Nyhedsbrev April 2020

Så er sæsonen 2020 i gang. Vejret har været med os og vi har haft en fantastisk sæsonstart.
selvom vi ikke kan samles som vi plejer, så håber vi alle nyder vores dejlige forening og det
fællesskab vi kan pleje – på behørig afstand selvfølgelig 
Indtil vi kan afholde generalforsamling vil bestyrelsen fortsætte med at tage sig af de almindeligt
forefaldende bestyrelsesopgaver. Vi forsøger at holde jævnlige bestyrelsesmøder.
Men det vil være ting vi må udskyde til situationen normaliseres og vi har fået valgt nye
medlemmer til bestyrelsen. Vi arbejder på en plan for dette og vender tilbage meget snart med
nyt.

Praktiske oplysninger her i en Corona‐tid
KALENDEREN
Indtil vi igen kan samles så vil vi vurdere hvert enkelt arrangement.
ÅBENT HUS
Vi holder ikke åbent hus. Hvis du/I har brug for at komme i kontakt med bestyrelsen, så skriv til
vores mail INFO@HF‐STRANDBO.DK
FÆLLESARBEJDE I MAJ
Der afholdes fællesarbejde 2. maj kl 10 som beskrevet i kalenderen. Men da vi kun må samles 10
personer bliver det lidt anderledes denne gang.
Vi har nogle opgaver der skal løses, og derfor opfordrer vi til I hjælper til den 2. maj hvor vi har
container til vores fælles haveaffald.
Vi har følgende opgaver som skal løses – og hvis vi spreder os godt ud bør det kunne lykkes:
Lugning af fællesplads og bocciabane, forårsrengøring af toiletter og klubhus, lugning af
fællesarealer på Engvej, lugning langs fortovet ved strandvejen.

Nybyggeri og tilbygning herunder etablering af eksempelvis drivhus
kræver BYGGETILLADELSE fra København kommune. For at du kan søge om en fuldmagt fra
foreningen til at søge kommunen om byggetilladelse skal foreningens byggereglementer være
overholdt ligesom at det skal sandsynliggøres overfor bestyrelsen at det påtænkte byggeri
overholder reglerne i vejledningen fra Københavns kommune.
Du finder nyeste version af vejledningen på kommunens hjemmeside.

Bestyrelsen skal have en kopi af den modtagne byggetilladelse inden du kan påbegynde dit
byggeri.

AFFALD
Husk at
‐ beholderne skal kunne lukkes; hvis de ikke kan lukkes vil de ikke blive tømt
‐ plast skal være HELT RENT inden det kommes i containeren. Plast der har været
eksempelvis kød i skal vaskes op inden det smides ud. Hvis beholderne kommer til at lugte
pga. urent affald skal foreningen betale for rengøring af containerne
‐ bio‐containerne er kun til biologisk nedbrydeligt husholdningsaffald. De grønne poser er
meget tynde. Husk at binde knude på og brug eventuelt dobbelt‐pose så der ikke løber
væde ud i beholderen.
Det er ikke tilladt at putte haveaffald i disse containere.
Vi har bestilt ny forsyning af bio‐poser. Vi lægger nogle ruller poser frem i fælleshusets
overdækkede terasse. Her kan du hente så længe lager haves. (brug den almindelige portnøgle for
at låse op indtil havestuen).
Container til haveaffald og storskrald
Vi bestiller container til haveaffald og storskrald og holder containerne ånne søndag 3. kan som
tidligere skrevet i kalenderen.
Vi må henstille til at vi holder god afstand når vi skal ”fylde i”. Og for at mindske antallet af
samtidige brugere af containerne vil vi bede jer komme i følgende tidsrum
Strandvejsafdelingen
Nordre gang – mod banen kl 10 – 10.30
Søndre gang – mod strandvejen 10.30 – 11
Nordre gang – mod strandvejen 11 – 11.30
Søndre gang – mod banen 11.30 – 12
Engvejsafdelingen
Nordre gang kl 10 – 10.45
Søndre gang kl. 10.45 – 11.30

Status på udbedring af vores stier
Flere har henvendt sig og bedt bestyrelsen ”gøre noget”.
Vi har løbende været i kontakt med TDC, og vi har hele perioden pointeret at vi forventede
udbedring foretaget inden sæsonen begyndte. Vi kan forsikre jer om at vi fortsætter med at rykke
dem! Her er det seneste svar vi har fået fra TDC Net:

Der vil blive lavet en komplet gennemgang med entreprenør som lovet, men i disse tider er
det os ikke muligt at foretage dette på nuværende tidspunkt. Når vi har grønt lys, vil jeg
sørge for arbejdet bliver genoptaget. Og vi kan aflevere jeres forening.

Vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu. Og huske på at glæde os over at vi har fået
opgraderet foreningens infrastruktur gratis.

Parkering ved Strandvejsafdelingen
Vi har fået en henvendelse fra grundejerforeningen om nogle andelshaveres brug af Signelilvej.
Derfor må vi minde om parkeringsforholdene ved Strandvejsafdelingen
‐ I Københavns kommune er det ikke tilladt at parkere med hjul oppe på kantsten/fortov og
der må kun parkeres i den ene side af vejen
Signelilvej er brandvej og der skal altid være plads til at udrykningskøretøjer og
eksempelvis renovationsbiler kan komme frem
‐ Parkering henvises til Amager Strandvej og langs foreningen på Tovelillevej
‐ Det er ikke tilladt at parkere på festpladsen eller vores stier
Informer jeres gæster om parkeringsmulighederne!
Husk også at ved levering af byggematerialer mv at dette ikke må læsses af på Signelilvej udenfor
porten.
Både i Engvejsafdelingen og Strandvejsafdelingen gælder at vores indkørsler og stier ikke må
spærres af eksempelvis biler, cykler eller byggematerialer. Det er brandveje.

Vi ønsker jer alle et solrigt forår
Bestyrelsen

