Nyhedsbrev september 2019

Så kom nyhedsbrevet på en solskinsdag i september. Vi har haft sidste fællesarbejdsdag og en ny
port står klar til at byde Strandboere og gæster velkommen i Strandvejs afdelingen. Vi afholder 14.
oktober møde med Københavns Kommune, som kommer forbi Hf. Strandbo og vil informere om
lovliggørelse af byggeri i kolonihaver. Alle der har lyst til at lytte med, er meget velkomne. Det er kl.
18 i fælleshuset.

Nyt om lovliggørelse
Københavns Kommune kommer på besøg 14. oktober kl. 18 og vil fortælle om
lovliggørelsesprocessen og hvad det indbefatter for kolonihaver i Københavns kommune.
Herefter vil bestyrelsen samle op omkring Hf. Strandbos muligheder og udfordringer i forbindelse
med Københavns kommunes lovliggørelses proces, og dele med alle. Også for de der ikke har
mulighed for at deltage på mødet med Kommunen er informeret.
DOG er det vigtigt at understrege endnu engang, at der ikke kommer til at blive taget nogle
beslutninger uden en generalforsamling. Ovenstående er udelukkende for at skabe mere klarhed og
forståelse for de nye regler.
Renovering af veje og fortov
Vores ”nabo” GF Strandbo har igangsat renovering af veje og fortov. De skriver til os:
G/F Strandbo starter en renovering af vores veje og fortov i starten af september måned.
Kørsel og parkering vil derfor være begrænset i denne periode.
I første omgang bliver kantsten, fortov og brønde renoveret.
1. etape starter 2. september på Amager Strandvej og Hagbardvej
2. etape starter 16. september på Signelilvej og Liden Gunvers vej
3. etape starter 30. september på Regitsevej og Roselillevej.
I starten af oktober vil alle vejene få ny overfladebelægning og må derfor ikke
bruges til/fra kørsel. Fortovene kan benyttes til gående trafik.
Der vil blive opsat trafikskilte op i god tid, inden arbejdet påbegyndes.
Parkerede biler, der holder til hindring for vejrenoveringen, vil blive fjernet for
ejerens regning.
Signelilvej er brandvej for Hf. Strandbo. Derfor er en forudsætning for renovering at vejen under
renoveringsperioden er fremkommelig for redningskøretøjer. Kontakt gerne bestyrelsen hvis dette
ikke efterleves.

Særligt for dem der har have ud til stien mellem Tovelillevej og Amager Strandvej:
Vi havde valgt til fællesarbejdet d. 14. september i fællesskab får ordnet stien. Der blev kæmpet en
brav kamp, men vi nåede ikke hele stien.
Det er som sagt hver enkelt have, der flugter ud til stien, ansvar at vedligeholde stien – dvs. fjerne
ukrudt, slå græs og beskære eventuel beplantning så det IKKE hænger ud over hegnet/stien på
arealet op imod egen have. Hver enkelt have bedes gennemgå og sikre at stien ved deres areal er
vedligeholdt.

Ny låge Strandvejsafdelingen:
I Strandvejsafdelingen er vores låge blevet udskiftet. Vores nuværende låge var ikke bred nok til at
renovationsbilerne kunne komme ind. Porten vil ikke være aflåst indtil nøgleboks til
affaldshåndtering og udrykningskøretøjer er blevet korrekt monteret.

Åbent hus, hvor andelshavere kan møde bestyrelsen i fælleshuset er på flg. dage kl. 19.00-19.30:
o

9. oktober

Input til næste nyhedsbrev
Vi udsender nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden i sæsonen. Hvis du har noget du gerne vil have med
i nyhedsbrevet – eksempelvis information om et arrangement for hele foreningen – så send dit
indlæg til info@hf-strandbo.dk.
Nogle vælger at bruge facebook. Husk at HF Strandbo facebook siden er en privat side og
bestyrelsen har intet med siden eller dens indhold at gøre. Husk også at det ikke er alle andelshavere
der bruger facebook.

Vi ses i haven ;)

Jesper Nykjær Jeppesen, formand for HF Strandbo

