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40. årgang nr. 1                  Januar 2016 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

     Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården 

holder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær 
generalforsamling (Sognegården ligger på Engdalsvej 1, 
8220 Brabrand).

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Dagsorden forventes udsendt ca. 
en uge før selve generalforsamlingen i et kommende 
nummer af Beringsminde-Nyt 

Fastelavn som det plejer at være 

Små og store indbydes igen i år til fastelavn og tønde-
slagning. Det foregår - som det plejer - i den gamle have 
(legepladsen nede mod Tranebærvej). I år sker det:

     Søndag den 7. februar 2016 kl. 10.00
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Billeder fra tidligere års Fastelavn

19. februar 2012
    
          
 
    19. februar 2012

  
 

10. februar 2013

19. februar 2012
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Grundejere har et ønske til deres naboer...

Ud over at det fremgår af deklarationen, at man skal have
to parkeringspladser på sin grund, og stikvejene skal 
holdes fri for parkering, er der omkring snerydning 
problemer med biler, der holder på stikvejene.

Flere har kontaktet foreningen for at høre, hvad der kan 
gøres for at overbevise naboer i dels, det hensynsfulde at
holde stikvejene fri og ikke betragte vejene som parke-
ringsplads, dels, at sikre at der bliver ryddet for sne. Der 
er eksempler på, at der ikke er blevet ryddet, fordi der har
holdt biler på stikvejene. Ønsket er hermed viderebragt, 
og vi håber at denne fælles gentagelse vil øge hensynet. 

Annonce
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www.beringsminde.dk -

Foreningens egen hjemmeside 

Oplysninger sendes til info@beringsminde.dk 

Vi beder grundejerne orientere om tilflyttere, så bestyr-
elsen bliver gjort opmærksom på nytilkomne i området, 
og får mulighed at levere en buket til de nye beboere.

Der har været flere ønsker til, hvordan vi kan holde hin-
anden 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. 

Hjemmesiden bliver kun så god og nyttig, som vi selv
gør den - alle grundejere i fællesskab.
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Containere 2016

Placering af containerne:
På den vestlige ende af Hyrdedamsvej. 
På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1.
På den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren).
På den nordlige ende af Pallisvej (også ved støjmuren).

Evt. ændringer vil fremgå af beringsminde.dk

  8.- 10. april
  6.-  8. maj
17.- 19. juni
19.- 21. august
14.- 16. oktober

Der opstilles 4 containere hver gang.

Husk, at der kun må anbringes
haveaffald i containerne – ikke jord eller andet affald – og 
at store grene bør klippes i stykker, så pladsen udnyttes 
bedst muligt. Vi betaler efter vægt, og andet end 
haveaffald, bringer det samlede indhold op i en helt 
anden prisklasse – f.eks. kan en udtjent havestol let 
resultere i en ekstraudgift på 1000 kr.

Lokalhistoriske billeder 
Har du gamle billeder fra områdets start eller historie, så 
er foreningens lokalhistoriker Svend-Erik Christiansen 
stadig interesseret (adresse og telefon – se 
bestyrelsen).Billederne bliver skannet og leveret tilbage. 
De skannede billeder registreres og gemmes på 
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv.
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Billedet er fra byggegrunden Hvedebjergvej 82 omkring 1964. Huset på modsatte side 
er Hvedebjergvej 98. I baggrunden (over de to biler) ses i røde mursten Hyrdedamsvej
15, og gården Beringsminde, der har lagt navn til vores område.

Udsnit af kort fra 1963, der viser, at gården Beringsminde lå tæt på indkørslen til vores
område. Bygningerne lå på de parceller, som i dag rummer Hyrdedamsvej 1,3 og 5.
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”Miljøteam Beringsminde”

Vi gentager succes’en!
Der er indsamling af skrald i de grønne områder i og 
omkring Beringsminde. Vi mødes i Den Gamle Have

Søndag den 17. april kl. 10.00

Når indsamlingen er tilendebragt, samles vi enten i Den 
Gamle Have til en øl/vand, eller erfaringsmæssigt hvor 
Hvedebjergvej løber ud i Hyrdedamsvej.

Materielforvaltere

Materielforvaltere er Lotte og Kjeld, Hyrdedamsvej 21,  
kan kontaktes på tlf. 6012 4156 eller 
materiel@beringsminde.dk

Foreningens materiel består pt. af:

Rensebånd (lille eller stort)
Lang og kort stige
Klokakrensere, 2 stk
Stilladsstige

Foreningen vil på ønske fra medlemmerne overveje 
indkøb af andet relevant fællesmateriel.
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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 Bjarke Larsen
Pallisvej 67 Hvedebjergvej 21
Tlf. 86 22 05 24 Tlf. 86 17 67 07
E-mail: lm  @beringsminde.dk        bkl  @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 

Bent Bang Larsen
Hyrdedamsvej 43
Tlf. 30 68 88 40
E-Mail: bbl  @beringsminde.dk   

Bestil afhentning af storskrald 
tlf. 89 40 16 00 – email: kundeserviceaffald@aarhus.dk 
 
https://nemaffald.aarhuskommune.dk/Storskrald/VaelgAfhent
ningsadresse

afhenter storskrald, f.eks. gamle TV-apparater, hårde hvide-
varer, plæneklippere m.v.  
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