
Nyhedsbrev fra bestyrelsen i Strandbo august 2008. 
 
Gamle brændeovne forurener kraftigt. 
Da brændeovne fra før 1980 forurener kraftigt og er årsag til en stigende 
partikelforurening, har Miljøministeriet besluttet, at man kan få en 
skattefri skrotpræmie på 4000 kr., hvis man udskifter sin brændeovn 
med en mere miljøvenlig (svanemærket). 
Samtidig er der sat en undersøgelse om filtre i gang, og der skal ligge en 
rapport herom allerede til november næste år.  
Inden længe vil der derfor efter al sandsynlighed komme et krav om filtre 
på alle gamle brændeovne, så hvis man har en sådan, vil det være en god 
idé at skifte den ud allerede nu.  
 
Miljøfarligt affald. 
Bestyrelsen har fået en henvendelse om, hvad man skal gøre med sine 
gamle malerspande og lignende, nu hvor miljøbilen ikke længere har 
nogen opsamlingssteder. 
Bestyrelsen er derfor i gang med at undersøge mulighederne for, at vi kan 
komme af med vort miljøfarlige affald fremover. 
 
Klubhuset skal tilsluttes kloak. 
Da der siver fedtet vand ind på fliserne i den have, der er nabo til 
klubhuset, besluttede bestyrelsen, at der skulle kloakeres, så vi undgår 
noget sådant fremover. 
Arbejdet skal foregå i vinterhalvåret og være færdigt inden 1. marts. 
 
Havevandringen. 
Havevandringen i år gik bedre end sidste år, men alligevel nåede vi op på 
18 påtaler.  
 
Legepladsen. 
Bestyrelsen er for tiden i gang med at undersøge, om det nye 
aktivitetstårn giver anledning til en ændring af vor forsikring. For at højne 
sikkerheden har vi dog allerede besluttet, at der skal faldgrus rundt om 
det. Arbejdet vil blive påbegyndt på fællesarbejdet d. 3. august.  
 
Tovelillevej. 
Da flere har fået bøder for at holde på græsarealet på Tovelillevej, har 
bestyrelsen nu skrevet til Vej og Park og har protesteret, da arealet tilhører 
Strandbo.  
Nogen tror i øvrigt, at man kan benytte græsarealet på Tovelillevej som 
losseplads, men da vi selv skal vedligeholde det, er det en rigtig dårlig idé. 
Bestyrelsen indhenter p.t. tilbud på at få lagt fliser om og rettet kantsten op 
på Tovelillevej.  
 
Strandbos fødselsdagsfest. 
Strandbo afholder sin årlige fødselsdagsfest lørdag d. 9. august kl. 
18.00. Der vil blive hængt en tilmeldingsseddel op på opslagstavlerne en 
af de allernærmeste dage. 
 
Der er fællesarbejde for sidste gang søndag d. 3. august fra 10.00 – 12.00.    
 
Næste åbent hus finder sted tirsdag d. 12. august kl. 19.00.  
                                                                                                              
Bestyrelsen. 


