
Nyhedsbrev - juli 2018 
 

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der er VM i Rusland i disse uger. Den 1. juli nåede 

fodboldturneringen også til Strandbo, da Ole, Jesper, Rasmus, Mille, Elsebeth og Helle tog 

initiativ til at samle Strandbos roligans til 1/8-finalen mellem Danmark og Kroatien. Selvom det 

desværre endte med dansk exit fra VM, så var successen så stor, at det ikke er sidste gang, at 

der bliver inviteret til børnebio og landskamp. 

 

Samme weekend blev sæsonen for gangfester skudt i gang. Flere følger snart. Fællesskabet 

blomstrer… mens haverne visner. Man kan åbenbart ikke få det hele  

 

I bestyrelsen er vi godt i gang med det tidligere annoncerede sundhedstjek af Strandbo. Der 

bliver ved med at dukke nye drifts- og renovationsopgaver op, som stjæler vores tid. Men så må 

vi jo bare mødes oftere, hvilket vi også gør for tiden. For vi synes, at det er vigtigt at tage os tid 

til de mere fremadskuende opgaver også – inklusiv opdatering af vedtægter og 

ordensreglement, udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for fremtiden og meget andet. 

 

Derfor sætter vi også stor pris på alle de gode hjælpsomme hænder, vi får fra høj og lav, ny og 

erfaren i fællesskabet. Hvis man kunne bede om mere, så var det, at et par stykker af jer fandt 

sammen om at arrangere årets fødselsdagsfest. Klubhuset er som sædvanligt til rådighed, hvis 

det skulle lykkes at stable en fest på benene. 

 

Og så lige et par ord om affald for tredje nyhedsbrev i træk. Vores venlige bøn i sidste 

nyhedsbrev om hjælp til bedre affaldssortering nåede desværre ikke hele vejen rundt i 

foreningen. I hvert fald har der på begge sider af metroen været problemer med flasker, pap og 

andet ”ureglementeret” affald, der er smidt ved siden af affaldsbeholderne – måske i håbet om, 

at andre fjerner det. Skal juli ikke være måneden, hvor vi bliver verdensmestre i kolonihave-

affaldssortering? 

 

Vi er allerede i verdensklasse ift. bioaffaldssorteringen. Successen er vokset op over kanterne 

på biobeholderne. Vi har derfor fra bestyrelsens side bestilt flere biobeholdere hos Københavns 

Kommune. Kommunen er lidt ferieramt, men vil stille ekstra beholdere op snarest muligt, så vi 

undgår, at man går forgæves, når man skal aflevere de grønne poser. Vigtigt at I ikke sætter 

poserne på jorden, da de tiltrækker rotter. Så er det bedre, at smide dem ud i egen skraldespand. 

 

Og så endelig et par hurtige informationer… 
 

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

12.00. 

 

- Fællestoiletterne ved Engvej og Signelilvej: Der har været problemer med lys, el og andet på 

vores fællestoiletter. Det er nu løst, bl.a. med god hjælp fra dygtige strandboere. Så man kan 

igen trygt og sikkert sætte sig på fællestoiletterne  

 

 

Carsten Sander, formand for HF Strandbo 


