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Bladet udgivet af Astrup Vig Grundejerforening 

ASTRUP Vig Nyt Nr.3-2011 

September uvejr - mere om det på midtersiderne 

Hugorm, - 

se mere side 13 
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Formanden har ordet 

 

Kære Astrup Vigere 

 

Efteråret er kommet med mange smukke farver i næsten alle nu-

ancer, og snart er vinteren i vente hvad den end må bringe. 

Vi kan jo til gengæld se tilbage på en dejlig sommer, med me-

gen sol og varme i de første måneder, samt en noget vådere sen-

sommer. Snart vil mange lukke deres huse ned for vinteren, 

samt få ordnet de sidste nødvendige ting ude og inde.  

Der er jo mange ting der skal ordnes, såsom havemøbler, bede 

og træer, samt lukkes for vandet osv.  

Angående vejen ved ledet, har vi i bestyrelsen aftalt at få drænet 

stedet her i efteråret, så skulle der gerne blive mere isfrit når fro-

sten sætter ind. 

Der er stadig noget træ fra træfældningsdagen, som kan afhentes 

til små priser, dette kan afregnes med Birgit i  

Astrup Vig nr. 102. 

En stor tak til alle dem, der gav en hånd med ved oprydningen 

og træfældningen i juni måned, det er jo med til at forskønne 

vores dejlige område. 

Tak til brolauget, med kaptajn og matroser, da opgaven i år var 

af de vanskeligere. Vand og vind havde ødelagt og bøjet nogle 

af pælene, så det var svært at indtage broen. Nogle øjer var lige-

ledes beskadiget, og skal også repareres, så der bliver en del ar-

bejde med at udbedre skaderne. 

Til slut en tak til vor afgående formand og næstformand for de 

mange år på posten, det var et fint stykke arbejde I udførte.  

 På bestyrelsens vegne      Bent Arlund 

15 

 Aktivitetskalender   

 

Arrangementer i 2012 
  

04 - 02  Bestyrelsesmøde 

14 - 04  Flisning kl. 8.00 

14 - 04  Bestyrelsesmøde 

28 - 04  Broudsætning kl. 8.00 

19 - 05  Generalforsamling kl.18.30  Husk sangbog 

02 - 06  Træfældning kl. 8.00  Husk tilmelding 

16 - 06  Oprydning og grill kl. 8.00  Husk tilmelding 

23 - 06  Sankt Hans kl. 21.00  Husk sangbog 

22 - 09  Broindtagning kl. 9.00 

23 - 09  Bestyrelsesmøde 

Medlemsrubrikken ! 
Meddelelser og små annoncer fra ejere optages gratis i denne  

rubrik ved fremsendelse af kort tekst til : 

Mary Jensen ( redaktør af Astrup Vig Nyt ) 

Astrup Vig  124 - 7870  Roslev 

  Tlf. 97 58 58 45 mob. 20 64 68 45  

  E-mail: maha.jensen@hotmail.com 
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 VESTERGADE 21 — JEBJERG — TLF. 97 57 43 76 

        Købmanden med de kundevenlige åbningstider :  
           Hele ugen Kl. 8 - 19 
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Til orientering : 
Til alle grundejere i Astrup Vig  : 

De opstillede containere er kun  til 

HUSHOLDNINGSAFFALD ! 

 
Alt øvrigt affald skal køres til genbrugspladsen i  

Kåstrup som har følgende åbningstider : 

Mandag - fredag = 12..30 - 18     

Lørdag  - søndag = 10 - 17 

Pladsen er beliggende kun 8 km fra Astrup Vig ! Det kan du også  klare, ikke ! 

Husk at sortere metaldåser og plastikflasker/beholdere 

og levere dem på genbrugspladsen 
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Slangen i Paradiset  
er det nu ikke, men Hugorme fotograferet og indsendt af Tove,142, med 

ordene:  

Disse 2 hugorme, er set hele juli måned nede på stien gennem slugten,  

nedenfor nr. 130, hvor de lå og varmede sig.  

Du kan se, om du kan bruge et af billederne, hvis  du mangler et til næste 

nr.af bladet.  

Venlig hilsen Tove 

 

Det kan du tro jeg kan, Tove, og her er de så, slangerne i vort paradis, et par 

flotte eksemplarer. 

Bent. 



12 

 

En bladsmører takker af. 

Dette er så det sidste blad jeg redigerer og produkserer 

efter snart mange års hyggeligt pusleri med tekst og bille-

der. Det har været sjovt, men også meget tidkrævende, og 

jeg har nu valgt at koncentrere mig om andre ting. 

Jeg håber I vil tage godt imod Bibi når hun nu i det nye år 

kaster sig over opgaven, og giver hende masser af stof at 

arbejde med. Det har jo til tider ikke været let finde em-

ner, men min gode ven, Arne i 51 har altid været der med 

en lille historie når det var "agurketid". 

Tak til alle, også annoncørerne, som har støttet os, og pøj-

pøj til Bibi. 

Venlig hilsen Bent, 102 
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Hunde i området ! 

Der har været en del løsgående  hunde i området denne 
sommer og folk kan ikke styre dem, for de løber rundt på 
andre folks grunde og friarealerne. Det er ikke alle der er 
glade for de visitkort de efterlader og nogle børn er også 
bange for hundene. Vi  har også meget vildt i området som 
bliver skræmt , tænk på det. De som lejer huset ud kunne 
evt. sætte et skilt op at hunde skal føres i snor. 

Så husk nu lige den snor ! 

Bestyrelsen  

Opslagstavlen ved stranden: 

De, som sætter en seddel op på opslagstavlen, 

bedes sætte dato på, da de bliver pillet ned efter 3 

måneder.  

Containere 

De containere der står oppe ved vejen er til hus-

holdningsaffald og ikke andet. Der puttes mange 

ting i som ikke hører hjemme deroppe, så som 

støvsuger, gamle stole osv.  

Flisning lørdag den 14 - 4 -2012 start kl 8.00  

Der skal ske tilmelding hvis man ønsker flisning. 

Alle grene skal vende med top samme vej og 

man skal selv hjælpe med flisning ellers kører de 

forbi. Det er også kun mindre stakke træ der 

kan blive flist. 

Tilmelding til Niels kristian eller Mary. 
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Øster Grønning Vandværk I/S  

Brugerinfo 

Der har i den forgangne vinter forekommet en del frostsprængninger afvandmå-

lere i vandværkets forsyningsområde. Årsagen hertil er sikkert den væsentlige 

strengere frost, end i tidligere år - men også, at hvis ikke målerbrønden er gravet 

ned i den anbefalede dybde  

- som er, at dækslet flugter med jordoverfladen –  

ellers fungerer isoleringen i dækslet ikke - endvidere må der ikke være cement-

støbt bund i målerbrønden, det forhindrer jordvarmen i at trænge op og holder fro-

sten væk i målerbrønden. Det er endviderer en god ide at lægge en sten på dækslet, 

så det bliver på sin plads. 

Vandværket er til rådighed med vejledning !  

 

Billedet herunder viser,  

hvordan det ikke skal se ud.            men sådan !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endvidere vil det være en god ide at kontrolére sin vandmåler i årets løb at den 

fungerer og der ikke er ledningsbrud. 

 

 

Venlig hilsen.  

Deres rentvandsforsyningsselskab. 
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Frisk, billig og lige i nærhcdcn  
Aakjærsvej 1 - Breum - 7870 Roslev  

   Telefon 97 57 62 22 - Fax 97 57 62 36 

OK Benzin fra døgntank  

Frisk kød  

Tips - Lotto 

Åbningstider 

Man-lør 8.30 - 19.00  

Søndag 10.00 - l 9.00      
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Er din adresse synlig? 
 

Kan ambulancen finde dig, hvis det går galt??? 
 

Regulativ for husnummerskiltning i 

Skive Kommune 

  www.skive.dk 

HUSK NUMMER !!! 

Træfældning og Oprydning 

Vi vil allerede nu gøre opmærksom på to datoer i juni måned 

som er vores træfældning d 2 - 6 og oprydning den 16 – 6, 

husk et kryds i kalenderen på de to dage. 

Astrup Vig nyt 

Vi har tænkt fra næste år at aflevere Astrup Vig nyt i postkas-

serne da det er blevet dyrt med porto, hvis der er nogen som 

sjældent kommer herop må de sende besked at de ønsker den 

tilsendt. 

Bladet kommer 3 gange årligt:  

først i april, til Skt. Hans og til uge 42 

Ring eller send mail til Mary   maha.jensen@hotmail.com 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

http://www.skive.dk
mailto:maha.jensen@hotmail.com
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N 
atten mellem 6. & 7. sep-

tember drog et voldsomt 

uvejr hen over området 

og slog broen helt ud af 

kurs. Det var tæt på alt var blevet 

ødelagt. Brokaptain Jørgen og un-

dertegnede fik surret det noget sam-

men med tov for at det ikke skulle 

løsrive sig. Det var heldigt, for den 

følgende weekend satte det ind med 

højvande, og da var det lige ved at 

gå helt galt alligevel, fordi broele-

menterne blev løftet op over rørene. 

Rebet gjorde, at det ikke gik så galt, 

men det var ikke morsomt, at der 

stadig var en hel uge, til broen skulle 

tages på land. 

Det er før blev sagt, at det er for tid-

ligt broen bliver taget ind, men plud-

seligt er efterårs-stormene der, og så 

er det for sent! 

Bent 102 

 

      

Brolauget måtte tidligt op den lørdag hvor man skulle redde det hele i 

land. Det var hårdt, men det lykkedes, kun eet rør var skævt. Til gengæld 

er der en del øjer på flydebroen der skal svejses. 
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