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Sommerfest  
 
På generalforsamlingen i 1996 var der enig-
hed om, at bestyrelsen  - hvis der var tilstræk-
kelig stor deltagelse - skulle forsøge at arran-
gere en sommerfest.  

På det første møde vi holdt, blev datoen for 
festen fastsat til den 3. august med en tilmel-
dingsfrist til 1. juni. Vi var enige om, at der 
mindst skulle tilmeldes 35-40 voksne perso-
ner før vi ville arrangere fest. At lave en fest 
for mindre end 35-40 ville blive for dyrt, idet 
der både skulle arrangeres spisning, musik og 
telt. 

 
Den 3. juni var der tilmeldt 27 voksne, så vi 
blev enige om at aflyse festen på grund af for 
få tilmeldinger. Vi udsendte derfor den 10. 
juni en meddelelse om, at festen var aflyst. 
Efter udsendelse af aflysningen fik vi yderli-
ge 10 tilmeldinger, men der var stadig kun 33 
der ville give en bindende tilmelding, så fe-
sten forblev aflyst. 

 
Asfalt  
 
På vort møde i juni kunne vi med glæde kon-
statere, at kommunen havde asfalteret fra vore 
fællesarealer over til stien langs Åstruppar-
ken. 

 
Kontingent 
  
Alle forfaldne kontingenter var betalt til juni 

 

Lys på stier  
 
Vi har påtalt over for Grenaa Kommune, at 
be-lysningen på Åstrupskrænten trænger til 
reno-vering. Forholdet blev rettet straks efter 
for henvendelse, så det er jo flot. Der er der-
imod nogle af vore egne beboere, der godt 
kunne trænge til at få klippet deres egen be-
plantning omkring lamperne. Det håber vi 
bliver gjort inden næste efterår, når vi igen - 
for alvor - får brug for lyset på stierne. 

 
Containere 
 
Containere er foreningens største enkeltpost. I 
1996 har vi, for leje & tømning af containere, 
betalt Rygaard Transport kr. 13640,75 

 
Da Rygaard Transport låner os containerne u-
den beregning og kun får betaling for tømning 
og transport til lossepladsen i Glatved, må vi 
se i øjnene, at med de nye regler for losse-
pladsen i Glatved, hvor der er en stigning på 
usorteret affald på op til 100 %,  vil vor udgift 
til contai-nere stige ganske betydelig. 

 
Generalforsamlingen bedes derfor tage stil-
ling til, hvordan den fortsatte brug af contai-
nere skal være: 

 
1. Om ordningen skal fortsætte uændret, så 

folk kan bruge alle containere til blandet 
affald 

2. Om der skal opstilles 6 containere på alle 
vendepladser kun til grene, og 2 containere 
på stamvejen til blandet affald 

3. Om ordningen skal ophøre 
4. Eller om nogle har en bedre ide 
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Snerydning 
  
Fra Åstrupparkens grundejerforening er vi 
ble-vet gjort bekendte med, at de har forsøgt, 
at få Grenaa Kommune til at overtage sneryd-
ningen på stien mellem Åstrupparken og -
skrænten. 
 
Årsagen til henvendelsen til kommunen var, 
at der i december 96, var der nogle der havde 
truet med at politianmelde grundejerforenin-
gen, fordi de mente, at den havde ansvaret for 
vedligeholdelse af stien. 

 
Svaret fra kommunen var et afslag med en 
præcisering af, hvordan reglerne for sneryd-
ning er: nemlig at vintervedligeholdelse og 
renholdelse skal foretages af de ejendomme 
der grænser op til stien inden for en af-
stand på 10 meter. 

 
Grundejerforening Åstrupparken har derfor 
spurgt, om vi var interesseret i en fælles ord-
ning, hvor de to foreningen i fællesskab, af en 
privat entrepenør, får ryddet sne på stien. 

 
Vor egen forening har i flere år ryddet sne på 
fortovet for de beboere der har ejendomme 
der grænser op til Åstrupvej. Denne ryd-
ning er foretaget samtidig med rydning af 
stien der løber parallel med og ud til Åstrup-
vej. 

 
Vi har indtil dags dato ryddet sne, når der er 
faldt så meget sne, at det er håbløst at komme 
igennem uden rydning, altså når sneen var 20-
30 cm. højt. Ordningen har fungeret på den 
måde, at vi så har bedt Espen Svendsen om at 

rydde med sin bobcat. Han har så ryddet mod 
timebetaling. 

 
Generalforsamlingen bedes tage stilling til, 
hvordan den fortsatte snerydning skal være: 

 
1. Skal vi fortsætte snerydning på stien langs 

og ud til Åstrupvej 
2. Skal vi fortsætte med at rydde sne på 

Åstrupvej 
3. Skal vi lave en fælles ordning med Åstrup-

parkens Grundejerforening om fælles sne-
rydning 

4. Skal vi lade det være op til de der bor ud til 
stien at gøre det 
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