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Det gode vejr fortsætter. Badevandstemperaturen stiger. Græsset er svedet af. Og første 

bordtennis-turnering i kondiklubben er afholdt uden - i hvert fald indberettede - skader  

Sikke en sommer! Tak til gode kræfter med Søs i spidsen for at berige Strandbo med det 

nye bordtennisbord, der nu står parkeret i Fælleshuset til fri afbenyttelse. 

  

Strandbo fylder i år 64 eller 87 år – afhængig af, hvordan man regner på det. Uanset om 

man regner ”År 0” som værende 1931 eller 1954, så er vores grønne plet ved Amager 

Strand en gammel dame efterhånden. Juni 2018 blev derfor også måneden, hvor bestyrelsen 

besluttede at sætte Strandbos sundhedstjek i gang. 

  

Vi har allerede sat bestyrelsesarbejdet i mere formelle og effektive rammer med en ny 

forretningsorden, som inden længe vil kunne findes på hjemmesiden. Vi har også nedsat to 

nye arbejdsgrupper. Den ene skal gennemgå vores vedtægter og ordensreglement. Den 

anden skal udarbejde en vedligeholdelsesplan for alt fra rør og el til vandtryk og 

grundvandshøjde. Det vil I høre mere om senere. 

  

Et andet projekt, som har fyldt i sæsonens første måneder, er vores affaldshåndtering. 

Modsat flere andre projekter, vi laver, er resultaterne af dette arbejde meget synligt. For det 

første har en del af os fået nye 140 liters affaldsspande i haverne. Andre har blot fået deres 

ommærket. For det andet har vi i Strandbo fået bioaffaldssortering. De små kurve er fordelt 

til alle haver, og de store beholdere til aflevering af fyldte grønne poser står ved 

toiletbygningen på Signelilvej og ved indgangsporten til Engvej 67. Når I løber tør for 

poser, kan I forsyne jer selv med nye fra vores lager på den overdækkede terrasse ved 

fælleshuset. I kan bruge jeres nøgle til yderportene til at låse jer ind. Vi håber at alle vil tage 

godt imod den nye ordning…  

  

… I det hele taget håber vi, at alle vil være behjælpelige med at løfte vores fælles opgave 

med affaldshåndtering i det daglige. Vi har i sæsonstarten haft lidt udfordringer med, at der 

bliver smidt pap, plastik og andet affald bag toiletterne. Derudover oplevede vi på sidste 

storskraldsdag, at der blev smidt en del affald i og ved siden af containeren på festpladsen, 

som ikke må komme i en storskraldscontainer – også uden for det tilladte tidsrum fra kl. 

10.00-12.00, hvor der ikke er opsyn med, hvad der kommer i containeren. Vi har fra 

bestyrelsens side taget løbende hånd om det fejlplacerede affald. Det ville dog lette vores 

arbejde, hvis alle hjalp med at minimere det fremadrettet. Skulle nogen være i tvivl om 

reglerne for vores affaldssortering, så spørg endelig. Det koster bestyrelsen tid – og i værste 

fald haveforeningen penge i form af bøder – hvis ikke vi efterlever Københavns Kommunes 

regler for korrekt affaldssortering. 

  

 

 

 



Og så et par hurtige informationer… 
  

- Fællesarbejde: Husk fællesarbejde for Signelilvej 24-41 og 63-77 den 17. juni kl. 10.00-

12.00. 

  

- Lågerne ved Engvej: Der har i maj måned været problemer med to af lågerne . Begge låger 

er nu midlertidigt repareret af lokale helte med hænderne skruet rigtigt på (tak til Kurt og 

Tom for indsatsen). Der vil blive lavet en permanent løsning på de to låger inden længe. 

 

- Sankt Hans: I år falder Sankt Hans aften på en lørdag. Klubhuset er som sædvanligt til 

rådighed for dem, der vil samles og holde Sankt Hans aften i Strandbo.  

 

  

Carsten Sander, formand for HF Strandbo 


