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Marts 2021 

 
Kære Strandslot-delejere 
 
Den nye sæson er kommet godt fra start 
Dørene er slået op for den nye sæson på Strandslot. 
Uge 9, som var den første åbningsuge, var der anmeldt ankomst i 14 lejligheder.  Ser man bort fra skærpede 
regler vedr. Corona, som jo er til alles bedste - og lidt ændrede badetider i Romerbadet, så alle tilgodeses, så 
er alt ved det gamle. Michael og Birgitte har åbnet dørene og står klar til at hjælpe os alle. 
HUSK: At anmelde ankomst senest 10 dage før, så sengen er redt op. 
 
 

Coronatest til – og fra Bornholm 

Regler om pas, aktuel billet samt negativ Coronatest bør alle være opmærksom på. Reglerne ændres hele 
tiden og vi henstiller til at læse om retningslinjerne på Bornholmslinjen eller myndighedernes hjemmesider. 
 
I skrivende stund gælder følgende:   
Rejser via Sverige;  
En aktuel billet, pas samt negativ Coronatest, som ikke må være mere end 48 timer gammel. Alle tre 
dokumenter tjekkes ved betalingsanlægget på Øresundsbroen.  
 
Rejser via Køge eller med fly;  
Negativ Coronatest, som ikke må være mere end 72 timer gammel.  
Der er etableret kviktestcentre flere steder på Bornholm, så man hurtig kan blive testet, når man skal retur 
fra øen igen. 
 
 

Dato på Generalforsamling 2021 ændres igen 
Intet er så svært, som at spå om fremtiden, så vi må desværre igen ændre datoen på Generalforsamlingen i 
Ejerforeningen Strandslot. 
Usikkerhed om Corona, forsamlingsforbud og de ændrede vaccineplaner har medført, at bestyrelsen har 
besluttet at ændre datoen til 

fredag d. 27. august 2021, kl. 19.00 på Scandic Sydhavnen. 



 
Vi i bestyrelsen er ærgerlige over, at arrangementet hele tiden bliver udsat, men delejernes helbred ligger os 
på sinde. 
I den forbindelse er dato for tilmelding naturligvis også ændret. Tilmelding til generalforsamlingen er nu 
senest d. 10. august 2021. NB! De tilmeldinger vi HAR modtaget pt., er annulleret. 
Ny tilmelding skal gives på mail til kasserer Helge Mogensen heeringmogensen@gmail.com 
Indkaldelse til generalforsamlingen følger senere på året og yderligere praktisk info og andet vedr. 
generalforsamlingen i de kommende nyhedsbreve, men I må alle gerne allerede nu reservere den nye dato. 
Vi beklager meget, at det hele tiden ændres, men håber på jeres forståelse.  
 
  

De årlige ydelser 
Vi gør opmærksom på, at når I betaler den årlige ydelse til Strandslot - og den IKKE er til betaling via PBS, da 
bedes I være opmærksomme på, at ydelsen ændrer sig hvert år og derfor kan der ikke benyttes en fast 
bankoverførsel år efter år. 
Det betyder, at vi har flere små differencer kørende hele tiden, hvilket giver ekstra unødvendige 
omkostninger således, at vi manuelt skal korrigere den enkeltes betaling hvert år. 
 For at undgå alt dette ekstra arbejde vil det være en meget stor hjælp, at alle betaler via PBS.        
Vi gør også opmærksom på, at der ikke er adgang til lejligheden, hvis man er i restance med betalingen. 

 

Sætternissen har været på spil 
I det forrige nyhedsbrev fra februar måned, hvor velkomstfolderen var vedhæftet, havde der desværre 
indsneget sig en fejl omkring nogle fællesfaciliteter og karklude og viskestykker ved afrejse. 
Dette er nu rettet og vi vedhæfter den rettede version, som er gældende. Vi beklager. 
 

Godt nyt til børn og barnlige sjæle 
Trampolinen er ved at være på plads og vil stå klar til at modtage de første hoppende       
Den er placeret ude ved gyngerne og rutsjebanen. 

 
  

Vi gentager lige følgende emner, som altid er højaktuelle: 
 
Opladning af El-bil  
Husk: At det er muligt at få opladet sin El-bil på Strandslot. 
Spørgsmål vedr. opladning bør rettes til Ejendomsinspektør Michael R Falck på følgende mail  
ejerforeningenstrandslot@hotmail.com 

 
Udlejning af lejligheder 
Husk: Ønsker man at udleje sin uge, så skriv til Ejendomsinspektør Michael R Falck, så ugen eller ugerne kan 
komme på listen på hjemmesiden for evt. interesserede.  

 
  
Med venlig hilsen  
Ejerforeningens bestyrelse  
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