
Nyhedsbrev fra bestyrelsen i Strandbo juli 2008. 
 
Legepladsen. 
Bestyrelsen hilser børnefamiliernes initiativ mht. til legepladsen velkomment 
og har besluttet at bevilge 8000 kr. til hjælp til aktivitetstårnet og 
sandkassen. Derudover har bestyrelsen besluttet, at Strandbo dækker 
eventuelle udgifter til faldgrus. 
 
Amager Strand. 
Bestyrelsen har rykket Amager Strandpark I/S for at få svar på vor ansøgning 
om badebro, samt forslaget om at man forsøgsvis lægger strandgrus ud i 
vandet ud for Strandbo.  
 
Havevandringen. 
Bestyrelsen har fastlagt datoen for den årlige havevandring. Det bliver i år 
tirsdag d. 1. juli. 
 
Højhuse på Krimsvej. 
Den forudgående høring vedr. opførelse af højhuse på Krimsvej er nu 
afsluttet. Kommunen har valg at ignorere alle de indkomne indsigelser, og der 
udarbejdes nu en lokalplan for området. 
 
Nyt skilt på festplads. 
Martin Bigum har valgt ikke at hænge sit skilt med hastighedsbegrænsning op 
igen, da farverne havde vist sig ikke at være vejrbestandige. I stedet har han 
derfor på egen hånd købt et autoriseret skilt med stolpe. 
Bestyrelsen besluttede at betale for udgifterne til skiltet, men da der allerede 
var en stolpe, har bestyrelsen valgt ikke at betale for denne, men at opfordre 
Martin til at levere denne tilbage. 
Fremover vil andelshavere kun kunne få refunderet udlæg for indkøb, som på 
forhånd er godkendt af den samlede bestyrelse. 
 
Afleveringsforretning. 
Tom har holdt møde med Søren Sabbat angående mangler i forbindelse med 
metroen. Græsarealet på Tovelillevej ville blive sat i stand, og der ville blive 
opsat aflåste låger i begge ender af passagen langs banen i 
Engvejsafdelingen. Man afviste at gøre noget ved fliser og kantsten på 
Tovelillevej. 
 
Byggesager. 
Bestyrelsen havde fået en ansøgning om udvidelse af et skur, men da 
bebyggelsesprocenten på de 20 % derved ville blive overskredet, fik 
vedkommende et afslag. 
 
Grovskrald. 
Der er nu bestilt containere til grovskrald og haveaffald til søndag d. 7. 
september, men der mangler frivillige til at passe containerne i 
Engvejsafdelingen.  
Containerne om foråret står bestyrelsen for, mens eftersommerens containere 
afhænger af frivillige hjælpere. Vi håber derfor at nogen vil melde sig til 
denne tjans, der kun tager 2 timer søndag formiddag.  
 
Fællesarbejde. 
Søndag d. 3. august er det sidste chance for at deltage i fællesarbejdet. 
 
Åbent hus afholdes næste gang tirsdag d. 8. juli mellem kl. 19.00-19.30. 
                                                                                                                          
Bestyrelsen 


