
 

Smart Beboer – kommunikationsapp for Strandhøjen  
 

Smart Beboer - ny app til at kommunikere og arrangere aktiviteter med dine naboer, booke områdets udbudte faciliter 
såsom gæsteværelser, og melde dig ind som abonnement i motionscenteret.   

Det er jer som beboere, som selv er med til, at udvikle og sætte gang i app’ens mange funktioner på tværs af fællesskabet.  

Strandhøjen A/S udbyder en beboer app for alle jer som bor i området, så I kan kommunikere, arrangere og booke 
forskellige faciliteter ét samlet sted. 

Hvem er vi? Strandhøjen A/S er grundejerforeningen i området, det er os som administrerer fællesområderne, såsom 
fælleshuset og gæsteværelserne. Derudover bliver området som helhed, også benævnt, Strandhøjen. Området dækker 
over alle boligerne i hele det nye område, som består af en blanding mellem eje- og lejeboliger (Ved Vandet, Ved Skoven, 
Ved Klinten og Ved Engen). 
 

For at blive oprettet i app’en skal du/ I sende os følgende oplysninger: dit navn, kommende adresse og mailadresse til 
mail@tep.dk Ved at gøre dette giver du/I samtidig samtykke til, at navn, adresse og mail vil være tilgængelige for de andre 
beboer i området, Strandhøjen, som benytter Smart Beboer app’en. Hvis du/I ikke ønsker dette, bør du/ I ikke blive oprettet 
i app’en HUSK at hvis I er to eller flere i husstanden som ønsker at være tilmeldt app’en, skal vi bruge ovenstående 
oplysninger på hver person. 
 

Når vi opretter jer I systemet med navn, adresse og mail, vil I derefter modtage en velkomstmail, som I skal reagere på 
ved at tilmelde jer, og derefter downloade Smart Beboer appen. Denne app kan hentes ned på eksempelvis, Ipad eller 
Smartphone med enten, android eller ios system (IPhone/ IPad), da I ikke kan tilgå Smart Beboer via jeres computer.  

Vi vil anbefale at I downloader denne app, da den bruges til at kommunikere på tværs i Strandhøjen, og der kan forekomme 
vigtig information omkring området derigennem.  

Derudover kan I også i app’en reservere gæsteværelser til overnattende gæster, eller se – og tilmelde jer – de aktiviteter, 
der kommer til at foregå, når fælleshuset kommer i drift omkring årsskiftet. 

Motionsrummet kommer også i drift omkring årsskiftet, og igennem app’en kan I købe et årsabonnement, for at må benytte 
denne facilitet. 

Fællesfaciliteter står til rådighed for både lejer og ejere. Der vil være en blanding af f.eks reservation af gæsteværelser 
eller brug af motionsrum, der kræver egenbetaling, men det vil fremgå, når man reserverer eller tilmelder sig det 
pågældende.  

Når fælleshuset sættes i drift, inviteres alle beboere til en rundvisning. 

Denne app er også et værktøj til, at I selv kan oprette og arrangere forskellige aktiviteter. Dette kan blandt andet være 
en gåtur til stranden, udendørs træning/ yoga eller en vinaften. Det og meget meget mere – det er jer som beboer der 
bestemmer.  

Vi håber, at I vil tage godt imod tilbuddet. 

Hvis der skulle være problemer  med at få jer oprettet, har vi vedlagt en guide, som måske kan hjælpe. Hvis denne guide 
ikke er en hjælp, skal I være velkommen til at kontakte Christine Karnvad på mail@tep.dk, eller hvis andre spørgsmål 
haves. 

Se vedhæftede folder og guide til, hvordan I downloader appen.  
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