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Referat fra generalforsamlingen i april kan læses på 
foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk.

Det bli´r måske hurtigt en kold tid…

Behovet for snerydning kan på trods af den foreløbigt fravæ-
rende 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, og vores hyrede snerydningsfirma kan ikke påtage sig 
ansvaret for skader på umarkerede ting skjult af sneen. Ryd-
ning af kørebanerne på stamvejene er en kommunal opgave, 
men  det  er  grundejerforeningen,  der  bekoster  rydning  af 
stikvejene samt rydning / saltning af fortove ved stamvejene.

Det er dejligt, at et flertal vælger at bidrage til bl.a. den 
snerydning, som grundejerforeningen har organiseret, og 
det samme gælder opstillingen af fælles havecontainere. 
Disse aktiviteter er svære/dyre at organisere for den 
enkelte grundejer, og det er vigtigt, at et stort flertal 
vælger at bidrage til dette fællesskab.
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Nye materielforvaltere

Nye materielforvaltere er Kjeld og Lotte, Hyrdedamsvej 
21. Foreningen takker de grundejere, der stiller sig til 
rådighed. Foreningens materiel skal fremover samles hos 
de nye forvaltere, og vil derefter kunne lånes af 
medlemmerne.

Materiel status:
Lang og kort stige
Stilladsstige
Rensebånd

Foreningen vil på ønske fra medlemmerne overveje 
indkøb af andet relevant fællesmateriel.

Fastelavn 2014

Igen  i  2014  vil  grundejerforeningen  holde  fastelavn  i  Den 
Gamle Have, og det bliver søndag den 2. marts - som vanligt 
kl.  10.00. Der er fastelavnsboller  og noget at  drikke, samt 
gaver  til  de  bedst  udklædte  og  naturligvis  til  konger  og 
dronninger.

Jubilæum bliver 2014
Vi arbejder fortsat i foreningen på, at der kan blive holdt 
en fejring af Beringsmindes 50 år.  
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 Lørdagsvandregruppe

Nogle medlemmer mødes lørdage til vandring kl. 10.30. 
Man er velkommen til at møde op ved bommen i den 
vestlige ende af Hyrdedamsvej. Der er ingen tilmelding.
Kontakt evt. Inge Marie Kristensen 60 70 17 14 for flere 
oplysninger.

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 
området, og vi får mulighed at levere en buket til områ-
dets nye beboere.

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

Søndag den 27. april 2014 kl. 10 – ca. 12.

Vi mødes i Den Gamle Have. Når indsamlingen er 
tilendebragt, mødes vi i Den Gamle Have til en øl/vand.

Nye naboer?
Hvis din/jeres nabo flytter, og der kommer nye til 
Beringsminde vil vi gerne bede om hjælp til at være 
opmærksomme på dette. Maria Skøtt Davidsen vil på 
grundejerforeningens vegne gerne komme med en 
blomst og vedtægterne til nytilflytterne. Ved du besked 
om nye beboere kan Maria kontaktes.
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Containere 2014
Information om datoer  for  2014 følger  i  næste nummer af 
BM-Nyt og på vores hjemmeside.

Ved årets sidste containeropstilling i 2013 var de bestilte 
containere tilsyneladende booket ind til en anden 
weekend, end der var aftalt og annonceret i BM-Nyt og 
på vores hjemmeside. Vi beklager fejlen.

Billeder fra Beringsminde
Har du gamle billeder fra Beringsminde, så er bestyrel-
sesmedlem Svend-Erik Christiansen meget interesseret. 
Billederne lånes til affotografering / scanning. Billederne 
gemmes desuden på Brabrand-Årslev Lokalhistoriske 
Arkiv, der er beliggende på Gellerup Bibliotek. 

5



Planer om lukning af Sigridsvej 
Umiddelbart har Helhedsplanens omlægning af Gellerupparken og 
Toveshøj ikke så meget at gøre med os på Beringsminde, men de 
medfølgende ændringer i vejføringen kan få betydning. Et gennemgående 
træk i de forskellige udkast har nemlig været at lukke det øverste stykke af 
Sigridsvej op til ”vores” trafiklys. Se udsnit af nuværende kort (Figur 1).

Planerne rummer samtidig en idé om at lave Lottesvej til en vej, som 
forbindes med den planlagte handelsgade fra City Vest til Bazar Vest. 
Både Lottesvej og handelsgaden vil tillade biltrafik. På handelsgaden vil 
der formodentlig blive en hastighedsbegrænsning på 30 km i timen, og 
dette bliver måske suppleret med f.eks. vejbump.

T-krydset ved Lottesvej/Hejredalsvej vil umiddelbart ligge lidt forskudt i 
forhold til T-krydset, som måske kommer ved indkørslen til Beringsminde. 
Vil man have 2 T-kryds så tæt på hinanden?  Vil man eventuelt fjerne 
”vores” trafiklys? Kommunale beregninger viser, at ændringen vil resultere 
i ca. 1/3 mindre trafik på Hejredalsvej, men disse prognoser afhænger i 
høj grad af, hvordan vejene bliver udformet / tilkoblet.

På nogle af skitserne har arkitekterne slået de to T-kryds sammen ved at 
flytte Lottesvej tættere på blokken med opgangene 2-16 og rettet 
Hyrdedamsvej mere ud, og det ser ud til at ændringen af vejen vil skære 
lidt af grundene på Pallisvej 71, 73 og 75. Se udsnit af kort (Figur 2). 

Nye ruter ind til byen og til City Vest
I øjeblikket er den korteste vej ind til Århus for os på  Beringsminde via 
Sigridsvej og omkring City Vest og ned på Silkeborgvej (i alt 3 trafiklys til 
krydset ved den ydre ringvej/Silkeborgvej). Hvis Sigridsvej lukkes, vil 
alternativerne vel blive, at vi kører op til Edwin Rahrs Vej, ud til ringvejen 
og ned til  Silkeborgvej (8 trafiklys) eller via Hejredalsvej, Røgelvej og 
Silkeborgvej (4 trafiklys). Begge alternative ruter er selvfølgelig længere.

En tredje mulighed vil efter alt at dømme blive via Lottesvej, og formo-
dentlig ned gennem handelsgaden, hvor også letbanen vil komme. 

Under alle omstændigheder sker ændringerne - ifølge planlæggerne  - 
tidligst om 5 år. Lige nu er de vist mest optaget af det, som vil komme til at 
ske inde omkring boligerne i Brabrand Boligforeningen, men det vil ret 
hurtigt fastlåse den kommende vejføring og nok lukke Sigridsvej.

     Svend-Erik Christiansen

6



      Figur 1. Krydset Hyrdedamsvej/Hejredalsvej/Sigridsvej som det       
      ser ud i dag.

      Figur 2. Krydset Hyrdedamsvej/Hejredalsvej som det måske kommer 
      til at se ud.       
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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 Maria Skøtt Davidsen
Pallisvej 67 Hvedebjergvej 31
Tlf. 86 22 05 24 Tlf. 61 67 65 88
E-mail: lm  @beringsminde.dk         msd  @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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