
Nyhedsbrev fra bestyrelsen i Strandbo juli 2007. 
 
 
Støjkassetterne. 
Desværre er støjkassetterne, der skulle sidde på stålpladerne ovenpå 
metroens gabionsvæg sparet væk. De 25 millioner, som Københavns 
Kommune havde afsat til støjreduktion slog ikke til, idet det billigste 
tilbud fra en entreprenør var på 41,8 millioner. Vi håber dog stadigt at 
støjen kommer under de 55 dB. 
 
Havevandring. 
Havevandringen i år er fastsat til onsdag d. 8. august. Vi starter kl. 
15.00. 
 
Vandproblemer. 
På generalforsamlingen i år vedtog vi, at det var forbudt at tilslutte 
tagnedløbsrørene til kloakkerne, da der var grænser for, hvor meget 
vand vore kloakker kan tage. Det var dog muligt at søge dispensation i 
ekstreme tilfælde. Bestyrelsen har nu givet dispensation i et enkelt 
tilfælde. Det drejer sig om N 38, der har stået under vand store dele af 
vinteren og nu igen er ramt hårdt. Haven ligger ud mod Tovelillevej, 
og vi har en stærk mistanke om, at anlæggelsen af metroen har været 
medvirkende til problemerne.  
Vi ved endnu ikke om Københavns Kommune overhovedet vil give 
tilladelsen. 
Vi understreger, at vi vil begrænse antallet af dispensationer mest 
muligt, og be’r alle, der har haft vandproblemer, huske på, at 
sommeren indtil nu har været helt usædvanlig våd.  
 
Aviscontainere. 
Aviscontainerne og beholderen til batterier i Strandvejsafdelingen har 
ikke været tømt i over en måned, selv om vi har rykket adskillige 
gange, såvel mundtligt som skriftligt. Bestyrelsen vil nu forsøge, at få 
direkte kontakt til områdelederen og hvis det ikke hjælper, vil vi klage 
til Klaus Bondam, der er ansvarlig for området. 
 
Cykelstien. 
Bestyrelsen har fået brev fra Københavns Kommunes Teknik- og 
Miljøforvaltning om, at der ikke er afsat penge til ekspropriationer i 
Strandbo i år. 
Man fortsætter dog ufortrødent med at arbejde for en cykelsti på 
vestsiden af metroen. 
 
Fællesarbejde. 
Søndag d. 5. august kl. 10.00-12.00 er der fællesarbejde for 
Søndre mellemgang og Nordre mellemgang. Husk at det er sidste 
chance for at deltage i fællesarbejdet i år. 
 
Ændring af bestyrelsen. 
Frederikke har solgt hendes og Mortens andel. Hun er derfor gået ud af 
bestyrelsen. Bestyrelsen får derfor brug for flere nye 
bestyrelsesmedlemmer på næste generalforsamling. 
 

Venlig hilsen bestyrelsen 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 14. august. Der er åbent hus 
fra kl. 19.00 – 19.30. 


