20. december 2020

STRANDSLOT NYT
Siden bestyrelsen besøgte Strandslot er der sket følgende

Strandslot har gjort juleklar og pyntet op med granguirlande
og juletræ med lys. Nu venter Birgitte og Michael kun på at
modtage glade jule- og nytårsgæster.
Jule- nytårsgæsterne bliver modtaget med en skål med
pebernødder, chokolade, clementiner og en kristtjørn kvist.
Den nye agstang er rejst og aget hejst til velkomst.
I lejlighed 6 er det gamle vitrineskab skiftet ud med en
væghængt reol og skab. Og hegnet om terrassen er også
næsten færdigt - se neden for.
I den lidt tætpakkede lejlighed 27 er der anska et et
sofabord med hjul, lamper på væg over sofa og monteret en
ny spejlhylde.
Efter kommunens godkendelse af de tekniske installationer,
der skal laves til spaen, er Michael i gang med at indrette nyt kemikalie rum i kælderen.
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Birgitte er i gang med hovedrengøring og har
taget 14 lejligheder. Fællesarealerne har også
fået en omgang til jule- og nytårsgæsterne, og
der er pyntet med julestjerner
Hullerne i loftet i salonen er lukket og loftet
understøttet. På terrassen skal der lægges
pressenning og kryds ner som dække for regn.
Alle hvide rør har fået algerens og blevet renset.
Sengeborde i lejlighed 15 er slebet og lakeret og
der er sat to lamper op over sengene.
På gangen overfor lejlighed 27 er der opsat et
skab til støvsuger.
Michael og Jess har besvaret forslag fra ti
delejere, der alle er vendt tilbage med tak for
svar og positive bemærkninger.
På sit commando raid med tilbud til nabo-uger
har Helge solgt 4 ef Ejerforeningens egne uger rigtig godt gået.

Michael melder vores hjertestarter til
hjertestarter.dk med oplysning om
begrænset adgang.
Julehilsener fra Strandslot
Birgitte og Michael
Michael har været rundt og fotograferet
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