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Strandlunds beboerinformation nr. 10 - 2016 
 
Indholdsfortegnelse: 
Side 1: Administrationen – telefonnumre og åbningstider. 
Side 2: Hjælp uden for åbningstiden 
Side 2: Nyt fra administrationen  
Side 2: Nyt fra kollektivbestyrelsens beboerrepræsentanter. Der har ikke været møde. 
Side 2: Husk ”Oktoberfest den 7. oktober 2016. kl. 18.00. Stadig ledige pladser. Læs mere. 
Side 2: Regler for benyttelse af vaskeri 
Side 3: Hunde  
Side 3: Petanque holder vinterpause.  
Side 3: Der vises film i oktober måned. Læs medsendte program. 
Side 3: Menuplan for oktober måned, Restaurant Strandlund vedlagt. 
Side 3: Cafeen i Restaurant Strandlund har åbent hver dag.  Læs mere i medsendte. 
Side 3: Saks og Hammer er i gang igen. Hver tirsdag kl. 9.30 – 11.30 Læs mere. 
Side 3: Beboer svømning  
Side 3: Kunstudstilling. Birte Aagesen udstiller i oktober og november måned.  
Side 3: Husk fernisering torsdag den 6. oktober 2016 kl. 12.15 i Restauranten. 
Side 3: Vinsmagning. ”Visite from Burgendy”. Læs mere i medsendte. 
Side 3: Duka PC og printer. Der gives demonstration i brugen af dette. Læs mere. 
Side 3: Skønhedssalonen – behandling også i eget hjem – Kontakt Cristina – tlf: 26216181 
Side 3: Ny affaldssorteringsordning på Strandlund. Læs mere. 
Side 4: Salmesang og fortælling v/ Messiaskirken den 14. oktober 2016 kl. 14.30 – 16.00   
Side 4: Sangeftermiddag med Pylle Rørsgaard den 28. oktober 2016 kl. 14.30 – 16.00. 
Side 4: Britts butik sælger tøj den 3. oktober 2016 kl. 10.00 – 14.00 i Foyeen. 
Side 4: London og Paris sælger tøj i Foyeen fredag den 14. oktober 2016 kl. 11.00 – 14.00. 
Side 4: Tirsdagsmalerne. Kom og vær med. Læs mere  
Side 4: Beboernyt 
Side 5: Oktoberfest fredag den 7. oktober 2016 kl. 18.00. 
Side 6-7: Film i oktober måned. Program. 
Side 8: Cafe Strandlund – Nyheder fra Restauranten. 
Side 9-10: Birte Aagesen udstiller oktober og november. Husk Fernisering 6. oktober 2016. 
Side 11: Vinsmagning ”Visite from Burgendy” den 19. oktober 2016 kl. 18.30. 
Side 12: Duka PC og printer. Læs mere og deltag efter ønske. 
Side 13-14: Menuplan for oktober måned 2016 Restaurant Strandlund.  

 
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 
Maria Buddig Bylinska mail: maby@gentofte.dk 
Kontoret har dagligt åbent fra kl. 10.30 til kl. 12. 
 

Bestyrelsesmøder 
Fællescenterbestyrelsen:  
Næste møde er aftalt 29. november 2016 kl. 16.30 i dagligstuen 
Information: Per Transø, tlf: 39632507 og Elisabet Sinding tlf:30246908   
 

Kollektivbestyrelsen: 
Næste møde er aftalt til 13. december 2016 kl. 16.30 i dagligstuen                                                                                 
Information: Elisabet Sinding tlf: 30246908.  
 

Bestyrelsen i Ejerlejlighedsforeningen: 
Næste møde er aftalt til 22. november 2016 kl. 15.00 I Dagligstuen. 
Information: Per Transø tlf: 39632507 
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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 Arnfred Jørgensen, nr. 25, telefon 39 62 67 59, 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, ellerTorben 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. Her kan du læse om alt hvad der sker på Strandlund. Brug den alt 
det du har lyst – og få svar på mange spørgsmål. 
Adressen på nettet er: www.strandlund.gentofte.dk   Husk at skrive adressen i venstre hjørne 
i søgefeltet.   
 
Såfremt du ønsker noget optaget på hjemmesiden, det være sig emner, indlæg eller andet, 
sendes det til administrationens kontor, der herefter indenfor 1 uges behandlingstid, vil sørge 
for at det kommer på hjemmesiden, såfremt at det er passende og i orden og til glæde for 
beboerne og for andre uden for Strandlunds regi. 
 
Administrationen har indgået en aftale med Gentofte kommune om at ansætte Jens Kristian 
Grindsted i virksomhedspraktik. Jens startede i jobbet i mandags, og skal være på Strandlund 
i 13 uger – hvilket vil sige indtil jul. Jens vil indgå i samarbejdet med de øvrige ”blå mænd” og 
hjælpe til med løsning af opgaver, specielt de udendørs. Tag godt imod Jens når du møder 
ham på Strandlund. 
 
Elevatorfirmaet Otis påbegyndte udskiftning af Fællescentrets elevator torsdag den 29. 
september 2016 fra morgenstunden. Arbejdet påregnes at vare ca. 3 uger, således at den 
nye elevator forventeligt kan tages i brug fra mandag den 24. oktober 2016. 
 
Beboerinformationsmøde for alle Strandlunds beboere. 
Det er nu blevet fastlagt, at der holdes beboerinformationsmøde for alle beboere i 
Strandlunds Restaurant, tirsdag den 15. november 2016 kl. 14.00 – 16.00. Noter datoen 
allerede nu – selv om det først sker i november måned. 
 
Nyt fra Kollektivbestyrelsens beboerrepræsentanter (månedsmøde). 
(Da Ejerbestyrelsen ikke deltager i mødet omhandler spørgsmålene der drøftes naturligvis 
alene Kollektivboligerne). 
Der har ikke været afholdt møde i september måned 2016. 
 
Invitation til ”Oktoberfest” 
Der afholdes ”Oktoberfest” den 7. oktober 2016 kl. 18.00 i Strandlunds Restaurant. 
Der er ikke så mange tilmeldte på nuværende tidspunkt – så derfor husk at få bestilt og betalt, 
så vi får et godt arrangement, med god stemning og fest.  
Læs mere i medsendte.  
 
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. 
 

http://www.strandlund.gentofte.dk/
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Hunde 
Husk at hunde skal føres i snor, og husk at hunde ikke må være til gene for andre beboere. 
Kontoret modtager mange klager over hunde der gør i boligerne, løber rundt uden at være i 
snor, og der ligger hundeefterladenskaber mange steder i bebyggelsen – sågar også på 
svalegangene. Dette er helt uacceptabelt. 
Se husordenen i velkomstmappen – og følg reglerne.  
 
Petanque . 
Petanque har afsluttet denne sæson, og holder vinterpause indtil foråret 2017.  
Info til Grethe Kamper, 39 40 88 12. 
 
Film: 

Der vises film i oktober måned. Se medsendte program. 
 
Restaurant Strandlund 
Restaurant Strandlunds menuplan vedlægges for oktober måned 2016. 
Cafeen har åbent hver dag fra 13.00 – 15.30. Læs mere i medsendte.  
 
Saks og Hammer: 
Saks og Hammer er i gang igen, og der mødes hver tirsdag kl. 9.30 – 11.30. Alle er velkomne 
i kælderen under nr. 36-40. Der kan købes kaffe og brød. Der er mulighed for at lave 
hobbyting. 
Info: Grethe Kamper Tlf: 39 40 88 12 
 
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 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 Birte Aagesen udstiller i Strandlunds Restaurant i oktober og november 
måneder 2016. Husk fernisering torsdag den 6. oktober 2016 kl. 12.15 i Strandlunds 
Restaurant. 
 
Vinsmagning ”Visite from Burgendy” 
Vinsmagning i samarbejde mellem Restaurant Strandlund og Holger Frederiksen´s Eftt. A/S.  
Den 19. oktober kl. 18.30 afholdes vinsmagning i bourgognevine og Restaurant Strandlund v/ 
Martin leverer skøn mad dertil. Husk bestilling. Læs mere i medsendte. 
 
Duka PC og printer – demonstration i brugen af dem. 
Der gives demonstration i brugen af Duka mv. den 18. og 26. oktober 2016. Læs mere i 
medsendte. 
 
Skønhedssalonen  
Skønhedssalonen – behandling også i eget hjem – Kontakt Cristina – tlf: 26216181 
 
Ny affaldssorteringsordning i samarbejde med Gentofte Kommune 
Strandlund indgik fra 1. juni et samarbejde med Gentofte Kommune om sortering og 
afhentning af affald. Dagrenovationen fortsætter som hidtil. Det betyder følgende ændringer 
for beboerne på Strandlund: 
Papiraffald skal lægges i beholderne der henstår i området ved affaldsindhegningerne. 
Containerne er mørkegrå og der er påført skilt med ”papir”.  
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Flasker og glas skal på samme måde lægges i de mørkegrå containere der står samme sted 
mærket ”glas”.   
Pap skal fremover bringes til containerpladsen og anbringes hvor der er skilt med ”pap”. Det 
er derfor ikke længere tilladt at henstille pap ved containerne rundt om i bebyggelsen. 
Husk i øvrigt, at emballage skal skilles ad og anbringes de korrekte steder på pladsen. 
Pladsen vil løbende blive indrettet med tydelig skiltning – så der ikke vil være tvivl om hvor 
affaldet skal anbringes i samarbejde med Gentofte Kommune. 
 
Salmesang og fortælling v/ Messiaskirken 
Fredag den 14. oktober 2016 kl. 14.30 – 16.00 afholder Messiaskirken v/ sognepræst Mette 
Born Djurhuus salmesang og fortælling i Strandlunds Restaurant. 
 
Sangeftermiddag med Pylle Rørsgaard. 
Der er sang i oktober måned. Sangeftermiddag den sidste fredag i hver måned. I oktober 
måned bliver det den 28. oktober 2016 kl. 14.30 – 16.00 i Dagligstuen. 
 
Tøjsalg 
Britts Butik sælger tøj i Foyeen mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00-14.00.  
London og Paris sælger tøj i Foyeen fredag den 14. oktober 2016 kl. 11.00 – 14.00.  

 
Tirsdagsmalerne. 
Kom og vær med, vi mødes hver tirsdag fra 14.00-16.00 i Restaurantens cafe. Den 
første time sysles der med kreative udfoldelser. Fra kl. 15.00 er det tid for en kop kaffe 
og kage der kan købes i Cafeen. Vi glæder os til at se jer – så mød bare op. 
 
 
Beboernyt – navnligt om navne 
 

Nye beboere: 

Jan Martin Frøhlke, nr. 48.1. 

Lisbeth Frey og Flemming Johansen, nr. 41. 

 

Fraflytning: 

Sonja Pedersen, nr. 138.1 

 

Døde: 

Hanne Dam Jensen, nr. 82, st. 

 

Tak for den din vi fik sammen på Strandlund. 

 

 

Med venlig hilsen 

Administrationen 


