Nyhedsbrev fra bestyrelsen i Strandbo september 2007.
Dispensation med hensyn til tagnedløbsrør.
København Kommunens byggesagsafdeling har blankt afvist at give
tilladelse til at tilslutte tagnedløbsrør (eller dræne) til kloak. Vi anker
for de andele, der ligger ud mod metroen, da problemerne med vand i
disse haver meget vel kan skyldes, at grøfterne langs den gamle
Amagerbane er blevet sløjfet, og at dræningen ved metroen ikke er
tilstrækkelig. Det er dog svært at bevise på grund af den ekstraordinære megen regn i år, så vi foreslår samtidig byggesagsafdelingen
en udsættelse af ankefristen, så vi kan se på forholdene under mere
normale vejrforhold.
Amager Strand.
Bestyrelsen har skrevet til Amager Strandpark I/S og foreslået at der
kommer en badebro ud for haveforeningen, samt at man forsøgsvis får
lagt strandgrus ud i vandet. Forslaget skyldes, at sandet , ikke som
lovet, bliver aflejret, men tværtimod skylles væk, så der kommer flere
og flere store sten frem i leret.
Hjemmeside.
Som nævnt i forrige nyhedsbrev forsøger bestyrelsen nu at stable et
udvalg på benene, der kan stå for en Strandbo-hjemmeside. Vi håber,
at der er nogen i haveforeningen, der har lyst til at træde ind i et
sådant udvalg, og opfordrer alle interesserede til at ringe til Karsten
fra bestyrelsen på nummer 26 18 10 54 og høre nærmere.
Grovskrald.
Desværre fik vi kun en container i Strandvejsafdelingen, da chaufføren
ikke kunne komme igennem med den anden container pga. parkerede
biler. Vi valgte derfor at prioritere haveaffaldet højest. Bestyrelsen har
drøftet muligheden af, at containerne i fremtiden blev sat af på Tovelillevej, men da vi kun havde været ude for problemet en enkelt gang,
valgte vi i første omgang at fortsætte som hidtil.
Hækkene.
Nogle hække er stadigt ikke klippet 2. gang og vi forudser, at det
bliver nødvendigt med flere påtaler. I en have i Strandvejsafdelingen
har hækken været udsat for et massivt insektangreb, hvor store larver
åd ligusterplanternes marv. Vi er ikke stødt på problemet før, og
krydser fingre for, at det ikke sker igen.
Vinterhaner og stophaner.
Vinterhanen i Engvejsafdelingen er i stykker og vil blive lavet, så folk
kan få vand til en kop kaffe i vintermånederne. Mindst 3 af stophanerne i gangene i Strandvejsafdelingen er defekte og skal skiftes, når der
er blevet lukket for vandet.
Klubhusleje.
Bestyrelsen besluttede, at folk, der aflyste en reservering af klubhuset
fremover skulle betale halv leje, da de havde blokeret for at andre
kunne have lejet lokalet den pågældende dag.
Husk at vore containere tømmes sidste gang onsdag d. 26. september.
Venlig hilsen bestyrelsen

