NYHEDSBREV - MAJ 2019

Kære alle

Sæsonen er nu officielt skudt i gang med et knald af en standerhejsning. Tak for det store fremmøde og til
Benny, Jørgen og Claus alias Strandbos ”Beach Boys”, som spillede op til sang. Og ligeså stor en tak til Ole
og Svend Erik, der tager endnu en tørn for Strandbo som flagansvarlige i 2019 sæsonen.
Strandbo fylder i år 65 eller 88 år – afhængig af, hvordan man regner på det. Uanset om man regner ”År 0”
som værende 1931 eller 1954, så er vores grønne plet ved Amager Strand efterhånden en gammel dame.
Derfor skal hun vedligeholdes og nusses kærligt bag ørerne. På baggrund af det har vi i år valgt at prioritere
de fire projekter affaldssortering, lovliggørelse, vedligeholdelsesplan samt opdatering af
ordensreglementet. Alle fire projekter er påbegyndt, og bestyrelsen vil holder jer opdateret på disse
løbende.
… I det hele taget håber vi, at alle vil være behjælpelige med at løfte vores fælles opgave med
affaldshåndtering i det daglige. Vi har i sæsonstarten haft lidt udfordringer med, at der bliver smidt pap,
plastik og andet affald bag toiletterne. Derudover oplevede vi på sidste storskraldsdag, at der blev smidt en
del affald i og ved siden af containeren på festpladsen, som ikke må komme i en storskraldscontainer –
også uden for det tilladte tidsrum fra kl. 10.00-12.00, hvor der ikke er opsyn med, hvad der kommer i
containeren. Vi har fra bestyrelsens side taget løbende hånd om det fejlplacerede affald. Det ville dog lette
vores arbejde, hvis alle hjalp med at minimere det fremadrettet. Skulle nogen være i tvivl om reglerne for
vores affaldssortering, så spørg endelig. Det koster tid for både bestyrelsen og de frivillige – og i værste fald
penge, i form af bøder – hvis ikke vi efterlever Københavns Kommunes regler for korrekt affaldssortering.

Og så til det praktiske...
•

TDC fibernet – alle andelshavere har modtaget skriv fra TDC fibernet vedr. gratis installation af fibernet.
Det er op til hver enkelt haveejer, at vurdere hvorvidt man ønsker at benytte sig af tilbuddet, og man
skal selv individuelt tilmelde sig via https://tdcfiber.dk (sidste tilmeldingsfrist 21.06.2019).
Bestyrelsen er i dialog med TDC omkring omfang og proces og vil på baggrund af dette svar dog skulle
give endelige godkendelse til TDC, ift. hvorvidt de kan påbegynde installation i de tilmeldte haver.

•

Loppemarked 29. juni kl. 11.00-16.00 vil blive afhold som privat loppemarked hvor hver enkelt have kan
opstille bod på gangene udenfor deres have. Vi mangler frivillige til at skabe aktivering og synlighed af
dette arrangement. Hvis du er klar på at hjælpe kontakt bestyrelsen på info@hf-strandbo.dk.

•

Opdatering af bogen ”Haveforeningen Strandbo” – dit tilsagn eller fravalg:
Som omtalt på Generalforsamlingen 2019, og i referatet fra GF, har Tom og Claus foreslået at lave en
opdateret bog om Haveforeningen Strandbo i en ny 2019-udgave. Information om dette spændende
initiativ kan I læse om på vores hjemmeside eller på opslagstavlerne.
Husk såfremt du ikke ønsker at være omfattet af bogens opdaterede registreringer, samt foto skal du
senest 1. juni 2019 meddele dette til Claus ved henvendelse på mail: clausjosefsen6@gmail.com eller
ved at lægge en meddelelse i postkasse Signelilvej 93.

•

Fællesarbejde lørdag 4. maj 2019
17 haver var repræsenteret til årets første fællesarbejde. Den milde vinter og det lune forår har været
godt for ukrudt. Derfor var fokus at få gjort vores fællesarealer klar til en ny sæson. Der blev luget og
krattet på fællesområderne både i Strandvejsafdelingen og i Engvejsafdelingen. På Strandvejen blev de
fældede træer og buskadset fjernet. Målet er at gøre plads til at vi kan genplante allé-træer og
genskabe det pæne udseende. Der blev også ryddet ud på pladsen bag toiletbygningen i
Strandvejsafdelingen.
Fællesarbejdet var planlagt til samme weekend som vores have-og storskrald. Det var en stor lettelse af
vi kunne komme af med affald fra fællesarbejdet - det sparede os både tid og penge - og miljøet for
unødig plastic-pose-affald. Vi vil fortsætte med at koordinere så fællesarbejde og grøntcontainere i
videst muligt omfang vil være i samme weekend.
Vel mødt til næste fællesarbejde den 15. juni. Husk, hvis I ikke kan komme den lørdag I er sat "på
planen" - så kom en af de andre dage!

•

Brandveje
Husk at alle gange og stier i Strandbo er brandveje. Det betyder at det er forbudt at parkere på stierne
og på fællespladsen, ligesom der ikke må stå byggematerialer, sække med sand og lignende på stierne.
Det skal være muligt for brandbiler og ambulancer at komme frem.
Det samme gælder udenfor Strandbos låger ud til Signelilvej og Engvej. Der må ikke stå biler parkeret der skal være plads til at store køretøjer (som eksempelvis en stor skraldevogn) kan komme ind.

•

Åbent hus, hvor andelshavere kan møde bestyrelsen i fælleshuset er på flg. dage kl. 19.00-19.30:
o 3. juni
o 3. juli
o 13. august
o 4. september
o 9. oktober

•

Stoppet kloak – vi har haft stoppet kloak i Strandvejsafdelingen pga. fiberklude der blokerede
rottespærrerne. Generelt skal der ikke andet i toilettet end urin, afføring og toiletpapir. Her er en
oversigt over de mest almindelige ting, som vi putter i toilettet, men som vi ikke burde gøre:
o Fiberklude, skumklude og klude generelt.
o Hår, vatpinde og vatrondeller.
o Hygiejnebind, tamponer og tandtråd.
o Køkkenrulle, bleer og kondomer.
o Plastikaffald, emballage og køkkenaffald.
Hvis I oplever en stoppet fælles kloakledning bedes I kontakte bestyrelsen ASAP, da vi har en
vedligeholdelsesaftale på de fælles kloakledninger.

•

Husk de gode råd for aktiv bekæmpelse af rotter i kolonihaver, som alle i foreningen bedes følge (se
skriv fra Københavns Kommune)
Råd for at undgå rotter:
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Kontroller bygninger og haver for rotter.
Græsfrø, blomsterløg og lignende fjernes fra skur eller hus, eller opbevares i tætte beholdere.
Fjern nedfaldsfrugt og brug en lukket og rottesikret kompostbeholder.
Beskær beplantning, der står op af huset, til ca. 1 m fra tagkonstruktion.
Brænde stables ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke søger ly under stablen.
Ryd op på grunden og omkring huset.
Undgå at fodre katte og hunde på udendørsarealerne.
Undgå fuglefodring når der er en aktiv rottesag.

Udlejning/udlån:
Der har været en række henvendelser om reglerne for udleje og udlån af sin kolonihave. Vedtægterne
slår fast, at: ”Andele må ikke kommercielt udlejes eller på anden måde anvendes til handel eller
erhverv.” Samtidig tillader vedtægterne, at: ”En andelshaver kan undtagelsesvis for et kortere tidsrum
udlåne sin have til tredjemand, hvis bestyrelsens skriftlige tilladelse er indhentet på forhånd.”
Med andre ord, hvis nogen undtagelsesvist ønsker at låne sin have ud, skal man anmode bestyrelsen
herom skriftligt. Ligeledes skal advisere sine naboer, hvis man låner sin have ud. På den måde,
minimerer vi utryghed om, hvem der kommer og går i vores forening.

Vi ses i haven ;)

Jesper Nykjær Jeppesen, formand for HF Strandbo

