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Strandlunds beboerinformation nr. 4 - 2020 
 
 
 

På grund af Corona-virus er alle arrangementer aflyst indtil videre. 
 
Situationen følges nøje, og administrationen opfordrer alle Strandlunds beboere til at følge 
myndighedernes udmeldinger om hvorledes vi skal opføre os medens Corona-virussen 
florerer her i landet. 
 
Jeg har gjort mig tanker om det forestående 40 års jubilæum her på Strandlund. 
Som det ser ud for tiden, er der ikke mulighed for at planlægge og holde møder om 
tilrettelæggelse af arrangementet. Jeg vil derfor drøfte med bestyrelsen, om en udsættelse af 
jubilæet ikke vil være det bedste. Det vender jeg tilbage med i næste nummer af 
beboerbladet.  
 
 
 

Hold ud og pas på jer selv, så vi alle kommer gennem Corona-krisen. 
 
            
            Administrationen – telefonnumre og åbningstider. 
 
            Hjælp uden for åbningstiden 
 
            Nyt fra administrationen 
                                    
            Vaskeriet er nu tilgængeligt 24 timer i døgnet. Husk at reservere tid til vask og  
            husk at betaling for vask og tørring sker via opkrævning over huslejen/fællesudgifterne 
             
            Menuplan for april måned 2020, Restaurant Strandlund vedlagt.  
 
            Tilbud om Påskemenuer fra Restaurant Strandlund medsendt. 
 
            Bestillingsliste over lækkerier fra Restaurant Strandlund medsendt. 
 
            Beboernyt. 
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Orientering fra Administrationen 
 
Administrationen i åbningstiden: 
Kontoret 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. (lukket pt. grundet Corona-virus) 
 

Bestyrelsesmøder: 
Fællescenterbestyrelsen:  
Næste møde er aftalt til tirsdag den 10. september 2020 kl. 16.00 i Dagligstuen. 
Information: Per Transø, tlf: 39632507 og Kirsten Hansen-Nord tlf:20950400   
 

Kollektivbestyrelsen: 
Næste møde er aftalt til onsdag den 3. september 2020 kl. 16.00 i Dagligstuen.                                                                                 
Information: Kirsten Hansen-Nord tlf: 20950400.  
 
Bestyrelsen i Ejerlejlighedsforeningen: 
Næste møde er ikke aftalt grundet Corona-virus.  
Information: Per Transø tlf: 39632507 

 
Hjælp uden for 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 Hans Henrik Dahl nr. 33, telefon 20 99 63 38, eller John Torp Andersen nr. 
81, telefon 40 53 11 14  
Kollektivbeboere kontakter Kirsten Hansen Nord, nr.140 st., telefon 20 95 04 00, eller 
Susanne Schwartzlose nr. 66.st. telefon 26803537 eller Jørgen Jakobsen, nr.60.st. telefon 28 
76 28 00. 
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.   
 
Evaluering af maden på Strandlund 
Fællescentrets bestyrelse besluttede i møde den 12. september 2019 at Restaurantens mad 
skal evalueres igen. Der skal gives beboerne mulighed for at give ris og ros til maden der 
serveres for de købte spisebilletter. Administrationen har haft en kasse opstillet og beboernes 
svar vil blive gennemgået i december måned 2019 og resultatet vil efterfølgende blive 
offentliggjort efter behandling i Fællescentrets bestyrelse ved førstkommende møde efter at 
Corona virussen giver mulighed for det. 
 
Q-Park: 
Ordningen er nu permanent.  
Er du i tvivl om parkeringsreglerne så kan du læse om dem i det udleverede papir, eller 
kontakte kontoret i åbningstiden, der så vil kunne hjælpe dig med at få spørgsmålene afklaret. 
  
 
 
 
 

mailto:erti@gentofte.dk
mailto:ksa@gentofte.dk
mailto:maby@gentofte.dk
http://www.strandlund.gentofte.dk/
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Nye regler for benyttelse af vaskeri: 
 
Vaskeriet er nu tilgængeligt for alle brugere i alle døgnets timer.  
Det nye vaskesystem er taget i brug og beboerne har givet udtryk for at det er dejligt at man 
kan reservere vasketider – og at betaling for vask og tørring opkræves månedligt via huslejen/ 
fællesudgifterne, og at vaskemønterne er blevet afskaffet. 
 
For at kunne benytte vaskeriet skal beboere have anskaffet en brik. De beboere der har en 
vaskenøgle til den nuværende vasketavle, kan medbringe denne til kontoret, og få den  
ombyttet til en brik – uden beregning. Der ydes kun 1 brik – uanset antallet af vaskenøgler der 
indleveres. Beboere der ønsker at vaske, og som ikke tidligere har anskaffet en 
vaskenøgle, skal købe en vaskebrik – til en pris af 285,- kr. som en engangsbetaling. Beløbet 
vil blive opkrævet via huslejen / fællesudgifterne. 
 
Prisen for vask og tørring er uændrede. 
 
Tag godt mod det nye system, der som noget nyt giver mulighed for at flere kan vaske på 
samme tid. Maskiner kan reserveres på maskinen, men kan også reserveres fra en PC 
hjemmefra eller fra hjemmeplejens kontor. Der er opsat brugervejledning i vaskeriet som 
hjælp til benyttelse af systemet. 
 
Banko: 
Mangler at afholde den sidste dag i forårssæsonen.  
Men det er heller ikke til, på nuværende tidspunkt, at vide, hvornår det kan finde sted,  
vi skal jo ikke kun passe på jer, men også på os selv.  Men gevinsterne er købt, så det skal 
nok blive til noget. Det vil fremgå af Beboer informationen, men kig også på opslagstavlen i 
foyeren. 
Ring evt. til Bente Pedersen, 26 24 74 75 eller Hans Henrik Dahl, 20 99 63 38. 
 
 
Petanque: 
Jeg kan se at banerne, fra administrationens side, er gjort flot i stand. 
Derfor, så snart der er mulighed for at vi igen kan samles, kan vi gå i gang søndage kl. 10.00. 
Men efter påske kan I bruge banerne hele ugen på alle tidspunkter, så længe man retter 
sig efter reglerne for antal personer, man må samles. 
Kugler og andet udstyr ligger i skuret i hyndeboksen. 
Grethe Kamper, 60 48 40 94. 
 
Restaurant Strandlund: (lukket på grund af Corona-virus). Maden bringes ud. 
Restaurant Strandlund tilbyder påskemenu den 9.- 13. april 2020. Læs mere i medsendte.  
 
Restaurant Strandlunds menuplan vedlægges for 1. april til og med den 13. april 2020. 
Læs mere i medsendte menuplaner. 
 
Restauranten tilbyder beboerne forskellige lækkerier. Læs mere i medsendte. 
 
Saks og Hammer: 
Kære alle Strandlund beboere. 
Vi har alle sammen fået vendt op og ned på vores tilværelse. 
Heldigvis ser det ud til at alle retter sig efter reglerne der er udstukket fra regeringens side, og 
det er jo forhåbentlig med til, at vi ikke bliver så hårdt ramt af Covid-19. 
Men så sjovt som det plejer at være her på Strandlund er det jo ikke. 
Jeg kan fortælle at SAKS og HAMMER klubben også tænker på jer. 
Desværre må vi jo fortsat holde os for os selv, og kan derfor ikke mødes i kælderen om 
tirsdagen.  
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Derfor var vores pølse fest den 10.marts nok afslutning på vintersæsonen engang i kælderen 
2019/20. 
Sak og Hammer klubberne skulle have afholdt generalforsamling d. 21. april 2020. 
Den er aflyst. Vi afholder den når alt igen er normalt, og vil give besked i Beboerinformation. 
 
Der er medlemmer der har spurgt hvornår de skal betale kontingent, det skulle jo være sket 
på Generalforsamlingen, og kontingentet er som sædvanlig 50 kr. pr. person og kan nu 
indbetales på 
Mobilepay 60484094. Dette er en mulighed, men vi modtager også indbetalinger på 
Generalforsamlingen, når den engang bliver afholdt, eller ved Petanquebanen, når det bliver 
aktuelt. 
Men bare rolig der er plads til jer alle. Og vi glæder os til at komme i gang med vores 
arrangementer. Vi forventer at afholde: 
2 bus ture, den ene bliver en juletur, 
En tur med egen transport til Arbejdermuseet, Ny boder eller det nye Københavns museum. 
Og evt. et foredrag. 
 
Søndagstræf:  
Er også stillet i bero indtil vi ved mere. Måske bliver det ikke til flere træf i denne vintersæson, 
da vi jo håber at kunne spille Petanque i stedet for fra 3.maj. 
Men husk at der hver dag kl. 9.00 er fælles sang på DR.TV 1, jeg synes selv det er dejligt, og 
så kan vi lære nogle nye fra Højskolesangbogen. 
 
 
Kunstudstillinger:  
Karin Johansson udstiller i Strandlunds Restaurant i april måned 2020.  
 
Messiaskirken: 
Messiaskirken afholder salmesang og fortælling i Strandlunds restaurant når Corona-virussen 
tillader det. 
 
 

Svømmebassin og motionsrum: 
Lukket grundet Corona-virus. 
 
Cykelklub Strandlund. 
Ingen aktivitet grundet Corona-virus. 
 
 
Vin i Strandlunds Dagligstue: 
Ingen aktivitet grundet Corona-virus. 
 
 
Tøjsalg 
Ingen tøjsalg grundet Corona-virus. 
 
 
Skønhedssalon: 
Lukket grundet Corona-virus. 
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Udlån: 
Rent personlig har jeg mange gode nyere KRIMI er, som jeg gerne vil låne ud, her i denne 
”hold dig hjemme periode”.  Jeg stiller en kasse oppe i biblioteket på bordet. Når I har læst 
dem aflevere de venligst hos Grethe nr. 63. som vil ”spritte af”. 
Jeg sørger for at fylde op så længe lageret strækker. 
Hvis nogen er i tvivl vedr. Saks og Hammer klubbernes aktiviteter så ring 60484094 
Hilsen og forhåbentlig snarligt gensyn. Grethe Kamper 

 
 
 
Beboernyt – navnlig om navne: 
 
Nye beboere:  

Pr. 1. april 2020 

Karen Vinter, Strandlund 40.1 

Sonja og Jørgen Schrøder, Strandlund 4.1 

Erik og Soli Lohmann, Strandlund 142.st. 

Lone Larsen, Strandlund 10.1 

Aase Pedersen, Strandlund 100.st. (fra 15. marts 2020). 

 

Fraflytninger:   

Aase Pedersen, Strandlund 98.1 

Steen Poul Thorgaard, Strandlund 72.1 

Jytte Pors, Strandlund 12.1 

 

 

Med venlig hilsen 

Administrationen 
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Kære Beboere på Strandlund  
 
I disse Coronatider kan det være svært at komme ud at handle som I plejer, vi har 
derfor sammensat et lille udvalg af lækkerier som i kan få leveret gratis til Jeres dør. 
Bestilling skal blot ske dagen før inden kl. 13.00. 
 
Vi tilbyder: 
 
Hjemmebagt rugbrød   pris pr. stk.   30,00 
Hjemmebagt formbrød   Pris pr. stk.   20,00 
Hjemmebagte morgenboller  5 stk.   25,00 
 
Slagterens Rullepølse i skiver   pris pr. 100 gram  25,00 
Slagterens kogte skinke i skiver  pris pr. 100 gram  20,00 
Hjemmelavet leverpostej  pris. Pr. 200 gram  20,00 
Røget laks i skiver   pris. Pr. 100 gram  50,00 
 
Der tages forbehold for udsolgte produkter 
 
Fra den 1. april kan vi også tilbyde hjemmelavet marcipan påskeæg 
3 stk. Marcipan, Bailey og kaffe krokant, Orange  pris for 3 stk.
  45,00 
 
Bestilling på telefon 39624525 eller pr. Mail info@snowdropcatering.com 

 

Med venlig hilsen 

Anne, Nikolaj og Martin 

Restaurant Strandlund 

 
 
 
 
 
 
 

 

about:blank
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Menu 1 – 13. april 2020 
 

1. april -5.april  

Onsdag 
 

Stegt laks med hvidvinssauce 
og små kartofler  

 

Dampet bønner 

Torsdag 
 

MInestrone Pasta Carbonara 
Pasta med flødesauce, bacon, 

løg og ærter 

Fredag 
 

Stegte kyllingelår med sauce, 
kartofler og agurkesalat 

 

Grøn salat  

 

 

6. april– 13. april 

Mandag 
 

Frikadeller med stuvet hvidkål 
og små kartofler  

 

Blandet salat 

Tirsdag 
 

Karry suppe 
 

Hakkebøf med bløde løg og 
skysauce 

Onsdag 
 

Kogt torsk med sennepssauce 
og klassisk garniture 

Blandet salat 

Torsdag 
Skærtorsdag 

Se påskemenuen 
 

Husk at bestille senest mandag 
den 6 april 

Fredag 
Langfredag 

Se påskemenuen Husk at bestille senest mandag 
den 6 april  

 

Mandag 
2. påskedag 

Se påskemenuen Husk at bestille senest mandag 
den 6 april 

 

                                 Der serveres hjemmebagt bolle og grøntsager / salat til alle retter 

Der serveres ikke dessert i denne menu-periode  

Vi bringer maden ud uden beregning fra 1. april til 13. april 

Der SKAL bestilles dagen før inden kl. 13.00, skal der bestilles til om mandagen skal 

dette gøres om fredagen (der kommer særskilt menu for påskedagene, der skal bestilles 

separat) 

Ring på: 39624525 

 

Med venlig hilsen 

    Restauranten 
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Påskemenu 9. april – 13. april 

Menuerne skal bestilles senest mandag den 6 april kl. 13.00 

Sedlen skal udfyldes og afleveres i restauranten eller til Nikolaj  

når han leverer den daglige frokost 

 
Navn: Husnummer: 

  
 

 

 

9. april – 13. april 

Dag Menu 
 

Antal 

Torsdag 
Skærtorsdag 

Leveres koldt onsdag 

Skipperlabskovs med rugbrød, 
rødbeder og purløg 

Skal varmes i mikro eller alm. 
ovn 

 

Fredag 
Langfredag 

Leveres koldt onsdag 

Butter chicken med ris  
Indisk inspireret curry 

Skal varmes i mikro eller alm. 
ovn 

 

Lørdag 
 

LUKKET  

Søndag 
Påskedag 

LUKKET  

Mandag 
2. påskedag 

Forloren skildpadde med små 
frikadeller, fiskedeller, kogt æg 

samt flute 
 

 

 

                                 Der serveres hjemmebagt bolle og grøntsager / salat til alle retter 

Der serveres ikke dessert i denne menu-periode  
Menuerne torsdag og fredag leveres kolde om onsdagen og skal derfor varmes før de spises 

Menuen søndag leveres lørdag og skal derfor varmes før den spises 

 

Med venlig hilsen 

    Restauranten 
 
 
 
 
 


