
Nyhedsbrev fra bestyrelsen i Strandbo august 2007. 
 
 
Havevandring. 
Havevandringen i år resulterede i 23 påtaler. Det er især uønsket 
vegetation som snebærbuske og lignende i hækkene, der er 
problemet. Selv små buske påtales, da bestyrelsen satser på at få 
fjernet disse inden de når at blive et problem. I en enkelt have havde 
snebær og syrener dog allerede fuldstændigt taget overhånd, og det 
bliver sandsynligvis nødvendigt at skifte hækken helt.  
 
Aviscontainere. 
Aviscontainerne og beholderen til batterier i Strandvejsafdelingen er 
nu omsider blevet tømt efter at bestyrelsen har rykket adskillige 
gange. Inden det sket, nåede vi dog at klage til borgmester Klaus 
Bondam, der nu har lovet os et svar. 
 
Fællesarbejdet. 
Fællesarbejdet er nu slut for i år, og som sædvanligt nåede vi at 
vedligeholde ret mange ting. Det sparer os hvert år for store udgifter 
til håndværkere. Der var i år 15, som ikke nåede at være med, og som 
nu skal betale 500 kr. til foreningen. 
Bestyrelsen har også i år sagt nej til henvendelser fra medlemmer om 
at lave noget en anden dag. Dels på grund af dårlige erfaringer, og 
dels fordi det vil give en del arbejde med at sætte folk i gang og 
kontrollere, at tingene bliver gjort. 
 
Dræbersnegle. 
Strandvejsafdelingen er i år begyndt at få dræbersnegle i haverne, 
men endnu i et stærkt begrænset omfang. Erfaringerne fra 
Engvejsafdelingen fra sidste år viser, at det er muligt at holde antallet 
nede, hvis man sørger for at få dem slået ihjel i starten. Ellers vil de 
formere sig voldsomt. 
Man kan slå dem ihjel ved at hælde kogende vand over eller klippe 
dem over lige bag hovedet. Nogen graver dog også en lille skål med 
pilsnerøl ned i et bed. Det kan dræbersneglene ikke stå for, så de 
drukner i øllet.  
  
Hjemmeside. 
Bestyrelsen vil i den kommende tid forsøge at få nedsat et udvalg til 
en Strandbo-hjemmeside.  
  
Grovskrald. 
Søndag d. 9. september er der igen mulighed for at aflevere haveaffald 
og grovskrald. Det foregår mellem kl. 10.00-12.00.  
 
 

Venlig hilsen bestyrelsen 
 
 
 
Det er slut med åbent hus i år, men man kan altid henvende sig til 
formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis man har 
spørgsmål eller forslag til os. Byggeansøgninger kan lægges i 
formandens postkasse i S 11.  
  


