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 Hvad vores hjemmeside tilbyder 
Strandvejskvarterets hjemmeside www.strandvejskvarteret.dk er vores fælles 

arkiv over aktiviteter, regler, råd og vejledninger 

Af Ulla Liberg og Lise Fogh 

Det er her, du finder relevante oplysnin-

ger om, hvad du kan plante i din have, 

hvad du må ændre i dit hus, hvordan du 

renser din brønd, hvornår der er stor-

skrald, og hvornår vi mødes til nytårskur 

og fastelavn. 

Hjemmesiden er ”foreningens A4-

mapper”, hvor man kan finde såvel helt 

aktuelle som historiske dokumenter.  

Forskellen mellem  

Facebook og hjemmeside 

Søren Borch, webadministrator for hjem-

mesiden, beskriver forskellen mellem 

hjemmesiden og Facebook-siden såle-

des: ”Facebook er fantastisk til at sende 

en hurtig besked rundt og til at invitere 

til en aktivitet. Desuden bruges den især 

som markedsplads, hvor beboerne ud-

veksler ting eller låner af hinanden.” 

 

Her finder du navne og kontakt-

oplysninger på bestyrelsen og 

deres ansvarsområder 

Her er de aktivite-

ter og grupper, der 

findes i kvarteret 

Disse sider er helt nødvendige, hvis du vil 

vedligeholde eller ændre noget ved dit 

hus. I Håndbogen finder du både regler 

og råd.  

Læs det, før du går i gang, ellers risikerer 

du at måtte lave det om 

Under Haver og hegn findes en detaljeret 

oversigt over blomster, stauder, buske og 

slyngplanter, som egner sig til vores små haver 

Under Energiråd finder du 

masser af råd om fjernvarme, 

vinduer, og hvordan du kan 

spare på energien 

Husejerforeningen og GF: 

her er alle referater af tidli-

gere generalforsamlinger 

Håndværkere og rådgivere: 

lister over håndværkere, som 

husejere har prøvet og kan 

anbefale (eller evt. advare 

imod) 
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”Ulempen ved Face-

book er”, fortsætter 

han, ”at indlæggene 

ikke er ordnet, og at 

de forsvinder ned 

under skærmen, når 

der kommer nye.  

Hjemmesiden, der-

imod, samler al mu-

lig relevant og opda-

teret viden og præ-

senterer den på en 

struktureret og søg-

bar måde. Og brugerne kan indlægge 

kommentarer til alle artikler. Men hjem-

mesiden egner sig ikke til hurtige ud-

vekslinger eller længere artikler. Det skal 

ske hhv på Facebook og i Kilden.” 

Informationer til nye husejere 

Vi har spurgt nogle husejere, hvad de 

brugte hjemmesiden til. Barbara fra 

Berggreensgade fortalte, at hun ofte kig-

gede på siden, før de flyttede ind for at 

se, om der evt. var noget til leje. ”Lige 

da vi var flyttet ind, brugte jeg den især, 

når vi skulle lave noget på huset. Så er 

det godt, at man dér kan finde Håndbo-

gen. Vi kiggede også på videoen om 

brøndrensning - det er fint med en video 

til dem, der aldrig har prøvet det før." 

Informationer, som er permanente, fx 

regler, og orientering om Generalforsam-

lingen vil hun altid søge på hjemmesi-

den. 

Morten fra Berggreensgade mente, at 

det er et godt supplement til Facebook, 

og at det også er nødvendigt, at vi har 

en hjemmeside. Han har mest brugt den 

til at finde information om energigrup-

pens møder og tilbud. Han synes, at den 

er god og overskuelig, men at det er 

svært at vide, om undersiderne er blevet 

opdateret. 

Vil du bidrage? 

Søren Borch er altid åben for andre hus-

ejere, som vil bidrage til hjemmesiden 

med nye projekter og emner — eller ba-

re med ris og ros.  

Hvis du har lyst til at udvikle eller videre-

udvikle noget på siden, kan du skrive til  

hjemmesiden@strandvejskvarteret.dk. 

Statistik over  

trafik på hjemmesiden 

Der er ca 100 besøg pr dag, nogenlunde 

jævnt fordelt over måneden, og også over 

ugedagene og dag- og aftentimerne. 

Bortset fra forsiden er de mest besøgte sider 

dem om Håndværkere, Håndbogen, Ener-

giråd og Nyhedsbreve. 

Af besøgene kommer 75% direkte eller fra 

faste link, 15% fra søgemaskiner (Google 

ol.) og 10% fra Facebook.  

 I Kalenderen kan du altid finde 

tid og sted for kvarterets fælles-

arrangementer 

Under overskriften Om kvarteret og Arbejdernes 

Byggeforening kan du finde artikler om den historiske 

baggrund for byggeforeningstanken og Arbejdernes Byg-

geforening 

Afløb: Her kan du finde en video, som 

viser, hvordan man renser sine brønde 

og afløb 

Søren Borch,  

webadministrator 


