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Strandlunds beboerinformation nr. 5 - 2022 
 
Arrangementer: 
Maj md.            
Dato 
 
        
      4.+18.   Cykelklubben holder cykeleftermiddag på terrassen foran Fællescentret. 
 
      8.    Petanque - officiel start med flag og spil på banerne kl. 10.00 
 
      9.    London & Paris afholder tøjsalg kl. 10.00 – 13.30 i Foyeren.  
    
     12.+26.   Kreativgruppen mødes kl. 15.00 til 18.00 i Dagligstuen. 
 
     19.  Brevafstemning om Forsvarsforbeholdet i Dagligstuen kl. 10.30. 
 
     24.  Cykelklubben holder Dyrehavetur i Kapervogne, afgang Strandlund kl. 13.15. 
 
     27.  Restauranten holder Fransk Aften kl. 18.00. Læs mere i medsendte. 
 
      

Husk at få noteret i kalenderen, at Strandlund fejrer forsinket 40 års jubilæum den 4. juni 
2022 hele dagen. Der vil være arrangementer gennem hele dagen. Der vil primo maj måned 
blive udsendt program og tilhørende tilmelding til arrangementet til beboerne og andre af 
Strandlunds interessenter. 
 
Saks og Hammer klubberne har indsamlet 
kr. 6.850,- og foræret Strandlund beløbet i 
Jubilæumsgave til brug for indkøb og 
beplantning af Japanske Kirsebærtræer i 
indkørselspartiet ved Strandvejen. Samtidig 
blev overdraget en Jubilæumsgave fra Erik 
og Magda Sterregaards Mindefond på kr. 
4.000,- til brug for samme formål. Se 
medsendte foto. 
 
 
Strandlunds Bestyrelser og administration fik 
overdraget gaverne tirsdag den 19. april 
2022 ved en lille højtidelighed, og udtrykker 
stor tak for gaven, og vil sørge for at 
beplantningen sættes i gang og udføres 
inden Jubilæets afholdelse.  
  
Endelig har administrationens kontor modtaget en kasse til brug for beboere der er 
interesseret i at give et tilskud til Jubilæumsgaven.  
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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 
Maria Buddig Bylinska  
Nikolaj Ventrup 
Hvis du skal i kontakt med kontoret på mail skal du benytte mailadressen; 
 
strandlundfc@gentofte.dk  som betjenes af alle 3 ovennævnte medarbejdere.   
 
Kontoret har dagligt åbent fra kl. 10.30 til kl. 12. Onsdage er der dog lukket for fremmøde. 
Kontoret betjener dagligt forhold vedrørende Strandlunds boliger. Af hensyn til 
opgaveløsningen skal der udfærdiges arbejdssedler til ”de blå mænd”, så derfor er det bedst 
hvis du ringer til kontoret, hvis du har et problem som du ønsker hjælp til at få løst.  
 

Bestyrelsesmøder: 
Fællescenterbestyrelsen:  
Næste møde er aftalt til tirsdag den 31.maj 2022 kl. 16.00 i Dagligstuen. 
Information: Per Transø, tlf: 39632507 og Rita Rahbek Russel tlf: 28 36 63 11   
 

Kollektivbestyrelsen: 
Næste møde er aftalt til tirsdag den 10. maj 2022 kl. 16.00 i Dagligstuen.                                                                                 
Information: Rita Rahbek Russel tlf: 28 36 63 11  
 
Bestyrelsen i Ejerlejlighedsforeningen: 
Generalforsamling er aftalt til torsdag den 5. maj 2022 kl. 17.00 i Restauranten. 
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 Ulla Høst nr. 47, telefon 21 79 75 73, eller John Torp Andersen nr. 81, telefon 
40 53 11 14  
Kollektivbeboere kontakter Rita Rahbek Russel, nr. 94.1, telefon 28 36 63 11 eller Kirsten 
Hansen Nord, nr.140 st., telefon 20 95 04 00, eller Marianne Lyø Facius, nr.30.1, telefon 40 
14 59 15. 
 
Restaurant, mad og mad udbringning eller ved private middage på telefon 39 62 45 25.  
 
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.   
 
Vores leverandør af toner/ printerpatroner til vores kopimaskine har meddelt os, at markedet 
er tømt for denne vare, og de derfor ikke kan levere til os indtil videre og ud i nærmeste 
fremtid. 
Administrationen har derfor besluttet at begrænse trykkeopgaver mest muligt også i omfang, 
for fortsat at kunne levere beboerblad og spisebilletter mv. I øvrigt opfordres beboerne til i 
videst muligt omfang at benytte Strandlunds hjemmeside, så vidt det er muligt. 
 
 
 
 
 
 

mailto:strandlundfc@gentofte.dk
http://www.strandlund.gentofte.dk/
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Udskiftning af elevatorer: 
Strandlund har omsider modtaget byggetilladelse på udskiftning af Kollektivernes 2 gamle 
elevatorer i syd- og nordgaden. Elevatorfirmaet Hydrocon har meddelt, at de vil påbegynde 
projektet om udskiftning nu, hvilket betyder, at de nuværende elevatorer vil blive nedlukket 
den 13. juni 2022 og de nye vil være klar til ibrugtagelse den 30. september 2022. Nærmere 
orientering vil blive beskrevet i de kommende beboerinformationer. 

 
 
 

Brevstemning om Forsvarsforbeholdet: 
Der foretages brevafstemning torsdag den 19. maj kl. 10.30 i Dagligstuen. Tilmelding til 
administrationens kontor senest mandag den 9. maj 2022. 
 

 
 
Saks og Hammer: 
 

 
 
SAKS OG HAMMER KLUBBERNE (drevet af frivillige beboer siden år 2002) 

 
Tirsdagsmøderne holder sommer-lukket indtil oktober måned. 
                                                                                                 
Søndagstræf holder sommer-lukket indtil oktober måned. 
 
Petanque har officiel start med flag og spil på banerne den 8. maj kl. 10.00. 
Dog samles nogle af de ihærdigste den 1. maj (her skal i dog selv medbringe kaffe og lign.), 
men den 8. maj er der som sædvanlig servering ved Petanque-bordene af kaffe og brød til 10 
kr. og derefter mødes vi hver søndag kl. 10.00. 
 
Bankospil holder også sommer – lukket indtil oktober måned. 
 
Kontingent for 2022 50 kr. Kan stadig indsættes på mobilkonto 9618EN, husk anfør dit 
bolig nr.   
 
Evt. spørgsmål, så ring Grethe 60484094 
 
Restaurant Strandlund  
Restaurant Strandlunds menuplan vedlægges for maj måned 2022. Læs mere i medsendte. 
 
Restauranten holder aftenåbent med Fransk Aften fredag den 27. maj 2022 kl. 18.00. Læs 
mere i medsendte. 
 
Som det blev meddelt ved brev af 25. april 2022 stiger prisen på madbilletter og mad fra 1. 
august 2022 fra de nuværende 50,- kr. pr. madbillet til 60,- kr. pr. madbillet. Dette sker som 
en følge af at alle råvarer er blev meget dyrere i den seneste tid, og gør det umuligt for 
Restauranten at få økonomien til at hænge sammen. 
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Kunstudstillinger:  
Lis Severin udstiller i Strandlunds Restaurant i maj og juni måneder 2022. 
Yderligere information om Lis Severin foreligger i Restauranten hvor billederne også er 
udstillet. 
 
Kreativ gruppen 
Gruppens mødes i Dagligstuen torsdag den 12.maj og torsdag den 26.maj. Om man vil sy, 
strikke, hækle lave patchwork, lave smykker, male på silke, eller noget helt andet så kom til 
kreativgruppen. Tag selv med hvad I har lyst til at hygge med, f.eks. kaffe, the, vand, frugt 
eller småkager. 
Husk spørgsmål kan rettes til Marianne Lyø på telefon 40 14 59 15. 
 
Beauty, Style & Wellness tilbyder:  
Kære kunder  
Jeg starter uddannelse fra torsdag den 27. januar 2022. Jeg uddanner mig til 
fitnessinstruktør, hvilket vil komme jer til gode den dag jeg er færdig. Jeg vil i 
uddannelsesperioden sikre at mine faste kunder får deres behov opfyldt. Der tilbydes 
behandlinger eftermiddage og weekender så vidt muligt. Ring og læg besked på jeres ønsker 
på min telefon. Kærligst Cristina. 
Kontakt: Cristina telefon 26216181 
 

Gymnastik i Dagligstuen: 
Gymnastikken finder sted hver torsdag fra kl. 9.00 – 10.00 i Dagligstuen. Vil du vide 
mere kan du kontakte Katrin Øster telefon 40561451. 
  
Vin i Dagligstuen: 
Der afholdes igen vineftermiddage hver fredag kl. 14.00 til 16.00. 1 glas rød eller 
hvidvin 10 kr. og en gratis sludder.  
 
Strandlund Cykelklub: 
Cykeleftermiddage på terrassen foran Fællescenteret: 
Onsdage den 4.5. og 18.5. 2022 kl.13.30 – 15.00. 
Cykelklubben byder på et glas vin. Læs mere i medsendte. 
 
Dyrehavetur i Kapervogne tirsdag den 24.5.2022. 
Sponseret af Gentofte kommune.  
Husk Første til mølle. 
Læs mere i medsendte. 

 
Tøjsalg: 
London og Paris afholder tøjsalg den 9. maj 2022 kl. 10.00 til 13.30. 
Sommerkollektion. Læs mere på opslagstavlen i Fællescentrets Foyere. 
 
Beboernyt – navnlig om navne: 
 
Nye beboere: Anne Grethe og Poul Møller, Strandlund 122.st.  

Fraflytninger:  Ingen 

Døde: Inger Meulengracht, Strandlund 67 

Tak for den tid vi fik sammen. 

 
Med venlig hilsen 

Administrationen  


