
Kære beboere 

 

Påske og gratis maling 

 

Påsken står for døren og mange har sikkert en masse 

gøremål. Udover hyggeligt samvær med familie og 

venner er der måske også nogen som skal gøre noget 

ved hus og have. I kan hente gratis maling til vores 

skure og hegn på ejendomskontoret. Vi håber at mange 

vil benytte sig af tilbuddet så vi alle kan være med til 

at forlænge levetiden på vores fælles ejendom. 

 

Vejbump 

 

 

 

 

 

 

 

Som de fleste sikkert har bemærket er der blevet etab-

leret vejbump  i ”Parken” Efter en noget uhensigts-

mæssig placering er de nu endeligt etableret. Bestyrel-

sen er klar over at det kan virke irriterende  med disse 

fartdæmpere. De er blevet etableret med baggrund i de 

sidste års beboermøder, hvor der gentagne gange er 

blevet givet udtryk for at farten skulle nedsættes i Par-

ken ad hensyn til de svage trafikanter nemlig børnene. 

Vi håber med dette tiltag at kunne nedsætte risikoen 

for at det en skønne dag går rigtigt galt. 

 

Rottesikring 

 

Der har desværre vist sig et uvelkomment besøg af rot-

ter enkelte steder i Parken. For at dæmme op for  disse 

rottebesøg, har vi på udvalgte steder sikret at rotterne 

ikke længere kan få bosted imellem ydermur og inder-

mur. Vi holder nøje øje med udviklingen og skulle det 

vise sig at der opstår behov for sikring andre steder i 

Parken vil vi naturligvis tage aktion på dette. 

Det kan dog ikke siges tydeligt nok at vi selv kan være 

med til at holde disse rotter på afstand. Vi er tidligere   

blevet pålagt af Hvidovre Kommune, at vi ikke må 

henlægge ting eller mad i vores haver som tiltrækker 

rotter. Det betyder bl.a. at fuglefoder er forbudt, poser 

med køkkenaffald og kaninfoder m.m.  

Endelig skal vi overholde reglerne i vores container-

gårde og ikke henkaste køkkenaffald i poser som man 

blot stiller tilfældige steder i disse containergårde, men 

absolut bruger de dertil indrettede containere. 

 

Hunde og Katte 

 

Vi har det privilegie at vi har lov til at holde hund og 

kat. Et husdyr pr. husstand. Der er beboere som gør en 

stor dyd ud af at rydde op efter deres dyr. Der findes 

også det stik modsatte. Parken har i de senere år fået 

flere og flere dyr med den følgevirkning at der er alt, 

alt for mange efterladenskaber i Parken. Ejendomskon-

toret bruger rigtig megen tid på at rydde op efter bebo-

ere som ikke overholder hensynet til andre beboere. 

Da det er et stigende problem og vi får flere og flere 

henvendelser om disse efterladenskaber, vil vi iværk-

sætte flere tiltag for at bremse denne udvikling. 

Et af tiltagene er at opsætte affaldsbeholdere i og om-

kring Frydenhøjparken. Der er herefter ingen und-

skyldning for ikke at ”rydde” op efter sig og sine dyr. 

Det er mindst et lige så stort problem at katteejere la-

der deres katte løbe løs rundt i parken og derved gene-

rer beboere i deres haver med besøg og efterladenska-

ber. Det  skal slå´s fast at det er strengt forbudt at lade 

sine dyr gå løst i Frydenhøjparken og at det er en over-

trædelse af husordensreglementet og som i værste fald 

kan betyde en advarsel og i yderste konsekvens en op-

sigelse af lejemålet.  

 

Fastelavnsfest 

 

Årets fastelavnsfest blev afviklet søndag d.6.marts 

som noget nyt var der også mulighed for de voksne at 

slå på tæven. Det var et særdeles vellykket arrange-

ment og der skal her lyde en stor tak til arrangørerne 

og de beboer der stillede op og hjalp med at få det hele 

til at køre. Der var et stort fremmøde og højt humør og 

så var vi jo også heldige med vejret. En succes som 

absolut bør følges op. 

 

 

 

April 2011 

undgå at henstille poser 

men læg dem i de dertil 

indrettet containere så 

vi kan undgå rotter 



 

Fælles aktivitetsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er flere steder i parken som godt kan trænge til en 

kærlig hånd bl.a. den store legeplads. Vi påtænker at 

arrangere en fælles aktivitetesdag, hvor vi kan male og 

gå det hele efter i sømmene. Vi vil slutte at med et 

fælles arrangement hvor Parken byder på mad og  

drikke. 

Alt dette vil I høre mere om senere. 

 

Parkering af biler 

Det er tidligere besluttet på et afdelingsmøde den 

29.09.2009 at der er parkeringsforbud ud for ma-

terialegården og ved vaskepladsen og det derfor er en 

overtrædelse af husordensreglementet. Vi kan vel godt 

sige at nu er indkøringsperioden overstået. Vi går nu 

ind i en periode hvor rigtig mange beboere gerne vil 

benytte vaskepladsen. Så vær opmærksom på dette  

forhold, hvis du fremover vil undgå at overtræde reg-

lementet. 

 

Opsætning af ekstra lys 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opsætning af belysning i bebyggelsens østlige del, er 

nu tilendebragt.  

 

Børne/ungeråd 

 

De unge i Parken har forespurgt om det er muligt at 

nedsætte et børne/ungeråd som skal varetage børn og 

unges interesser. Det har bestyrelsen med glæde sagt 

ja til. De vil i nær fremtid afholde deres første møde 

som gerne skulle munde ud i forslag til forbedringer 

for denne aldersgruppe. 

 

Tilfredshedsundersøgelse 

 

Bestyrelsen vil meget gerne tage temperaturen på triv-

sel, serviceniveau samt forskellige forhold der vedrø-

rer vores boligforhold i Parken.  Undersøgelsen bliver 

i form af et spørgeskema som forventes udsendt sna-

rest. 

 

Vand og varmeforbrug 

 

Bestyrelsen har iværksat en undersøgelse hos udvalgte 

beboere vedr. deres vand og varmeforbrug. Hovedsa-

ligt for at konstatere om det skulle vise sig at målerne 

var behæftet med fejl. Målingerne er færdige og der 

skal nu foretages en vurdering af resultaterne. I vil hø-

re mere lidt senere. 

 

Generalforsamling 

 

Tirsdag d.  14.06.2011 

Særskilt indkaldelse følger. 

Husk nu at møde frem og vær med til at vælge besty-

relsesmedlemmer for de næste 2 år. På den måde kan 

du gøre din indflydelse gældende. 

 

Bestyrelsen ønsker alle 

en rigtig god påske. 
 

i dette område er 

det forbudt at 

parkere 

Efter ønske fra beboer-

ne i det berørte område 

er pavillonen nu fjer- 

net og området reeta-

bleret. 

Den faldefærdige 

gynge ved 1. p. plads 

er fjernet og grunden 

har fået en ansigts-

løftning 


