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Nyhedsbrev 

Juni 2017 

Rotter på vejen 

Der er igen set rotter på vejen - denne gang ved nr. 18. Hvis du ser en rotte, er det 
vigtigt straks at anmelde det til kommunen. Der kommer så en ”rottemand” ud.  

Der er mulighed for at få sat fælder op.  
Prøv også at kikke efter rottehuller i haven.  
Der er nemlig mulighed for at få foretaget en røgprøve, som kan påvise huller i 
kloakken, og et brud vil oftest være lige i nærheden af et rottehul. 

Det er en reparation af kloakken, der sikrer, at der ikke kommer flere rotter. Da det er 
kommunens kloak, er det derfor er kommunen (Aarhus Vand), som igangsætter 
reparationen.  

Rotter kan anmeldes til kommunen på http://www.aarhus.dk/rotter  

Hvis de rotter, der er set, kun er strejfere, der kommer fra brud længere væk, må vi 
gøre opmærksom på følgende: Niels Bjerres Vejs Ejerlavets vedtægter tillader ikke 
hønsehold. Det kan tiltrække rotter. Ligesom kommunen opfordrer til, at man ikke har 
spiselige ting tilgængeligt i haven og på terrassen. Det frarådes blandt andet kraftigt at 
fodre fugle på jorden eller på andre tilgængelige steder.  

Græs på stierne 

Dejligt at hækkene bliver klippet godt ind, så det er nemt at gå på stierne. 

Husk også ved lejlighed at fjerne det græs, der ihærdigt forsøger at gro ind over fliserne 
på stierne. Fliserne kan revne, hvis græsset får for stor magt. 

Ferietid 

Nu er feriesæsonen over os: hvis du får mange overnattende gæster, kan du bruge 
vaskeriet i Vaskehus Øst: vaskemaskine, tørretrumle og strygerulle. Er din nøgle 
forsvundet, kan du få en ny hos bestyrelsen for et beskedent beløb. 

I Vaskehus Vest opbevares ejerlavets fælles ting, som du kan låne: f. eks. 
Hækklipper, højtryksrenser og ukrudtsbrænder, stole og borde. 

Rejser du bort i ferien, så lav en aftale med dine naboer: Se de gode råd om 
Nabohjælp på næste side 

Reserver dagen: Vejfest på Niels Bjerres Vej 

Lørdag den 19. august 2017 fra kl. 15 og frem:  

Vejfest ved Vaskehus Øst for hele Niels Bjerres Vej. 

Program kommer senere. 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Kåre, Lars og Marianne 

(nr. 47, nr. 23 og nr. 31) 
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Gode råd om Nabohjælp 

I en mail om Nabohjælp, har vi modtaget følgende gode råd: 

 

 

 


