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Er det her den bedste sommer i 100 år? Det mener DMI i hvert fald. Og selv om 

meteorologerne ofte tager fejl med, hvordan vejret bliver, så har de trods alt gode data til at 

underbygge denne påstand. Juli blev med 339 soltimer (altså næsten 11 timers sol om dagen 

i gennemsnit) den solrigeste måned siden 1920, hvor DMI første gang foretog målinger. 

 

Og hvor vi dog nyder det! Gangfester, havefester, middage, badeture og lyden af legende 

børn og samtaler over hækkene. Mange strandboere – inklusiv undertegnede – vil nok 

mene, at værdien af deres kolonihave er noget højere i år end sidste år  

 

Bestyrelsen holder imidlertid ikke varmefri. Vi har som tidligere omtalt sat ambitiøse mål 

for sæsonens bestyrelsesarbejde – ikke mindst sundhedstjekket med gennemgang af vores 

vedtægter og ordensreglement samt vedligeholdelsesplanen for alt fra rør og el til vandtryk 

og grundvandshøjde. Det tager tid. 

 

Derfor er vi også glade for de hjælpende frivillige hænder, vi får til faste og forefaldende 

opgaver. Tak for det! I er med til at sikre Strandbos sunde økonomi, da jeres hjælp sparer os 

for mange penge til håndværkere, IT-support og meget mere. 

 

Desværre har ingen haft mulighed for at bidrage til årets fødselsdagsfest, hvilket vi 

naturligvis har fuld forståelse for. Det betyder dog, at der ikke bliver arrangeret en fest i år. 

Skulle nogen alligevel have lyst til at samles lørdag den 11. august, så er fælleshuset som 

altid til rådighed. 

 

Og så til det med affald igen… Mange af jer oplever for tiden at gå forgæves med bioaffald. 

Det samme gælder plast, som indtil videre kun kan afleveres på Engvej. Vi er i dialog med 

Københavns Kommune om at øge kapaciteten for at komme af med diverse typer affald, og 

man har fra kommunens side lovet at følge op hurtigst muligt. Vi er også ved at se på, om vi 

kan øge muligheden for, at I kan aflevere grønt affald mere end to gange pr. sæson. Det 

vender vi tilbage på, når vi har afdækket mulighederne.  

 

Nu vi er ved emnet, må vi så ikke på ny bede alle hjælpe til med at sikre, at vores 

affaldspladser ikke bliver en losseplads for det, man ikke kan komme af med i egen 

affaldsspand?  

 

Flere af jer har i den seneste tid rettet henvendelse til bestyrelsen pga. gene fra stigende 

trafik i Strandbos gange og på festpladsen. Alene i onsdags, hvor vi holdt bestyrelsesmøde, 

så vi en håndfuld biler i fin fart over pladsen, der skulle levere mad til beboere eller hente en 

beboer på en af gangene. Det er jo ikke ulovligt at køre på gangene, men det skal gøres i lav 

fart af hensyn til beboere – ikke mindst vores børn – og det bør minimeres til det 

nødvendige, så det ikke er til unødig gene. Hjælp derfor gerne til med selv at holde kørslen 

nede og bed gerne jeres gæster, håndværkere og øvrige om at gøre det samme. Endelig 



opfordrer vi fra bestyrelsens side til, at den store del af lågen holdes lukket (dog ikke låst), 

så det ikke er så nemt bare at fare gennem porten i bil. 

 

Apropos biler og havegange så har vi denne sommer oplevet, at der stadig oftere parkeres 

biler foran vores porte, som jo også er vores brandveje. Selvom det synes meget fredsfyldt i 

Strandbo, så er der ind imellem behov for, at der kan køre en brandbil, ambulance eller 

lignende ind af portene. Derfor er det meget vigtigt, at brandvejene holdes fri. 

 

Alt dette ved I jo alle sammen godt  Derfor kan vi i bestyrelsen heller ikke lade være med 

at tænke, at de stigende udfordringer med at overholde vores fælles regler om affald, kørsel, 

parkering m.m. kunne hænge sammen med stigningen i udlån af kolonihaver i Strandbo. 

Derfor en opfordring fra bestyrelsen om at gøre jeres gæster bekendte med, hvilke regler der 

gælder. Så forbliver vores lille grønne plet herude et rigtig dejligt og velfungerende sted. 

 

Og så et par hurtige informationer… 
  

- Fællesarbejde: Husk fællesarbejde for Engvej 67/Signelilvej 79-97 den 5. august kl. 10.00-

12.00. 

  

- Havevandring: I år forventer vi at afholde havevandring medio august. Den præcise dato 

følger snarest. 
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