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Nyhedsbrev 

Maj 2012 

Petanque turnering 2012 
Kære Ejerlav’ere 

Så er der Petanqueturnering i Niels Bjerres Vejs Ejerlav 

 

Lørdag den 2. juni kl. 14-16.  Vi mødes ved Vaskehus Vest kl. 14. 

 

Husk selv at tage petanquesæt med. Ejerlavet har 2 petanquesæt, så hvis I ikke har et 
sæt selv, kan I låne. 

Der bydes på kaffe og hjemmebagt kage. Der udleveres plastikbægre. Hvis I gerne vil 
drikke af en rigtige kop, bedes I selv medbringe den. 

 

    

Præmier til de vindende hold og billede af  

vinderne på Ejerlavets hjemmeside. 

 

Tilskuere er også meget velkomne.  

Der er 18 stole + den faste udendørs bænk. 

 

 

Tilmelding: Hvis en og anden ikke har tilmeldt sig, men pludselig får lyst til at være 
med, er man selvfølgelig meget velkommen alligevel. 

For at hjemmebageren kan vide, hvor meget der skal bages, vil det være dejligt, hvis I 
tilmelder jer - senest torsdag den 31. maj - til Marianne i nr. 31 eller Vagn i nr. 20.  

På gensyn! 

 

 �  Klip her!  � 

Afleveres til Marianne, nr. 31 eller Vagn, nr. 20 

Tilmelding til årets petanqueturnering 2012 

 

Hus nr.: _____ Antal voksne:______  Antal børn:______ 

 

Tilmelding kan også sendes på mail til bestyrelsen@nielsbjerresvej.dk 
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Bestyrelsesarbejde er ”borgerligt ombud” 

Vores rækkehuse er pålagt at have et ejerlav og man er pligtig til at være medlem af 
ejerlavet. Det er et krav fra kommunen. Derfor er der selvfølgelig også pligt til efter tur at 
tage en tørn i bestyrelsen og til at hjælpe med, hvad der skal til for at få de fælles ting til at 
fungere. Vi har de 2 vaskehuse og de tilhørende grundarealer fælles – og så har vi alle 
stierne fælles. Og de redskaber ejerlavet har indkøbt: højtryksrenser, hækklipper, 
ukrudtsbrænder + et festtelt. 

 

Vejen 

Vinteren har slidt på vejbanen her på Niels Bjerres Vej. Bestyrelsen har kontaktet Aarhus 
Kommune for at få gjort noget ved hullerne, og vi har fået lovning på, at der nok skal blive 
gjort noget ved det. Så nu venter vi på at der sker noget...  

 

Parkering: ikke på fortovet. 

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at søge tilladelse til at parkere med det 
ene hjulsæt på fortovet. Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen, og Ejerlavet har nu 
modtaget følgende svar fra kommunen.  

 

Tak for Jeres mail af 23. marts, hvor I spørger til dispensation fra Færdselslov samt Aarhus 

Kommunes Politibekendtgørelse om parkering, vedr. parkering på fortov. 

 

Trafik og Veje kan desværre ikke imødekomme Jeres ønske. Niels Bjerrres Vej er 6 meter 

bred, hvorfor der vil være rigeligt plads til at parkering i den ene side af veje uden at 

genere fodgængere, alt imens lovgivningens krav til kørearealets bredde stadig 

opretholdes. Ligeledes synes det svært at opfylde tilgængelighedskrav til minimums 

bredde på fortovet såfremt ønsket imødekommes. 

 

En ændring af eksisterende parkeringsforhold vil desuden bevirke i en uønsket 

driftsændring af fortovsarealer. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

Med venlig hilsen  

Anders Kruse Christiansen 
 

Trafik og Veje | Teknik og Miljø | Aarhus Kommune 

 

Container – KUN TIL GRENE OG BLADE 

Husk venligst: KUN GRENE OG BLADE og almindelig kompost. IKKE sten jord eller andre 
former for affald fra hus og have.  

Næste container til haveaffald kommer fredag den 22. juni. - ud for nr. 11.  
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Hvis du har brug for en hånd til at få alt dit haveaffald hen til og op i containeren, så 
kontakt bestyrelsen. Der er mange, der har sagt ja til at give en hånd med, så hvis du 
ikke lige har kræfterne den dag, containeren er der, er der hjælp at få. 

 

Vedligeholdelse af stier og hække 

Nogle steder er stierne ved at blive så smalle, at det er svært at passere. Man skal jo også 
kunne få bagage med - og barnevogne og kørestole. Hvis uheldet er ude skal Falck kunne 
komme til med en båre eller brandslukning. Så nu da Sankt Hans nærmer sig, opfordres I 
til at klippe hækkene kraftigt ind. I den oprindelige matrikulering af stierne er der ca. 60 
cm rabat !!!! på hver side af fliserne. ☺ 

Græs og urter langs kanterne af stier og fortove fjernes også, så fliserne er helt frie. Og 
græsset mellem fliserne fjernes – brug evt. Ejerlavets gasbrænder.  

Især beder vi alle beboerne ud til de to tværgående stier (dem, der går forbi 
vaskehusene) om at fjerne græs og ukrudt, så fliserne er frie i hele stiernes bredde. 

 

Lån af værktøj i Vaskehus Vest 

Husk at skrive på tavlen lige inden for døren, når I låner havebrænder, hækklipper eller 
andet: Dato + husnummer + navn. Tak.  

 

Tagsten og rygningssten 

I januar blæste der en rygningssten ned og gik itu, men heldigvis havde en beboer lige en. 
Den har Vagn lagt på, og sparet ejerlavet for udgifter til håndværkere. 

Tagene på vores fælles vaskehuse er ikke så nye som de har været, men deres levetid 
kan godt forlænges ved at vi skifter en tagsten eller et par rygningssten. Så hvis du kikker i 
gemmerne og finder et par gamle tagsten eller rygningssten, så vil bestyrelsen meget 
gerne vide det, så der er lidt på lager til næste storm. 

 

 
 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Jørgen, Vagn og Marianne 

(nr. 29, nr. 20 og nr. 31)  

 

 

 


