
Velkommen til Beringsminde

Beliggenhed
Villakvarteret Beringsminde blev udstykket i 1963 på gårdene Beringsminde og Sofiesmindes jorder.

Kvarteret omfatter tre offentlige veje: Hyrdedamsvej, Pallisvej og Hvedebjergvej (stamvejene) med
tilhørende private stikveje. Stikvejene har tilsammen 167 parceller; 33 på Hyrdedamsvej, 67 på Pallisvej
og 67 på Hvedebjergvej. Der er cirka 7 km til Århus centrum, hvortil der er gode busforbindelser. Kører
man mod vest ad Edwin Rahrs Vej, er der ca. 5 km til motorvejen.

Naturområder
Umiddelbart vest for Beringsminde løber en sti, der fører ned til Den Gamle Have; en kommunalt ejet
legeplads og boldbane. Her afholder Grundejerforeningen sin årlige fastelavnsfest. Vest for stien ligger
Langdalen; et kuperet, fredet område. Nord for området ad Grimhøjvej kan man nå et stort grønt
område, hvor Gelbækken løber fra Hasle bjerge i øst til Anelystvej med anlagte stier og vandområder.
Der er ikke langt til Brabrand Sø og Årslev Engsø, der begge er omgivet af cykel- og gangstier. Endvidere
kan nævnes Hans Broges Bakker og Hans Broges Skov.

Indkøbsmuligheder
Der er mange indkøbsmuligheder i nærheden. Der er cirka 1 km til City Vest og cirka 3 km til Bilka.
Mellem Beringsminde og City Vest ligger et arabisk supermarked og på Edwin Rahrs Vej ligger Bazar
Vest.

Grundejerforeningen Beringsminde
Grundejerforeningen Beringsminde er stiftet i 1967. Den hviler på frivilligt medlemskab og langt de fleste
af de 176 husstande er medlemmer. Kontingentet kan herved holdes nede på et relativt lavt niveau, da
næsten alle er med til at betale.

Den service, som medlemmerne får for pengene er som følger:

 Containeropstilling til haveaffald 5 gange årligt
 Snerydning af de private stikveje og fortovene på stamvejene. Kommunen rydder sne på

stamvejene.
 Sagsbehandling i forbindelse med aktiviteter af fælles interesse. Som eksempel kan nævnes

etablering af støjmur ud for Beringsminde, da Edwin Rahrs Vej blev tilkørselsvej til motorvejen.
 Fastelavnsfest, der afholdes fastelavnssøndag i Den Gamle Have med tøndeslagning, præmier og

fastelavnsboller.
 Forskellige arrangementer, der fra tid til anden arrangeres for ejerforeningens medlemmer.
 Information om bestyrelsens arbejde, fællesarrangementer samt indlæg fra medlemmer findes i

et lille beboerblad; Beringsminde Nyt, der udkommer 4-5 gange om året.
 Grundejerforeningens hjemmeside; Beringsminde.dk. Her findes information om Beringsminde,

grundejerforeningen, bestyrelsen, fællesarrangementer og praktiske forhold, samt diverse nyttige
links, deklarationer og vedtægter.

 Adgang til foreningens fællesmateriel. Oversigt over materiel findes på bagsiden af Beringsminde
Nyt.

Der afholdes generalforsamling hvert år i april, hvor der blandt andet vælges formand og
bestyrelsesmedlemmer, samt fastsættes kontingent. Oplysninger om den aktuelle bestyrelse kan altid
findes bag på det nyeste nummer af Beringsminde nyt eller på grundejerforeningens hjemmeside.

Områdets private veje
Da stikvejene er udlagt som private veje, påhviler det grundejerne på hver af stikvejene i fællesskab af
vedligeholde disse. Flere af vejene har allerede fået ny asfaltbelægning og for andre vil det blive aktuelt
på et senere tidspunkt. Dette arbejde planlægges, igangsættes og betales af grundejerne på stikvejene –
og det er således ikke en del af Grundejerforeningens arbejde.

Skoler
Beringsminde hører til Engdalskolens distrikt. Det er muligt at søge optagelse på en anden skole end
distriktsskolen, men man er ikke garanteret optagelse.



De øvrige kommunale skoler i Brabrand er Tovshøjskolen og Sødalskolen. De nærmeste gymnasier er
Langkær Gymnasium i Tilst og Statsgymnasiet i Hasle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Beringsminde
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