som nabo bør være naturlig høringspart og derfor 
automatisk modtage informationer m.m., men vi er selv ble-
vet opfordret til at følge udviklingen via ovenstående link, og 
vi anbefaler alle interesserede grundejere at gøre det sam-
me. Oplysninger om dispositionsplanen og den videre proces 
fås hos:
Gellerupsekretariatet, 
Borgmesterens Afdeling 
Rådhuset
8100 Aarhus C
E-mail: gellerup@aarhus.dk
Tlf: 89402201

Rygestop-guide for brændeovne
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 gen-

nemsigtig.
Læs mere på www.fyrfornuftigt.dk

Containere 2013
Information om datoer følger i næste nummer.
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Nye naboer?
Hvis din/jeres nabo flytter, og der kommer nye til Berings-
minde, vil vi gerne bede om hjælp til at være opmærksomme 
på dette. Vivian Steensgaard vil på grundejerforeningens 
vegne gerne komme med en blomst og vedtægterne til 
nytilflytterne. Ved du besked om nye, kan Vivian kontaktes.

beringsminde.dk 

Foreningens egen hjemmeside 

Oplysninger sendes til info@beringsminde.dk 
Der har været flere ønsker til, hvordan vi kan holde hinanden 
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.

Gamle tegninger af dit hus m.m.
Århus Kommunes bygningsinspektorat er i færd med at
lægge hustegninger og byggesager på nettet. Endnu er det
kun nogle få gader og veje, som er digitaliseret, men det
gælder bl.a. Pallisvej, Hvedebjergvej og Hyrdedamsvej. En
stikprøve på et enkelt hus gav 6 stk. tegninger og 24 sider
korrespondance i forbindelse med husets opførelse. 
Se adressen:

 http://byggesager.aarhuskommune.dk/Default.aspx 
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Bestyrelsen
Formand:  Sekretær:
Henrik Kjeldgaard Marianne Hesselvang
Pallisvej 52 Hvedebjergvej 80
Tlf. 86 62 09 33              Tlf. 21 83 18 87
E-mail: hlk@beringsminde.dk      mbh@beringsminde.dk 

Næstformand: 
Lasse Mønster Vivian Steensgaard
Pallisvej 67 Hyrdedamsvej 5
Tlf. 86 22 05 24 Tlf. 40 82 30 38
E-mail: lm  @beringsminde.dk       vs  @beringsminde.dk   

Kasserer: 
Svend-Erik Christiansen Lise Barsøe
Hvedebjergvej 24 Pallisvej 28
Tlf. 86 25 22 52  Tlf. 86 97 43 02
E-mail: sec@beringsminde.dk     lb@beringsminde.dk 

Steen Schou
Hyrdedamsvej 27
Tlf. 86 25 07 55
E-Mail: ss  @beringsminde.dk     

Bestil afhentning af storskrald 
tlf. 87 44 11 44 
http://www.aksys.dk/storskrald/
afhenter storskrald, f.eks. 
gamle TV-apparater, hårde hvidevarer, plæneklippere m.v. 
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