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Nyheder fra G/F
G/F har besluttet at fjerne alle fyrretræer fra etape 3 og sydpå grundet ringe 
grokraft og dårlig kvalitet – dette sker i indeværende år. Områderne genbeplantes 
til foråret. 

Aktuelle sager i ejerforeningen
Vores yderdøre lukker meget dårligt – vi har sat viceværten på opgaven, men alle 
opfordres til at sørge for at holde dørene lukkede.

Elevatorer: Hvis en elevator går i stykker kontaktes bestyrelsen der rekvirerer 
servicemontør. De enkelte beboere skal derfor ikke kontakte Schindler direkte. 
Hvis man sidder fast i elevatoren er man naturligvis altid velkommen til at bruge 
alarmknappen!

Skiltning: dørtelefon, postkasse, dørskilt. 
I forbindelse med fremleje af lejligheder skal udlejer sørge for at skiltningen er i 
autoriseret form. Skilte kan bestilles ved at sende en mail til bestyrelsen & vicevært 
sørger for opsætning. Udlejer betaler udgift som opkræves af Datea. Vi udsender 
info når vi kender den endelige pris. Hvis udlejer ikke sørger for skiltning kan 
bestyrelsen iværksætte det for udlejers regning.

Snerydning: Hvis der kommer sne er der naturligvis lavet planer for rydning. Ved 
blok 5 og blok 6 vil sneen blive skubbet ned for enden af parkeringspladserne (hhv. 
ud mod Amager Strandvej og ned mod Amagerbanens Tracé)  - blot til venlig 
orientering ;-) 

Støj fra Metroen: Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at Metroselskabet har 
gennemført en støjmåling i bebyggelsen. Metroselskabet undersøger muligheder 
for at nedbringe støjen og orienterer når der foreligger en nærmere afklaring af 
mulighederne.

Hvis du vil kontakte bestyrelsen er du velkommen til at skrive på: 
bestyrelsen@oresundstrandpark.dk

Informationen bliver også fremsendt per mail – hvis du ikke har modtaget denne i 
din mailbox, vil vi meget gerne have din e-mailadresse med angivelse af adresse.

De bedste hilsner

Bestyrelsen
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