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Kære beboere på Strandlund. 
 
En del af jer havde jeg mulighed for at hilse på og ønske glædelig jul til vores 
festlige julekomsammen i december. 
 
Og jeg vil gerne starte med at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
På Strandlund har det været et meget aktivt år.  
 
To af eksemplerne på, hvad der er sket af ændringer i årets løb, kan vi se her i 
rummet. Det ene er etableringen af den ny teleslynge. Det andet er vores 
udvidede engagement med restauranten her. Begge dele har jeg forstået, at I 
er meget glade for. 
 
Sidste år fik vi også lanceret vores nye hjemmeside, som jeg selv har haft 
lejlighed til at bruge. Det er mit indtryk, at den fungerer godt, og at den er et 
vigtigt bidrag til udveksling af informationer. Tak til Maria for at have lavet 
den flotte hjemmeside. Jeg håber, at I får glæde af den. 
 
Flere gange i årets løb har vi i bestyrelserne måttet forholde os til 
parkeringsproblemer her på Strandlund. Og vi arbejder med forskellige 
mulige løsninger på de problemer. Vi er desuden i dialog med Gentofte 
kommune om parkering her. Vi er ikke ved vejs ende med løsningen af 
problemet, men vi skal nok holde jer orienteret, når der kommer en afklaring.  

 
Hvad kommer der så til at ske i det kommende år? 
 
Som I ved, har vi i fællesbestyrelsen lavet en plan for istandsættelser i de 
kommende år, så vi kan bruge vores begrænsede midler bedst muligt. Her vil 
jeg gerne sige en særlig tak til dig, Eric, for at have forbedret vores hidtidige 5-
års planer, og Claus for den tekniske gennemgang af vores installationer mv., 
så vi her har et meget vigtigt styringsredskab. 
 
Vi må erkende, at vores bygninger begynder at blive gamle og trænge til 
forbedringer. Ordentlig renovering kræver, at vi hele tiden prioriterer mellem 
de meget vigtige opgaver og de vigtige men ikke helt så vitale opgaver. 
 
I det kommende år bliver der indskudt betydeligt større beløb til fællesskabet 
fra kollektivboligerne og ejerboligerne. 
 
For de penge får vil blandt andet: 
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1. Udskiftning af ventilation i køkken, restaurant og svømmebassin. Det 
forventer vi giver en årlig energibesparelse på ca. 130.000 kr. 

2. Vi får en ny eltavle i teknikrummet. Den nuværende er ulovlig. 
3. Vi får en ny elevator. 
4. Vi udskifter pumpe og lukkespjæld ved Vennerslund. Det skulle gerne 

forebygge skader ved kommende skybrud. 
5. Vi får et energiregistreringssystem, som skal give en bedre styring af el, 

varme og vand. 
6. Og så bliver der i et vist omfang taget fat på rodfræsning, alt efter hvor 

mange penge der er tilbage efter de første opgaver. 
 
I kollektivboligerne står den i det kommende år på udskiftning af tagrender 
og låsesystem og maling af træværk på altanerne. 
 
Hvor mange penge og mandetimer, vi har at gøre godt med, er blandt andet 
afhængigt af hvor mange flytteboliger, vi har. De to sidste år havde vi mange 
fraflytninger.  
 
Det ligger ikke som en del af mine opgaver at sige noget om arbejdet i 
bestyrelsen for ejerboligerne. Dog vi jeg her henvise til, at fællesbestyrelsen 
har benyttet sig af, at ejerbestyrelsen er i dialog med Gentofte Kommune om 
en ny og pænere skiltning i vores fælles gader. Det glæder vi os til at se 
resultatet af.  
 
Med de ord vil jeg igen ønske jer et godt nytår og takke for det konstruktive 
arbejde i bestyrelserne, og endeligt takke hele personalet for det store og 
pligtopfyldende arbejde, I udfører. 
 


