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

Fiber til Beringsminde

I forlængelse af drøftelse på generalforsamlingen, har 
AURA fået nok tilmeldinger til at de vil etablere fiber på 
Beringsminde. De nødvendige 37 husstande tilmeldte sig.
Nedenfor følger nogle informationer som AURA har bedt 
os viderebringe omkring nødvendig adgang i forbindelse 
med etableringen. De husstande der har tilmeldt sig får 
løbende informationer fra AURA. Vi gør informationerne 
tilgængelige på hjemmesiden.

Til Beboerne i Beringsminde.
 
Vi skal nu i gang med at forsyne jeres område med 
fibernet.
 
Vil I hjælpe os med at blive hurtigere færdig ved at:
 
·         Holde børn væk fra maskiner og udgravninger.
·         Undgå at parkere din bil, hvor vi skal arbejde.
·         Undgå at køre på vores fiberrør og evt andre rør.
·         Hold fortov og veje frie for beplantninger og affald.
 

http://www.beringsminde.dk/
http://www.beringsminde.dk/


Vi har lavet en besigtigelse af området, og har 
konstateret at der nogle steder er beplantninger og andet 
som spærrer fortovet.
Vi henstiller derfor til at beplantninger skæres ind til skel 
og affald med mere fjernes inden uge 33.
Se i øvrigt vejledning fra Aarhus kommune.
 
Med venlig hilsen
AURA Fibernet

Denne henvendelse fra AURA giver os anledning til igen 
at minde om hvordan man skal holde sin hæk. Selv om 
det tidligere har været bragt i BM-Nyt, er der fortsat 
henvendelser fra grundejere, der spørger til om ikke 
bestyrelsen kan hjælpe. 

Det kan vi ikke umiddelbart, andet end ved at minde om 
reglerne. I sidste ende kan man som grundejer modtage 
et påbud fra Kommunen, men vi antager at alle med 
denne lange påmindelse, vil bringe forholdene på egen 
matrikel i orden.



Hæk, træer og buske

Den lovlydige og hensynsfulde grundejer er vaks ved 
havelågen med saks og sav og har altid et vågent øje 
med, at hæk, træer og buske ikke breder sig ud over 
fortov eller sti.

  

Du kan finde gode råd og vejledning på bl.a. Aarhus 
Kommunes hjemmesider.

http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-
miljoe/spoergsmaal-og-svar/traeer-haek-buske.aspx

beringsminde.dk -

Foreningens egen hjemmeside 

Oplysninger sendes til info@beringsminde.dk 

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

Der har været flere ønsker til hvordan vi kan holde 
hinanden orienteret i området: hvis alle nyheder sendes 
til

mailto:info@beringsminde.dk
http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/spoergsmaal-og-svar/traeer-haek-buske.aspx
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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.

mailto:info@beringsminde.dk


Containere 2015

Placering:
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 (ligeledes ved 
støjmuren)
Evt. ændringer vil fremgå af beringsminde.dk

14.-16. august
16.-18. 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.

OBS! Har du gamle billeder fra områdets start 
eller historie. Er foreningens lokalhistoriker 
Svend-Erik Christiansen stadig interesseret. 
Billederne lånes gerne til affotografering og 
leveres selvfølgelig tilbage.



Nye naboer?

Hvis du får ny nabo, vil vi gerne bede om din hjælp til at vi 
bliver opmærksomme på det.

Grundejerforeningen møder frem med en blomst, og 
fortæller om foreningens aktiviteter. Så, ved du besked 
om nye beringsmindere, kan info@beringsminde.dk 
kontaktes.

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
Kloakrensere, 2 stk
Stilladsstige

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

mailto:materiel@beringsminde.dk
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”Miljøteam Beringsminde”

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

Søndag den 17. april kl. 10 – ca. 12.

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



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/VaelgAfhentn
ingsadresse  

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

https://nemaffald.aarhuskommune.dk/Storskrald/VaelgAfhentningsadresse
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