
Nyhedsbrev for september 2008 
 
Kloakproblemer. 
Bestyrelsen har modtaget flere klager over, at vandet har stået meget højt i 
henholdsvis WCer, brusebade m.m. under de 2 store regnskyl, vi har haft. 
Man mente ikke, at det var nok, at bestyrelsen pålægger nye andelshavere at 
sørge for at tagnedløb, der er tilsluttet kloak, bliver tilsluttet til faskine. 
Bestyrelsen appellerer derfor til, at alle fører deres tagvand til faskine. 
Bestyrelsen vil følge udviklingen nøje og overvejer at tage problemet op på 
generalforsamlingen. 
 
Fællesarbejde. 
Resultatet af fællesarbejde er nu gjort op, og der er lavet utroligt mange ting. 
Mærkeligt nok var der over 20, der valgte at betale sig fra fællesarbejdet. Vi 
skal derfor understrege, at alle har mulighed for at deltage på et andet hold 
end deres eget, ligesom man også har mulighed for at sende en anden. - Det 
dårlige fremmøde betyder, at vi får ca. 10.000 kr. ekstra i kassen i år, men 
bestyrelsen havde nu hellere set, at nogen flere var mødt op. 
 
Fødselsdagsfesten 
Fødselsdagsfesten forløb godt, men det kniber med at få nye med. 
Bestyrelsen drøftede derfor muligheden for også at lave et 
eftermiddagsarrangement med kage og champagne, og noget for børnene. 
Man ville derfor forsøge at lave et fødselsdagsudvalg. 
 
Parkering på græsarealet. 
Bestyrelsen har fået afslag på vor klage over de udskrevne bøder for 
parkering på vort græsareal på Tovelillevej. Københavns Kommunes regler er 
således, at der skal skiltes, hvis det er tilladt at parkere. Bestyrelsen 
undersøger nu muligheden for skiltning, og fraråder indtil videre, at man 
parkerer på græsarealet. 
 
Vejbump. 
Bestyrelsen har besluttet at opsætte et vejbump på Søndre mellemgang, lige 
efter legepladsen, for at få biler til at nedsætte farten og undgå, at der sker 
uheld. 
 
Miljøfarligt affald.  
Desværre ser det ud til at Strandbo er kommet i klemme, nu hvor miljøbilen 
ikke længere kører i området. Da vi ikke har en vicevært, der har ansvaret for 
et aflåst skab, kan det ikke lade sig gøre at få afhentet affaldet. Vi henviser 
derfor til genbrugspladserne Vermlandsgade eller Kirstinehøj. (Vægtergangen 
tager ikke imod miljøfarligt affald). 
 
Rotter. 
Hvis man ser rotter nær sit hus, bør man straks ringe til Københavns 
Kommune, så skadedyrsbekæmpelsen kan komme ud og sætte fælder op.  
 
Leje af klubhuset. 
Første mulighed for at leje klubhuset er på generalforsamlingen i marts 
måned.       
 
Husk at der er containere til have- og grovskrald : Søndag d. 7. sept.   kl. 
10 – 12.00.  
                                                                                                                            
Bestyrelsen       


