
Ejerforeningen Strandparksvej 20-22-24 
Nyhedsbrev juni 2015 

 
Kære alle  
 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:  
Mette: formand + opdatering af mailliste 
Torkil (suppleant): kontaktperson ift. byggesager/vedligeholdelsesplan 
Lotte: Husets arbejdsdag  samt vedligeholdelse af ejerforeningens hjemmeside med Peter 
Brigitta: Affaldssortering, Vandmålere, Nyhedsbrev og LAR.  

 
Byggesager/ombygninger m.v.  
Kontakt Torkil og Mette, hvis du påtænker en renovering/ombygning af din lejlighed.   

 
Husets dag  
Som I ved, blev husets dag aflyst på grund af regnvejr. Ny dato er torsdag d. 20. august 2015 kl. 17.30. Når 
dagen nærmer sig, kommer der igen et opslag i opgangene, hvor I kan tilmelde jer.  
 
Vi håber, at mange af jer har lyst til at deltage, da det både er hyggeligt og nyttigt for ejendommen.  
  

Spisning i haven 

Hvis du har lyst til at spise eller drikke en kop kaffe sammen med dine bofæller her i huset en dag, så sæt 
gerne et skilt op i opgangene med invitation til at medbringe aftensmaden eller en kande kaffe/evt kage. 
 

Affaldssortering  
Vi har haft besøg af en medarbejder fra afdelingen ’Affald og Genbrug’ i Gentofte kommune d. 4. juni og 
har lavet en aftale om at få opstillet 3 containere til genbrug: én til papir, én til glas og én til pap – som vist 
på billedet. Vi beholder derudover 4 containere til restaffald.  
 

 
 
Vi får også to små røde beholdere til farligt affald (batterier, kosmetik, maling m.v.), som sættes op på 
stakittet ved containerne. De tømmes efter behov, dog vi skal selv give besked til kommunen, når vi ønsker 
dem tømt. Der er en i bestyrelsen, der får ansvaret for det.  



Endelig bestiller vi en kompost-beholder, som bliver stillet i haven. Den fylder ikke ret meget – se billedet, 
og det er helt frivilligt, om man vil sortere sit affald til kompost. I får senere mere information om, hvad der 
må kommes i af affald (kaffegrums, kartoffelskræller, æggeskaller m.v.) – ikke kogte grøntsager, da det 
tiltrækker rotter. Det er Brigitta, der er ansvarlig for kompostbeholderen. 
 

 
 
Der vil komme opslag i opgangene, og I vil alle sammen få en informationsfolder (formentlig i uge 25), 
inden ordningen går i gang. Der vil være tydelig afmærkning over containerne om, hvad der skal i hvilken 
container.  Det er vigtigt, at alle herefter smider papir i papircontaineren og ikke i restaffald, glas i 
glascontaineren og rent pap (dvs. ikke pizzabakker) – i papcontaineren. Pizzabakker skal i restaffald. 
 
Der er god økonomi i at genbruge. For hver container til restaffald, vi erstatter med en genbrugs container, 
sparer ejendommen 15.000 kr./år.  
 

Rotter 
Gentofte kommune har været på ejendommen flere gange, men vi har stadig rotter. Der er ikke rotter inde 
i ejendommen, men der er et rottehul ud for nr. 24 og ved børnehaven. Der er taget kontakt til kommunen 
igen om de pågældende huller.   
 
Til info: Alle der ser en rotte har faktisk et ansvar for at anmelde det til kommunen. Det gøres på 
http://gentofte.rotteweb.dk/newcase.aspx. Så hvis I har set en rotte, så anmeld det til kommunen og giv 
gerne besked til formanden, Mette på m.geldmann@gmail.com.  
 

Vandmålere og fælles regnskab af vand og varme 
På Generalforsamlingen blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle gå videre med et forslag om vandmålere 
(varmt/koldt vand).  
 
Fælles regnskab for varme og vand 
Eftersom E/F Strandparksvej 20-22-24 har Brunata til at aflæse og udarbejde vores varmeregnskab, og 
eftersom det er et ønske, når ejerforeningen skal have vandmålere, at få fælles regnskab på varme og vand, 
har bestyrelsen fokuseret på, hvad Brunata kan tilbyde.  
 
Her er en opsummering af detaljerne ift. Brunata og fælles regnskab:  

- E/F Strandparksvej har, da fjernvarmen blev installeret (i 2001), besluttet at få målere på 
radiatorerne, som skal aflæses manuelt i hver enkelt lejlighed. Hvis vi ønsker målere, som kan 
aflæses fra vejen, er der gjort parat til det på radiatorerne, men det kræver nye målere. Hver 
lejlighed skal skifte målere på alle radiatorerne til en pris af ca. kr. 150 kr. ekskl. moms/måler.  

- Hvis E/F Strandparksvej 20-22-24 får etableret nye målere til varmeaflæsning ved vejen, og får 
målere til koldt/varmt vand, som også kan aflæses fra vejen, vil vores årlige regnskab til både 
varme- og vand koste ca. kr. 3714 ekskl. moms for hele ejendommen. 

- Regnskabet for varme fra radiatorerne og varmt vand laves samlet, mens regnskabet for koldt vand 
laves for sig.      
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Et fælles regnskab for varme og vand, som kan aflæses fra vejen, vil altså kræve nye målere til radiatorerne, 
og hver lejlighed skal betale for installeringen + montering.  
 
Der vil til gengæld være en pæn besparelse på ca. 50% på regnskabet, idet Brunata sparer ressourcer ift. at 
aflæse i hver lejlighed, og det vil være en besparelse for ejerne, som ikke skal være hjemme/sørge for 
adgang.   
   
Vandmålere til varmt/koldt vand 
Ifølge et EU-direktiv skal alle ejendomme senest i 2017 have varmtvandsmålere – se 
http://brunata.dk/dk/dokumentation/lovgivning/eu-direktiv/  
 
Den videre plan er, at bestyrelsen indhenter tilbud på vandmålere (varmt/koldt vand) fra 3 VVS-firmaer, og 
når tilbuddene foreligger, vil ejerforeningen bliver orienteret igen med et overblik over de samlede 
udgifter/ejer.    
 

Medlemskab af Hellerup-Maglegaards grundejerforening 
Bestyrelsen har kontaktet grundejerforeningen med henblik på evt. medlemskab og afventer deres svar. I 
kan læse om foreningen på deres hjemmeside: 
http://www.hmg.dk/default.asp?mainmenu=50&dir=&webmanage=Kontakt 
 

Ejerforeningens hjemmeside  
www.strandparksvej.dk – er i drift, og I kan bl.a. læse referater på siden. Den er stadig under udvikling, og I 
må meget gerne komme med forslag og indlæg til siden. Kontakt Lotte eller Peter Peter.Mathiesen@sol.dk  

 
Vicevært  
Der har gennem længere tid været problemer med oprydningen på arealerne. Det vil blive påpeget overfor 
viceværten. Har I noget, vi skal bringe videre, så giv os besked.   

 
Køkkentrapper  
De trænger gevaldigt til opmærksomhed, og til at viceværten vasker dem som aftalt.  
 
Der er behov for oprydning visse steder, idet der er nogle ejere, som stiller ting på trappen. Er det 
gældende for dig/jer, vil vi henstille til, at tingene fjernes hurtigst muligt. Køkkentrapperne er en flugtrute, 
og der må ikke stå spande, tøjstativer, sko etc., så man ikke sikkert kan passere.  

 
De private Hoveddøre  
Har du også problemer med at lukke din private hoveddør ordentligt - du skal nærmest løfte den, for at få 
lukket døren - og er dit håndtag løst pga. manglende skruer/skruer, der sidder inde i døren?  
 
Så er du måske interesseret i at få en tømrer til at se på den. Kontakt Brigitta (brigittarick@hotmail.com), så 
laver hun en status på problemet og kontakter en håndværker for et tilbud. Vi gør opmærksom på, at det er 
for egen regning. 
 
Varme sommerhilsner 
Bestyrelsen  
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