Nyhedsbrev fra Åbent hus og Bestyrelsesmøde i Andelshaveselskabet Strandbo
Tirsdag d.8 august 2006
Jubilæumsfest
Strandbos 75 års fødselsdag blev fejret med maner. Reception med
lagkage og champagne. Derefter et spontant fællessangs arrangement.
På trods af, at bestyrelsen havde kastet håndklædet i ringen, udviklede
aftenens åbne hus sig til en større fest med fællesspisning og musik. Som
Christian N.32 udtalte: ”Det er den bedste aflyste fest, jeg har været med
til.” Festen sluttede næste dag med oprydning og fælles morgenmad.
Bestyrelsen havde sat en større sum penge af til at holde festen, derfor
har vi besluttet, at hvis nogen næste år vil arrangere en fødselsdagsfest,
er der en sum penge at gøre det for. Frivillige, der har lyst, kan henvende
sig til bestyrelsen, for nærmere oplysninger.
Havevandring
Havevandringen er i år planlagt til søndag d.20 august kl. 10:00. Vi starter
i Engvejsafdelingen.
Strandvejen
Græsrabetten mellem stikvejen og Amager Strandvej tilhører os. Det vil
sige, at vi skal holde græsset og selv plante evt. nye træer. Siden sidste
Nyhedsbrev har en af R98s renovationsvogne torpederet 4 træer, hvoraf
et er flækket og store grene er revet af to andre. Vi har taget kontakt til
R98 vedrørende erstatning.
Skilte
Der er kommet et forslag om at få smedet Strandbo skilte til lågerne.
Vi er igang med at undersøge, hvad det vil koste.
Sportsklubben
Et medlem ønskede sig en anden sportslig udfordring end petanque. Hun
foreslog et bordtennisbord, som kunne stå i yderrummet ved Klubhuset.
Bordet er allerede købt og opstillet. Der er i den anledning kommet en
kodelås på det yderste rum. Koden fåes ved henvendelse til et
bestyrelsesmedlem. Det er meningen senere, at få lavet en hængelås, der
kan åbnes med vores fælles nøgle.
Så velkommen på bordtennisbanen, og som med petanque, behøver det
ikke kun at foregå torsdag aften.
Gratisaviser
Fra 21. august vil man forsøgsvis kunne hente et eksemplar af Urban i en
stander på festpladsen. Vi forsøger også at skaffe lokalavisen,
Amagerbladet.
12 etagers højhus på Krimsvej.
Vi har sammen med grundejerforeninger, ejerforeninger m.fl. skrevet
under på et brev til politikerne mod byggeriet af 12 etagers højhuse på
Krimsvej.
Mailadresse
Hvis du vil modtage dette nyhedsbrev og evt. anden Strandbo post på din
mailadresse, så send den til post@hf-strandbo.dk
Venlig hilsen Bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 12. september kl.19:00

