Strandlunds beboerinformation nr. 8 - 2017
Indholdsfortegnelse:
Side 1: Administrationen – telefonnumre og åbningstider.
Side 2: Hjælp uden for åbningstiden
Side 2: Nyt fra administrationen
Side 2: Q-Park. Nyt om Parkeringsordningen. Læs mere.
Side 2: Regler for benyttelse af vaskeri
Side 3: Banko holder sommerpause. Der spilles igen til efteråret.
Side 3: Hunde
Side 3: Petanque spiller igen hver søndag. Læs mere.
Side 3: Der vises film i august måned 2017. Læs mere i medsendte program.
Side 3: Søndagstræf holder sommerferie til oktober måned 2017.
Side 3: Menuplan for august måned 2017, Restaurant Strandlund vedlagt.
Side 3: Aftenåbent fredag den 18. august 2017 kl. 18.00. Læs mere, og husk bordbestilling.
Side 3: Saks og Hammer holder sommerferie til oktober måned 2017.
Side 3: Beboer svømning regler for. Læs i teksten.
Side 3: Erik Petersen udstiller i august og september måneder i Restauranten.
Der afholdes fernisering torsdag den 3. august 2017 kl. 12.15 i Strandlunds
Restaurant. Læs mere i medsendte.
Side 3: Skønhedssalonen – behandling også i eget hjem – Kontakt Cristina – tlf: 26216181
Salonen holder ferielukket fra 6. juli til 23. juli 2017.
Side 4: Cykelklub Strandlunds efterårsprogram foreligger. Der er arrangement den 14.
August 2017 kl. 13.00 – 14.30. Noter datoerne. Læs mere i medsendte.
Side 4: Salmesang og fortælling v/ Messiaskirken holder arrangement den 18. august 2017
kl. 14.30 – 16.00. Læs mere.
Side 4: Der er ingen tøjsalg i august måned.
Side 4:Tirsdagsklubben holder pause til efteråret.
Side 4: Sangeftermiddag med Pylle Rørsgaard fredag den 25. august 2017 kl. 14.30 – 16.00
I Strandlunds Dagligstue.
Side 4: ”Gymnastik for de ældre”. Det foregår i Dagligstuen hver torsdag fra 10.00 – 11.00
i august måned. Læs mere.
Side 4: Vin på Strandlunds terrasse mod parken, dog ikke de dage der vises film. Læs mere.
Side 4: Beboernyt
Side 5: Aftenåbent i Restaurant Strandlund - Grisefest. Menu vedlagt.
Side 6: Erik Petersen udstiller i Strandlunds Restaurant august og september måneder 2017
Læs mere i vedlagte.
Side 7: Cykelklub Strandlund har arrangement den 14. august 2017 kl. 13.00 – 14.30. Læs
Mere i medsendte.
Side 8: Film i august måned 2017. Program medsendt.
Side 9-10: Menu Restaurant Strandlund august måned 2017 vedlagt.

Orientering fra Administrationen
Administrationen i åbningstiden:
Eric Tingleff 39 62 11 30, i telefontiden fra 8.00 – 12.00 alle ugens dage.
Eric Tingleff mail: erti@gentofte.dk
Kenneth Madsen mail: ksa@gentofte.dk
Maria Buddig Bylinska mail: maby@gentofte.dk
Kontoret har dagligt åbent fra kl. 10.30 til kl. 12.
Bestyrelsesmøder:
Fællescenterbestyrelsen:
Næste møde er aftalt til 29. august 2017 kl. 16.30 i Dagligstuen.
Information: Per Transø, tlf: 39632507 og Elisabet Sinding tlf:30246908
Kollektivbestyrelsen:
Næste møde er aftalt til 26. september 2017 kl. 16.30 i dagligstuen
Information: Elisabet Sinding tlf: 30246908.
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Bestyrelsen i Ejerlejlighedsforeningen:
Næste møde er aftalt til 23. august 2017 kl. 15.00 i Strandlunds Dagligstue.
Information: Per Transø tlf: 39632507
Hjælp udenfor åbningstiden:
Denne hjælp er kun beregnet på akut hjælp til f.eks. manglende elektricitet i boligen eller
utætte vandrør og kun uden for administrationens åbningstider.
Ejere kontakter Connie Rudebeck, nr. 53, telefon 52 58 98 18, eller John Torp Andersen nr.
81, telefon 40 53 11 14
Kollektivbeboere kontakter Elisabet Sinding, nr. 112,1sal, telefon 30 24 69 08, eller Kirsten
Hansen Nord, nr.2 st., telefon 20 95 04 00, eller Torben Søbirk nr.122 st., telefon 39 62 18 09
Restaurant, mad og mad udbringning eller ved private middage på telefon 22 85 45 40 eller
telefon 39 62 45 25 (Martin Ventrup).
Hjemmeplejen: Om dagen er nummeret 39 98 75 62 og om aftenen er nummeret 39 63 18
68. Dette gælder også weekender og helligdage.
Nyt fra Administrationen:
Strandlunds hjemmeside. Adressen på nettet er: www.strandlund.gentofte.dk Husk at skrive
adressen i venstre hjørne i søgefeltet.
Administrationen og ”de blå mænd” ønsker alle beboere god sommer. Kontoret har
sommeren igennem åbent som sædvanligt, ligesom ”de blå mænds” opgaver bliver varetaget.
Dog er bemandingen i ferieperioden ikke den samme som sædvanligt.
Administrationen har ansat Steen Hansen som ejendomsfunktionær fra 1. juli 2017. Steen er
58 år og er udlært murer, men har arbejdet i flere år med opgaver i forskellige boligselskaber,
af samme type som de der skal løses her på Strandlund. Tag godt i mod ham og glæd jer til
hans gode humør og arbejdskraft.
Q-Park:
Strandlunds administration har i samarbejde med Q-Park aftalt, at når beboere f.eks. skifter
bil og dermed nummerplade, eller har egen bil til reparation og får lånebil til rådighed med
andet nummer på nummerpladen end egen bil har, kontakter beboeren administrationens
kontor, og får udleveret et kort, der sættes i forruden på den nye bil/ lånebilen således, at
beboeren kan benytte sin faste plads som hidtil. Kortet har tidsfrist, men giver beboeren
mulighed for at benytte sin sædvanlige parkeringsplads, selv om nummerpladerne ikke er i
overensstemmelse med hinanden, som reglerne ellers foreskriver.
Parkeringsordningen trådte i kraft fra 1. april 2017. Alle beboere har fået udleveret
parkeringstilladelse til egen bil – hvis beboeren har en sådan, og indtil 4 gæstekort som kan
udleveres til pårørende og andre gæster. Alle beboere har ligeledes fået udleveret regler for
parkering på Strandlund. Læs reglerne grundigt igennem og følg dem så du undgår
parkeringsafgift. Husk i øvrigt altid at give dine besøgende besked om Strandlunds
parkeringsordning, så de er forberedt på at få bilen registreret korrekt så parkeringsafgift
undgås.
Hvis du har spørgsmål eller tvivl til reglerne – kan du altid kontakte kontoret.
I øvrigt har administrationen fået rigtig mange positive henvendelser efter ordningens
ikrafttræden, og her efter 2 måneders drift, er beboerne ved at være fortrolige med reglerne
og ordningen. Administrationen følger fortsat ordningens drift.
Regler for benyttelse af vaskeri:
På hverdage benyttes vaskeriet fra 7.30 – 12.00 af Gentofte Kommunes hjemmepleje, og
andre private hjemmeplejefirmaer. Maskinerne kan ikke benyttes af beboere i dette tidsrum.
Vaskemaskinerne kan bookes med nøgle i tavlen der hænger på væggen uden for vaskeriet i
døgnets øvrige tidsrum – herunder også i weekender. Husk at hver beboer kun kan booke 2
vaskemaskiner af gangen. Vaskenøgle og vaskepoletter kan købes i administrationen. Der
forefindes rulle i vaskeriet som ikke kræver reservation. Husk at døren til vaskeriet altid skal
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være lukket. Hen over sommeren er det besluttet, at installere doseringsanlæg på

vaskemaskinerne, så der fremover ikke skal påføres sæbe til vaskemaskinerne, det vil ske
automatisk ved valg af vask.
Fra mandag den 18. september 2017 igangsættes det nye anlæg, og fra samme dato
indføres nye mønter til tørretumblerne.
Pris for mønter til vask vil herefter udgøre 15,- kr. pr. vask og fortsat 10,- kr. for mønter til
tørretumblerne. Mønter kan fortsat købes på administrationens kontor, i portioner af minimum
10 stk.
Nærmere om den nye vaskeordning i beboerinformation for september måned 2017.
Banko:
Der holdes sommerpause. Der spilles igen til efteråret.
Hunde:
Husk at hunde skal føres i snor, og husk at hunde ikke må være til gene for andre beboere.
Husk også at fjerne hundens efterladenskaber. Dejligt at konstatere, at flere og flere beboere
faktisk følger reglerne. Lad os hjælpe hinanden til at få alle beboere til at efterleve disse
regler.
Se husordenen i velkomstmappen – og følg reglerne.
Petanque:
Petanque er i fuld gang på de ny renoverede baner i Syd gaden, og der vil som sædvanligt
være kaffe m/brød og bitter til salg, men husk, tag varmt tøj på, da vi ikke kan garantere for
vejret. Der spilles altid søndage kl. 10.00.
Info til Grethe Kamper, 39 40 88 12.
Film:
Der vises film i august måned 2017. Læs mere i medsendte program.
Søndagstræf:
Søndagstræf holder sommerferie indtil oktober måned 2017.
Restaurant Strandlund:
Restaurant Strandlunds menuplan vedlægges for august måned 2017. Vær opmærksom på
at der fremover bliver serveret fisk om onsdagen og ikke som tidligere tirsdagen.
Aftenåbent fredag den 18. august 2017 kl. 18.00. Husk bordbestilling og tlmelding. Læs mere
i medsendte.
Saks og Hammer:
Saks og Hammer holder sommerferie til oktober måned 2017.
For evt. spørgsmål ring til Grethe Kamper: Tlf. 60 48 40 94.
Beboer Svømning:
Svømmehallen har åbent mandag morgen ml. kl. 6.45-7.45. Alle andre dage er der åbent fra
7.15 – 8.30. Det er et krav, at svømmeområdet det vil sige bassin og omklædningsrum er
forladt til de anførte tider. Beboer-svømning på lørdage og søndage - mellem kl. 15.30- 16.45
for beboere, og mellem kl. 16.45-18.00 for beboere og beboere med familie. Regler og tider
skal overholdes. Ingen voksne eller børn må opholde sig i svømmehalsområdet alene. Man
skal have følgeskab af en anden voksen person.
Det er nu muligt for alle Strandlunds beboere at svømme tirsdag aften kl. 19.45-21.00.
Tiderne skal overholdes, da svømmehallens rensningsanlæg skal have tid til at rense vandet
inden brugerne tager det i anvendelse næste morgen.
Kunstudstillinger:
Erik Petersen udstiller i Strandlunds Restaurant i august og september måneder 2017.
Læs mere i medsendte. Der afholdes fernisering torsdag den 3. august 2017 kl. 12.15 i
Strandlunds Restaurant.
Skønhedssalonen:
Skønhedssalonen – behandling også i eget hjem – Kontakt Cristina – tlf: 26216181
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Cykelklub Strandlund:
Cykelklub Strandlunds efterårsprogram er kommet. Der er arrangement den 14. august 2017
kl. 13.00 – 14.30. Noter de kommende arrangementers datoer. Læs mere i medsendte.
Salmesang og fortælling v/ Messiaskirken:
Messiaskirken afholder arrangement v/ sognepræst Mette Born Djurhuus i Strandlunds
Restaurant fredag den 18. august 2017 kl. 14.30 – 16.00.
Tøjsalg:
Der er ingen tøjsalg i august måned 2017.

Tirsdagsklubben:
Tirsdagsklubben holder pause til efteråret.
Yderligere information Helene Løvstrøm 21353840.
Sangeftermiddag:
Der afholdes sangeftermiddag med Pylle Rørsgaard, fredag den 25. august kl. 14.30 –
16.00 i Strandlunds dagligstue.
Gymnastik i Dagligstuen:
”Gymnastik for ældre” på Strandlund fortsætter. Den foregår hver torsdag i tidsrummet
fra 10.00 – 11.00. i Dagligstuen. Undervisningen sker ved afspilning af en DVD.
Ønsker du mere information kan du kontakte: Henni V. Hansen tlf. 61864384.
Vin på Strandlunds terrasse imod parken:
Hver torsdag kl. 14.00 (indtil biografen starter igen) er der mulighed for beboerne at
mødes på terrassen mod parken. Sommeren igennem kan interesserede beboere
møde op i godt vejr og hygge sig med andre beboere. Der vil være mulighed for køb af
et glas hvid, eller rødvin. Velkommen til alle på terrassen.
For evt. spørgsmål ring til Henni tlf. 61 86 43 84.

Beboernyt – navnlig om navne:
Nye beboere:
Jørgen Erik Jakobsen og Lone Sørensen, Strandlund nr. 60 st.
Lars Ove Sørensen, Strandlund nr. 136, st.
Fraflytning:
Lars Ove Sørensen, Strandlund nr. 60, st.
Lillian Dyveke Rahbek, Strandlund 114, 1.
Døde:
Else Margrethe Froberg, Strandlund nr.32.st.
Tak for den tid vi fik sammen på Strandlund
Med venlig hilsen

Administrationen
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