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Indbrud i Strandvejen 18 
Der har desværre været indbrud i stuen tv i nummer 18 i forrige uge. Ifølge politiet kan det 
skyldes at vores hoveddørs låse er gamle og slidte. Nogle af dem slutter ikke helt tæt, og det 
betyder, at det er muligt at åbne døren ved hjælp af et kreditkort eller lignende. 

Vi har derfor bedt låsesmeden efterse alle låseblik samt installere nogle særlige skinner, som 
sikrer låsene mod åbning med kort. Dette sker i starten af uge 42. 

Ekstraordinær generalforsamling 
Der er netop blevet indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 23. oktober kl 19.30. 

Vi håber at I alle efter dialogmødet føler jer godt nok informeret til at kunne forholde jer til 
projektet. Husk at afgive fuldmagt, hvis du er forhindret i at deltage. Fuldmagten er vedlagt 
indkaldelsen. 

Bemærk venligst også det nye opslag i opgangene om besøg i det nyrenoverede Svanegård  
gårdmiljø den 21. oktober. Husk tilmelding til Karen på: trisseto@gmail.com. 

Havedag 
Lørdag den 16. november afholder vi oprydnings- og plantningshavedag. Kom og vær med til 
en forhåbentlig hyggelig dag i selskab med dine naboer. Der kommer opslag op i opgangene 
når tiden nærmer sig. 

Det syge træ ved legepladsen 
Det gamle vedbendbeklædte træ i østhaven er nødlidende og står ikke til at redde. Da træet 
er omfattet af lokalplanen, skal vi have kommunens tilladelse til at fælde det. Vi har ansøgt 
om lov og afventer nu svar.  
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Ændringer i kanaludvalg hos YouSee 
Vi har modtaget information fra YouSee om de ændringer de planlægger i deres kanaler pr. 
1. januar 2020. 

Brevet fra YouSee kan ses som et selvstændigt bilag til dette nyhedsbrev. 

 

Ny ordning til genbrug af flasker 
Som du måske har bemærket er det tidligere system blevet afløst af en mere tidssvarende 
flaske boble, som er nemmere at tømme. Vi har fået bevilget én boble, som vi håber er nok. 

 

Næste bestyrelsesmøde 
Mandag den 11. november 2019 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


