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Kære Strandslot-delejere 
 
Coronatest til og fra Bornholm 
Vi har tidligere annonceret om reglerne for corona-test ved rejser til og fra Bornholm. 
Seneste nyt er, at det ikke er nødvendigt at fremvise en negativ corona-test ved rejse via Køge og med fly. 
Men ved rejser via Sverige skal der fortsat fremvises en negativ corona-test, som ikke må være mere end 48 
timer gammel. Disse regler gælder foreløbig frem til 31. maj 2021. 
Ved fremvisning af dokumentation på Øresundsbroen kan der opleves kø – til tider meget kø, så vi anbefaler 
at køre i ekstra god tid, så man ikke kommer for sent til færgen i Ystad. 

  

 

Truls hjælper med at få kufferterne op i lejlighederne  
Vi har lavet en aftale med en ung mand, som gerne hjælper med at slæbe kufferter eller andet bagage op i 
lejligheden.  
Hvis I vil have hjælp, så kontakter I selv Truls på 2851 3228 og helst i god tid inden jeres ankomst.  
I afregner også selv med Truls – normalt betaler man 100 kr. per gang han hjælper. 
  

 

Ændrede badetider og baderegler i Romerbadet 
Lige en opfølgning på de ændrede tider med adgang hver anden dag, som blev indført, så alle kan få en tid i 
Romerbadet. Det går rigtig godt og de fleste del-ejere er gode til at tage hensyn til de nye tider.  
Tak for jeres store opbakning i den henseende. 
 
Der kommer snart skærpede baderegler i info-mappen og på opslag i Romerbadet. De nye regler skal 
overholdes af alle og de skyldes ikke corona-regler, som selvfølgelig fortsat skal overholdes, men er et krav 
fra tilsynsmyndighederne. 
 
 

Husk den ændrede dato på generalforsamling 
Fredag d. 27. august 2021, kl. 19.00 på Scandic Sydhavnen, som bestyrelsen meget håber kan gennemføres. 
Hvis corona restriktioner igen forhindrer, at vi kan holde vores generalforsamling, så kan vi oplyse, at 
bestyrelsen har besluttet at holde generalforsamlingen med skriftlig afstemning. 



For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at dato for forslag til generalforsamlingen 2021 var den 15. 
februar. Hvis bestyrelsen modtager yderligere forslag, vil de blive medtaget til generalforsamlingen i 2022. 
 
 
 

Husk at give besked, hvis: 
I flytter til anden adresse, skifter telefonnummer eller mail. Det er hensigtsmæssigt, at vores information til 
jer går det rette sted hen. 
Ændringer af den slags gives til kasserer Helge Mogensen på mail heeringmogensen@gmail.com. 
 
 

Opgradering af legeplads  
Michael er i gang med en fornyelse af vores legeplads. Du kan se lidt fotos fra legepladsen i vedlagte 
Strandslot Nyt. 
Den nye trampolin er indviet til stor glæde for husets mindste gæster.  
Den er placeret ude ved gyngerne og rutsjebanen - og som alt andet, så er der regler for brug af den. 
Kun 1 person ad gangen, max 100 kg og brug af trampolinen er på eget ansvar. 
 
Balancebom er lige blevet færdig og legehuset er den næste ting, der bliver færdig. 
 
 

Opladning af din hybridbil 
Strandslot kan tilbyde opladning af din hybridbil med et 10 amp. opladerstik. Du skal have dit eget stik til 
opladning med. Aftal nærmere med kontoret. 
 
 

Mini-bibliotek 
Som nogen nok har bemærket, så har Michael og Birgitte udarbejdet et lille mini-bibliotek. 
Ved nedgangen til salonen er der sat bogreoler op, hvor der er bøger og ugeblade til låns. Alle del-ejerne 
kan låne bøgerne og ugebladene, når de er på Strandslot. 
Hvis der er del-ejere, som ligger inde med bøger/ugeblade, som de ikke længere har brug for, så kan de 
afleveres til Strandslot, så andre kan få glæde af at låne og læse dem. 
Vi henstiller til, at man ikke tager det lånte med hjem, men afleverer ved afrejse, så andre kan få en god 
læseoplevelse. 
Krimier – klassikere – børnebøger – dokumentar – historie og ugeblade, alt har interesse. 
 
 
Med venlig hilsen  
Ejerforeningens bestyrelse  
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