
 

NYHEDSBREV JANUAR 2019 

Kære medlemmer 

Har du tilmeldt dig AURA-sponsorstrøm (FællesEL) 
Husk at det er ganske gratis at melde sig til AURA FællesEL(sponsorstrøm), og at du støtter vor 
grundejerforening med 2 øre/KW, så hvis du endnu ikke er tilmeldt, håber vi, at du vil gå ind på 
vores hjemmeside og tilmelde dig. Det er nemt, du skal ikke gøre andet end tilmelde dig, så får 
vores foreningen glæde af sponsorpengene. I 2018 blev det i alt et tilskud på kr. 3.589,55 til vores 
forening  

Kystruten 
Linje 302, den såkaldte ”kystrute”, der kører mellem Odder og Aarhus via Saxild, Rude Strand, 
Kysing og Norsminde - og således også kører forbi vort område - var tæt på en nedlæggelse ifm 
regionens sparerunde for 2019. Foreløbig er der sikret en dobbelt morgentur og fire dobbelte 
eftermiddagsture på hverdage, men ingen faste busser i weekenden. Der arbejdes desuden på en 
aftale om flexbusafgange på hverdage og i weekender. Bestyrelsen mener, det er vigtigt at kæmpe 
for en fast busforbindelse til vort sommerhusområde og vil sammen med andre lokale interessenter 
lægge størst muligt pres på regionen og kommunerne Odder og Aarhus. Vil du vide mere, kan du 
kontakte Rigmor Korsgaard (29208946), Teknik og Miljø, Aarhus kommune,  

Norsminde  fiskehus  
som ligger skønt ved Norsminde lystbådehavn, er bestemt et besøg værd. Fiskehuset åbnede med et 
nyt koncept den 10. maj 2018 og har haft en fantastisk start. Prøv deres dejlige fiskefrikadeller og 
meget andet. Åbningstiderne er indtil til 31. marts: torsdag til søndag fra 11-22, og de udvides i 
sommersæsonen. Find dem på www.norsmindefiskehus.dk. 

Ubudne gæster 
Så har der desværre været  indbrud  på Ørnevænget. Det er formentlig sket mellem 31. december og 
6. januar. I 2018 er der blevet anmeldt 103 indbrud i Østjylland mellem den 20.-26. december. 
Sammenligner man dette tal med sidste år, er der sket en stigning på 13 indbrud. 

Nabohjælp  
Alle undersøgelser viser, at nabohjælp har en effekt. Du kan undgå eller nedsætte risikoen for 
indbrud med Nabohjælp. Når du opretter en profil på www.nabohjælp.dk, får du redskaberne til 
nemmere og mere struktureret nabohjælp. Vi kan kun opfordre til at snakke sammen med de 
nærmeste naboer og derved få etableret en ”ring” af naboer, der holder øje med hinandens huse. 
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