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Året 
Året er gået uden at bestyrelsen har 
haft overarbejde.  
 

 
 
Hjemmeside på internettet – 
www.grundejerforeningen.subnet.dk 
Som en service over for beboerne på 
Åstrupskrænten, har vi lavet en hjem-
meside med informationer om, hvad 
der sker i foreningen samt med oplys-
ninger om, hvad der i øvrigt foregår på 
Djursland og i Grenaa. 
 
På siden er en komplet beboeroversigt 
med oplysning om telefonnummer, bå-
de hjemme og mobil, samt evt. mail-
adresse. Har nogen ideer eller ønsker til 
siden, er forslag altid velkommen. 
 
 

 
 

 

 
 
Stisystemet 
På sidste års generalforsamling blev det 
besluttet, at stisystemet skulle belægges 
med SF-sten, også selv om det betød, at 
vi skulle ud og låne penge i banken for 
at få udgiften finansieret. 
 
Jens Anker Svendsen indhentede tilbud 
fra 3 forskellige firmaer, nemlig Verner 
L. Pedersen, Havnevejens Beton og Fa. 
Rasmus Jacobsen. 
 
Havnevejens Beton og Rasmus Jacob-
sen var ens, men da Jens Anker fik det 
indtryk, at Rasmus Jacobsen ikke hav-
de tid, blev arbejdet givet til Havneve-
jens Beton for en pris af kr. 51.760 
incl. moms.  
 
Arbejdet blev påbegyndt lige før påske 
og afsluttet efter et par måneder med et 
tilfredsstillende resultat. 
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Lån i banken 
For at finansiere belægningen af stisy-
stemet, har vi fået en kassekredit på 
20.000 kr. i Unibank.  
 
Det betyder, at vi i år kommer ud af 
regnskabet med negativ saldo, men 
hvis vi ellers beholder det nuværende 
kontingent, skulle det være muligt at få 
gæl-den væk i løbet af år 2001.  
 
Containere 
Efter Reno Djurs’s overtagelse af con-
tainerpladsen, så det nu er gratis at af-
levere sit affald, blev det på sidste års 
generalforsamling besluttet at droppe 
ordningen med at opstilling af contai-
nere.  
Der er ikke været nogen som har ytret 
ønske om at få containere, så det ser ud 
til, at det er en tilfredsstillende løsning. 
 
 

 

 
 
Reno Djurs 
Fra januar i år, har Reno Djurs overta-
get renovation og tømning af pap, papir 
og flasker i Grenaa. 
 
Genbrugsstation. 
I december 2000 spurgte Reno Djurs, 
om de måtte opstille beholdere til papir 
og glas ved siden af transformerstatio-
nen.  
Det har vi sagt ja til under forudsæt-
ning af, at de renholder området om-
kring sta-tionen. 
 
Renovation. 
Efter en noget turbulent start, ser det nu 
ud til, at Reno Djurs har fået styr på 
tømningsfrekvensen på Åstrupskræn-
ten. 
 
Fremover vil der blive tømt: 
Ugeaffald:  
hver onsdag  
14. dages tømning:  
onsdag i ulige uger 
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Tømning af pap og Papir. 
 
Vil normalt blive tømt den 1. tirsdag i 
måneden, men det kan komme for-
skydninger på op til en uge. Se i øvrigt 
vores hjemmeside som altid vil være 
ajourført med tømningstidspunkterne. 
  

 
 
Vejen 
Som flere nok har bemærket er vores 
nyrenoverede vej noget ujævn imellem 
de nederste kloakdæksler. Kommunen 
har endnu ikke repareret vejen, men 
oplyser, at det vil ske engang i løbet af 
sommeren 2001, når de er sikker på, at 
vejen har sat sig. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Internet via Byantennen 
Kommunen påtænker at lade forbru-
gerne i Grenaa få Internet og telefon 
via byantennen. Det når først engang i 
løbet af sommeren frem til 
Åstrupskrænten. Er det noget folk er 
interesseret i? 
 
 

 
 
Til slut vil bestyrelsen, på foreningens 
vegne, byde på en lille forfriskning og 
et stykke brød. 
 


