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Nyhedsbrev nr. 4 - 2021 

Container nudging- (se nyhedsbrev 3) 

(god container skik) 

  

 

Asfaltarbejde på ”hovedvejen” 

Tålmodighed er en dyd      . Arbejdet med bump og enkelte asfaltpunkter er endnu ikke færdige. Vi arbejder med en 

løsning på vandstrømme ind på havegangene, vi skal nok orientere om det, når arbejdet er tilendebragt. 

Parkeringsudfordringer på bagvejen 

Bestyrelsen vil i al stilfærdighed gøre opmærksom på det udsendte bilag ”Forslag 3.a: Masterplan for bagvejen”. Dette 
bilag er udarbejdet på baggrund af drøftelser fra en nedsat arbejdsgruppe, hvis arbejde blev færdig i vinters. Målet var 
at drøfte det på den berammede generalforsamling den 17. marts, den blev desværre udsat på grund af Corona. Vi 
havde fra bestyrelsens side håbet på, at vi kunne have iværksat initiativer til at mindske generne inden sæsonstart. Da 
det er ret dyre løsninger og vi stadig mangler et kommunalt tilsagn til en mulig bomløsning, mente vi at det hele skal 
drøftes og besluttes på en GF. 
Vi har selvfølgelig arbejdet med at indhente tilbud på opgaven, taget kontakte til AL2Byg (Birkeparken) og kommunen, 
alt det vil I høre mere om på den kommende GF. 
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Storskrald- og Genbrugsplads ved Marketenderen 

Der er oprettet en fælles plads til storskrald, hvor der også er et 

lille skur til ”gode” genbrugsting. At have en sådan plads kalder 

på lidt selvjustits, så læs på de ophængte skilte hvad det 

indebærer. En lille korrektion er at I ikke skal ringe for at få 

afhente storskrald, det sker automatisk hver 14. dag. 

 

EFTERLYSNING: 1 person der sammen med 3 andre fra de øvrige foreninger som vil stå som ansvarlig for 

Storskrald- og Genbrugspladsen, så der ser ordentligt ud og ryddes op en gang i mellem i genbrugsskuret. Skriv til 

info@oldjorden.dk, og det er selvfølgelig den der kommer først, der får tildelt denne samfundsvigtige opgave. 

Generalforsamling 2021  

Den udsatte generalforsamling er nu fastsat til den (sæt i kalenderen): 

 

1. september 2021 kl.2021 kl. 18:00-21:00 i Aarhussalen Sankt Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C 

 

Marketenderiet 

Marketenderiet har fået installeret en elektronisk lås på døren, den kræver at man kommer forbi og får udleveret en 
chipbrik. Man køber brikken for 30,- (det er kostprisen på den) og betaler et depositum på 50,-. 
 
Så fremover er der åbent kl. 12-19 alle ugens dage med selvbetjening.  
Sylvester vil stadig passe butikken nogle dage, men det bliver nok mest fredag eftermiddag og i weekenden han er at 
træffe.  
 
Der åbnes i midten af april når vejret giver mening og lukkes ned igen i start/midt oktober når folk igen holder op med 
at købe is og kolde øl. 
 
For dem som ikke er bekendte med det, så er der også mulighed for at handle i butikken året rundt, men udenfor 
sæsonen er det kun efter aftale. Det er primært folk som mangler gas der benytter sig af den mulighed. 
 
Man kan komme forbi efter chips onsdag, torsdag og fredag eftermiddage ca. kl. 17-19. 
 
Derudover så er døren jo åben på andre tidspunkter også. 

 

Sommerferie 

Så står sommerferien for døren, det gælder også jeres hårdt arbejdende bestyrelse, derfor kører vi lav profil i juli, 

ingen møder, kun sporadisk check af mails og telefon, så skriv endelig ”vigtigt” eller indtal en besked i telefonsvaren. 

Og så vil vi ønske jer alle en rigtig god sommer. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden  
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