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Kære Strandslot-delejere
Velkommen til en ny sæson på Strandslot
Så nærmer vi os sæsonstart på Strandslot. Medarbejdere og bestyrelse glæder sig til at åbne dørene for endnu
en sæson og ser frem til mange gode, hyggelige og afslappende timer på Bornholm.
Michael og Birgitte har haft travlt med at gøre det store hus klart.

RCI Sølv Award 2021
Det er med stor glæde, at vi kan oplyse, at Strandslot beholder sin Sølv Award i 2021.
Der er taget beslutning om, at alle RCI resorts fortsætter med deres 2020 Award på grund af Covid 19
situationen.

Transport til – og fra Bornholm
Sverige har til og med 31. marts 2021 indført et krav om, at alle transitrejsende til eller fra Bornholm, skal
kunne fremvise en negativ Corona test ved grænsen mellem Danmark og Sverige.
Kravet gælder alle udenlandske indrejsende, der er fyldt 18 år og derover. Den negative test må max være 48
timer gammel, når grænsen mellem Danmark og Sverige krydses. Både en negativ PCR-test og en negativ
kviktest accepteres ved den svenske grænse.
Der gælder i øvrigt en række undtagelser ved akut behov for rejse.
Derudover skal der fortsat bæres mundbind eller visir under hele overfarten – og dette gælder både på Ystadruten og Køge-ruten
Disse regler gælder lige nu, men vi opfordrer alle delejere til at tjekke myndighedernes restriktioner inden
afrejse til Bornholm. De nærmere regler finder du på Bornholmslinjens hjemmeside.

Tilmelding til Generalforsamling 2021
Som omtalt i forrige nyhedsbrev så er generalforsamlingen flyttet til 23. april 2021. Vi håber rigtig meget, at
den kan gennemføres.
I den forbindelse gør vi opmærksom på, at der er tilmelding til generalforsamlingen senest d. 10. april 2021.
Tilmelding skal gives på mail til kasserer Helge Mogensen på heeringmogensen@gmail.com.

Badetider i Romerbadet
I 2020 indførte bestyrelsen regler omkring badetider i Romerbadet. Reglerne blev først og fremmest indført
på baggrund af en del klager fra delejere, som ikke kunne få tider i Romerbadet – især i højsæsonen.
For at tilgodese alle, blev det indført, at på lige ugedage havde lige lejlighedsnumre førsteprioritet til
Romerbadet den pågældende dag og tilsvarende ulige lejlighedsnumre på ulige ugedage.
Denne regel gælder nu hele året, men det er klart, at uden for sæsonen, hvor der ikke er så meget pres på
Romerbadet, kan man vælge en badetid, såfremt der er ledige tider.
Bestyrelsen henstiller til, at delejerne – især i højsæsonen, hvor alle lejligheder er i brug – er
opmærksomme på den regel, så alle kan få mulighed for at komme i Romerbadet.
På forhånd tak for hjælpen.

Opladning af El-bil
Vi gør endnu en gang opmærksom på, at det er muligt at få opladet sin El-bil på Strandslot. Spørgsmål vedr.
opladning bør rettes til Ejendomsinspektør Michael R Falck på mail ejerforeningenstrandslot@hotmail.com.

Udlejning af lejligheder
Hvis man ønsker at udleje sin uge eller uger, så anbefaler bestyrelsen, at man retter henvendelse til
Ejendomsinspektør Michael R Falck på Strandslot, så ugen eller ugerne kan komme på listen på
hjemmesiden for evt. interesserede.

Med venlig hilsen,
Ejerforeningens bestyrelse

