Ajstrup den 9. april 2020

Kort info vedr. sæson 2020
Kære Lodsejere.
Nu banker foråret snart på derude, og radioen spiller lystigt ”Så er det forår igen” med Troels Trier og Rebecca
Brüel. De fleste kender nok melodien og teksten: ”Så er det forår igen, når det hele spirer og gror, når det hele
bare vælter frem, og naturen kræver sin ret – ja, så er det forår igen.”
Det er også ofte på denne årstid, at energien pibler frem sammen
med en masse projekter for den kommende sæson.
Det kan være huset, der skal males – en ny græsplæne, der skal
etableres – eller måske et par træer, der skal fældes. Eller måske
har du/I bare en forårssæson helt uden projekter.
For nogle er det ren afslapning at være fysisk aktiv, mens det for
andre er total rekreation bare at sidde og lytte til naturen.
Det vigtigste er, at vi udviser respekt for hinandens forskellighed.

For at alt skal blive ved med at være fryd og gammen, kommer bestyrelsen her med følgende opfordringer:
•

Motorstøj bedes så vidt muligt minimeret mellem kl. 12.00 og 13.00 samt efter kl. 17.00. Vi tænker her
især på de lune sommeraftener, der forhåbentlig kommer!

•

Hundeejere bedes være opmærksomme på, at det kan være generende for andre, når menneskets
bedste ven står og bjæffer.

•

Beplantningen ud mod vej / rabatten bedes beskæres og holdt nede, så der er fuldt udsyn, og så
fodtusser, cyklister, ryttere og bilister kan passere hinanden.

•

Henlagte ting og sager på fællesarealer og andre steder bedes fjernet og bragt til egen matrikel.

•

Sidst, men ikke mindst: Grib nu riven, og riv vejen jævn igen, når der har været et tungt køretøj forbi
og lavet buler eller huller – det er hjælp til selvhjælp!

•

Respekter reglerne mht. afbrænding af haveaffald.

•

Vær en god nabo – Husk din skyggeside kan være naboens solside.

Der vil komme dyr i foldene igen i år. – Kontakt direkte Jan Rasmussen på
mobil 2420 3615, hvis der er problemer mht. dyrene.
Vores havemand Kris kommer ligeledes igen i år. Hvis du/I har brug for at få et
tilbud på græsslåning kan han kontaktes på mobil 5261 6065.
Løse kreaturer
Engene i Ajstrup bugt bliver plejet via afgræsning af kreaturer. Hvis du skulle møde en flok løse kreaturer
kontakt venligst:
•
•

Anders Laustsen mobil: 2250 9261 / 6174 46 42 – Afgræsningsarealer fra Troldhusvej til
pumpehuset/søen.
Kim Bøhne 9857 4204 - Afgræsningsareal forenden af Ajstrupsvej.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Dalsminde Lodsejerforening.
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