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Emne: Slut med legepladsfest :: Strubesang :: Styr på sommerhusene

Nyhedsbrev fra alken.dk
Nr. 9 * Uge 20 * 2007

*Slut med nattelarm og have-tisseri på legepladsen. Bestyrelsen i ABAF har nu vedtaget, at
huset på legepladsen ikke længere skal kunne bruges af byens unge til at hænge ud i om aftenen
og natten. Der har været naboklager over larm og tisseri på pladsen og i naboernes hegn og haver.
Læs mere.
12. maj

*Sibirisk strubesanger til Alken. Birgit Bune har nu arrangeret koncert med shaman og
strubesanger Nikolay Oorzhak og hans assistent Vladislav Matrenitsky på mejeriet lørdag 16. juni.
Hans sang er en helt unik sangform, overtonesang, som kommer fra struben. Læs mere.

12. maj

10. maj *Styr på sommerhusene. Skanderborg Kommune har fået en ansøgning om udstykning af 15
eksisterende sommerhusgrunde ved søen - og vælger derfor at lave lokalplan for hele området fra
Alken til Mossøbrå. Læs mere - lidt nede på forsiden.

Kære naboer i myggeomsværmede, men også nattergalebesøgte Alken og omegn.

En gang blev der doceret i en Alken-revy, at byens navn betyder et "lavt, sumpet sted". Og udover
al den betydning, man ellers kan lægge i den forklaring, så kommer den til sin ret i disse uger, hvor
myg sværmer, så det ligner sort sol. Hold munden lukket på cykel!

Nogle mener, at de mange damme, der for tiden anlægges i Alkens haver, tiltrækker myg og andre
insekter. Andre siger, det ikke har noget på sig. Hvem ved?

Og så har alken.dk fået et fedt indlæg fra Eva Michaelsen om hendes Store Gededag, der førte til
trillinger. Nyd det her. En af alken.dk's faste fotografer tog straks affære, og det kan andre jo også
gøre - bare kom an!
Så troede jeg lige, alken.dk var først med nyheden om lokalplanen ved sommerhusene, til jeg så, at
Stiften havde historien nogle dage før. Er der stadig abonnenter på Århus Stiftstidende i Alken? Et lille
tip om en lokal historie i ny og næ er velkomment.

Venligst webredaktør Knud Abildtrup, knudabildtrup@macalken.dk

Afmeld Alken nyhedsbrev her: http://alken.dk/nyhedsbrev/
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