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Nu står foråret for døren og aktiviteterne starter så småt igen på Løserup Strand. 
 
Storskrald i Holbæk forår 2019 
Storskrald afhentes i 2019 i uge 17 (22/4 til 26/4). Tidspunkt for afhentning i efteråret er pt. ukendt. 
Ring til 56 25 05 50 eller send en mail til holbaek@renonorden.dk. Tilmeld dig senest onsdag i ugen før din 
tømmeuge, ellers kommer bilen ikke forbi. 
Både haveaffald og storskrald skal stilles på egen grund ud til skel og skal stå klar kl. 6 på tømmedagen. 
Storskrald: Brændbare effekter (møbler, legetøj mv.), Jern og metal (cykler, barnevogne o.l.), 
elektronikaffald (hårde hvidevarer, elværktøj osv.). Affaldet skal være sorteret og smådele samlet i klare 
sække. Vær opmærksom på at Holbæk Kommune ikke tager pap med som storskrald. 
Haveaffald: Grene, buske, stauder, græs, hækafklip, blade, ukrudt o.l. Haveaffald skal være fri for jord, sten, 
rødder og stød. Affald skal være i papirsække eller bundtet med komposterbar snor (hamp, sisal el.l.). Hver 
gren/ bundt/ sæk må maks. Veje 15 kilo. Grene må højst være 1 meter lange og ti cm tykke. 
 
Sæt X i kalenderen 
Generalforsamling 2019 afholdes søndag den 28. april, kl. 10.00 i Huset på Næsset. Indkaldelse til 
generalforsamlingen udsendes i starten af april. 
 
Kontingent for 2019 
Opkrævning af kontingent kr. 800,- for 2019 udsendes særskilt via betalingsservice. 
Kontingentet kan indbetales til foreningens konto i Dragsholm Sparekasse reg. nr.: 0537 – konto nr.: 
0000206407 eller via MobilePay 40473 
Husk at betalings-id (medlemsnummer) og sommerhusadresse skal angives ved indbetaling 
Betaling kan tilmeldes betalingsservice PBS nr.: 9066594 – Debitorgruppe: 1 – Kunde nr.: Medlemsnummer. 
 
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Løserup Strand 
 
Claus Børresen 
WEBMASTER 
webmaster@loeserup-strand.dk 
www.loeserup-strand.dk 
 
Nyhedsbreve udsendes via mail til grundejere inden for Grundejerforeningen Løserup Strands optageområde. 
Du modtager nyhedsbrevet, hvis din mail-adresse er registeret i medlemskartoteket hos kassereren.  
Ønsker du at modtage nyhedsbreve og anden information fra grundejerforeningen elektronisk skal du sende en mail med: Navn, mail-
adresse og sommerhusadresse  tilkasserer@loeserup-strand.dk 
Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig og bede om at få dem rettet eller slettet, hvis de er ukorrekte, 
ufuldstændige eller irrelevante. Du kan kontakte os via formand@loeserup-strand.dk eller kasserer@loeserup-strand.dk 
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