NYHEDSBREV - JUNI 2019

Kære alle

Nu er sæsonen i gang for fuld udblæsning. Haverne summer af blomster og liv. Selv strandparken har haft
besøg af standhaftige Strandboere, som har været i bølgen blå.

Vi er i fuld gang med de fire hovedprioriteter for 2019, som er fokus ud over den daglige drift.
Nedenstående ses en kort status på hovedprioriteter.
o

o

o

o

Affaldspladser – fuld affaldssortering I bade Engvejs- og Strandvejsafdelingen - Status er at vi i
dialog med Københavns Kommune stadig arbejder på endelig løsning for Engvejs- og
Strandvejsafdelingen, som skal være klar senest november 2019.
Lovliggørelse - beslutning omkring hvorvidt Hf Strandbo skal deltage i pilotprojekt - Status er at vi er
i dialog med Københavns Kommune og har møde med dem i start juli hvor vi skal have afdækket
omfang og rammer for et evt. pilotprojekt, så vi som forening kan forholde os til om vi ønsker at
deltage i det.
Vedligeholdelsesplan – definerer oversigt og plan for vedligeholdelse af Strandbos infrastruktur Status er at en gruppe er nedsat som bruger 2019 på af få kortlagt infrastruktur og foreningens
løbende vedligeholdelses opgaver.
Opdatering af ordensreglement – gennemgang og opdatering - Status er at arbejdet endnu ikke
påbegyndt, men vi forventer at have dette klar til næste generalforsamling.

I juni måned er der fuldt program med fællesarbejde d. 15., haveaffald d. 16., Sankt Hans d. 23.,
havevandring 27., og loppemarked d. 29.

Vi har havevandring d. 27. juni hvor vi alle har til opgave at efterleve de fælles regler for gensidig hensyn
haverne imellem. Bestyrelsen vil tage dialog over hækken om ting der skal udbedres, eller lægge en seddel
med opgaverne hvis I ikke er hjemme. Tænk ved hækklipning på at nogle hække er ved at vokse godt ud
over stierne – som også er vores fælles brandveje - og derfor bør klippes tilbage.

Dertil søger vi frivillige, som kan stå for loppemarkedet og mere specifik skabe lidt opmærksomhed og
synlighed. Forhåbentlig kan vi få Strandbo i lygtepælene i hele nærområdet og få facebook til at gå
selvsving. Håber du er klar på at give en tørn med.

Og så til det praktiske...
•

Husk fællesarbejde for Engvej 65A-65K og Signelilvej 24-41 den 15. juni kl. 10.00-12.00.

•

Haveaffaldscontainer: 16. juni kun i perioden kl. 10.00-12.00.
Containerne står hvor de plejer ud imod Engvej og på fællespladsen i Strandvejsafdelingen.
Pasning af container
o
o

Strandvejsafdelingen – 16.06.19 Karsten (Sig. 75) og Ralph (Sig. 82)
Engvejsafdelingen – 16.06.19 Mario (Eng. 67T) og John (Eng. 67P)

•

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 har givet endelige godkendelse til TDC.

•

Sankt Hans 23. juni. Der vil være fællesspisning kl. 1800 i Fælleshuset til Sankt Hans hvor alle der
deltager medbringer mad og service.

•

Loppemarked 29. juni kl. 11.00-16.00 vil blive afhold som privat loppemarked hvor hver enkelt have kan
opstille bod på gangen 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.

•

Salg af kolonihave.
Erfaringen i forbindelse med salg er, at Andelshaverne skal igennem en lovliggørelsesproces hos
Københavns Kommune, som bygger på de nye regler for nybyggeri. Denne proces tager tid. Derfor skal
alle der går med tanker om salg være bevidst om denne proces og den længere tidshorisont
godkendelsesprocessen vil indebære. Kontakt endelig bestyrelsen på åbent hus hvis I har spørgsmål
omkring dette.
Mange bruger ejendomsmægler eller advokat som rådgiver i forbindelse med salg. Bestyrelsen
modtager i den forbindelse mange henvendelser fra sælgers rådgiver. Bestyrelsen kan ikke påtage sig
at udfylde relevant information. Vedtægter, ordensreglement, generalforsamlingsreferat mv. ligger
tilgængeligt på vores hjemmeside www.hf-strandbo.dk og oplysninger om haveleje findes på
andelshavers BS-oversigt. 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.

•

Husk løbende at opdatere din kontaktinformation. Hvis du har skiftet telefonnummer og/eller e-mail de
seneste år og dette ikke er sendt til Hf. Strandbo bedes du sende det til info@hf-strandbo.dk.

•

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

Vi ses i haven ;)

Jesper Nykjær Jeppesen, formand for HF Strandbo

