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Kære beboere 

Så er det tid til lidt nyheder fra besty-

relsen. Selvom I ikke hører så tit fra 

os så arbejder vi skam alligevel. Nog-

le gange på højtryk og andre gange 

lidt mere almindeligt. Der er rigtig 

mange ting der efterhånden trænger 

sig på. Først og fremmest, er der de 

konstant stigende udgifter. Det er bl.a. 

afgifter til det offentlige såsom grund-

skyld, stigende afgifter til renovation, 

vand og varme. Alt sammen noget vi 

ikke har indflydelse på. De stigende 

udgifter til vedligeholdelse, er noget 

vi selv delvist kan styre og vi er der-

for meget optaget af dette forhold i 

bestyrelsen.  Vi er derfor i fuld gang 

med hvordan vi kan effektivisere og 

nedsætte udgifterne til drift og vedli-

geholdelse der hvor det er muligt. Vi 

har indtil nu haft beskedne husleje-

stigninger. Vi gør naturligvis alt for, 

fortsat at holde disse stigninger så lavt 

som overhovedet muligt. Vi må dog 

konstatere at vi skal forvente at de 

kommende stigninger vil være højere 

end vi er vant til. Vi skal til at tænke 

utraditionel og skulle der være beboe-

re som sidder inde med ide´er til at 

reducere udgifterne som vi selv har 

indflydelse på så hører vi meget gerne  

fra Jer.  

 

hilsen Bestyrelsen 

Husk loppemarkedet 

lørdag d. 2. juni 2012 

fra kl. 10 - 15.00 

Jobtræning i Frydenhøjparken 
Mesha er navnet på den person som skal være 

hos os i 8 uger. Han har tidligere arbejdet som 

ejendomsfunktionær og starter mandag d. 21, 

maj 2012 

Vi byder ham velkommen. 

Personlig præg på hoveddøre ? 

Bestyrelsen overvejer at i værksætte et forsøg 

med at give mulighed for at hoveddøren kan 

have flere farver. For at sikre en sammenhæng 

i farvevalget i forhold til bygninger og omgi-
velser vil der, hvis det i værksættes, være tale 

om at man kan vælge imellem to farver ud-

over hvid. Der vil nu foregå nogle vurderinger 

og to døre vil blive udvalgt til prøve døre. 

Først derefter vil den endelige beslutning bli-

ve taget. 

skal døren 

være andet 

end hvid? 



Forkert farve på nogle hegn 

Vores leverandør af maling (Dyrup) har erkendt at nuancen på den grønne maling som de har 

leveret til vores hegn/skur sidste år, er forkert. Det betyder at alle de hegn og skure  der er malet 

med denne farve skal ommales. Dette arbejde sørger firmaet for uden beregning. Arbejdet påbe-

gyndes i uge 18. 
 

Til alle andre som ikke har fået malet deres hegn/skure eller blot trænger til en opfriskning så kan 

der hentes gratis maling (i den rigtige farve) 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. 

Så nærmer sommeren sig (forhåbentlig) og vi skal 

være opmærksom på at vores smukke planter ikke 

vokser ind over stisystemet. Da det giver ejen-

domskontoret ekstra arbejde med at holde stierne 

farbare. 

Et eksempel på hvordan det ser ud hos os og det er en af de pæne dage. 

Når den tømmes er det en kæmpepose som løftes op og udskiftes med en ny. Dette skulle være 

meget billigere end den traditionelle måde at gøre det på. Udgiften til renovation stiger år for år 

og vi er derfor nød til at se på alternativer set i forhold til det vi gør i dag. I dag finder der en 

forkert brug af vores affaldscontainere. Vi er ikke særlige gode til at sortere og affaldet bliver 

bare smidt overalt. Et gammelt kendt problem. Bestyrelsen har derfor drøftet muligheden for, 
at lukke containergårdene og holde åbent en dag om aftenen med bemanding. De øvrige dage 

vil der blive henvist til genbrugspladsen. Men debatten fortsætter. 

Den store legeplads skal renoveres. 

 
Vær med til at spare på vedligeholdelses udgifterne, 

meld dig/jer til et arbejdshold. Arbejdet skal udføres 

sidst i august. Tilmelding på ejendomskontoret. 

 

Der er gravet i dybden 

2 - til 3 meter 

De meldinger vi har fået fra ejen-

domskontoret i Stationsbyen går på 

at det stort set fungerer godt. I stedet 

for at fylde meget over jorden, er 

man med denne form for affaldscon-
tainere gået i dybden. Altså en 2– til 

3 meter i jorden/dybden. Stationsby-

en har dog stadig problemer med at  

nogle beboere smider affald de 

”forkerte” steder.  

Bestyrelsen undersøger forskellige muligheder for fremtidig 

affaldssortering. Dette skyldes de øgede udgifter der er for- 

bundet hermed. Billederne er fra Avedøre Stationsby. 



Vaskepladsen er ikke altid tilgængelig 

Det blev besluttet på et afdelingsmøde at det ville være en overtrædelse af husordens regle-

mentet at parkere på vaskepladsen. Et forbud som konstant blev overtrådt. Der blev sat sedler 

på bilerne, der blev skrevet fra Dan-Ejendomme og lige meget hjalp det. Bestyrelsen har der-

for besluttet at fjerne parkerings forbuds skiltene indtil der har været afholdt generalforsam-
ling i juni måned. Dette skyldes at der er mange beboere der ikke respekterer og overholder  

forbuddet. Hvis vaskepladsen skal være tilgængelig for beboere der ønsker at kunne vaske sin 

bil, vil det medføre en ekstra udgift i størrelsesordenen fra 15 - til 20.000 kr. i forbindelse med 

opsætning at et anlæg/bomme ell. 

lign. for at spærre for almindelig 

parkering. Beboerne må derfor 

tage stilling til om et sådant tiltag 

skal udføres eller vaskepladsen 
skal nedlægges. Uanset hvad 

beslutningen bliver, er det stadig 

strengt forbudt at parkere foran  

materialegården. 

Hvis du/I går med tanker om at overdække Jeres have - så husk at ansøge ejendomskontoret 

før I går i gang. De har bl.a. også tegninger og materialevalg. 

Eksempel: 

Forbrug varmt vand = 100 m³ 

Enhedspris for opvarmning af 1 m³ = 84,06 kr. svarende til 0,084 kr. pr. liter. 

Samlet pris ved forbrug på 100 m³ varmt vand er 100 x 84,06 = 8.406,00 kr. 

Denne pris er udelukkende for opvarmningen af vores varme vand. 

 

Det antal m³ der står i vores opgørelse er det som Clorius/Ista har aflæst på vores varmtvandsmålere.  

 

3) Kvadratmeter, viser hvad vi hver især skal dække til de fællesudgifter der er i forbindelse med varme-

tab på vores varmeanlæg. Der vil altid være et vist varmetab på et varmeanlæg. Her i Frydenhøjparken, 

er det især det varmetab der sker fra de varmerør som ligger i krybekælderen. Opgørelsen er lavet såle-

des, at vi skal betale det samme alle sammen ud fra hvor stor vores lejlighed er. 

 

Eksempel: 

Lejlighedsstørrelse = 71 m² 

Enhedspris for 1 m² = 18,76 kr. 

 

Samlet pris for varmetab ved lejlighed på 71 m² er 71 x 18,76 = 1.331,96 kr. 

For at regne ud hvad vi hver især betaler til opvarmningen af vores lejligheder, laver vi her et nyt 

eksempel, med en af dem som har haft det højeste forbrug. 

 

I eksemplet nedenfor har vi taget udgangspunkt i en 5-værelses lejlighed. 
 

Forbrug radiatorer = 13247,52 KWh 

Enhedspris for 1 KWh = 0,415 kr. 

Samlet pris ved brug af 13247,52 KWh er 13247,52 x 0,415 = 5.497,72 kr. 

Lejlighedsstørrelse = 116 m² 

Enhedspris for 1 m² = 18,76 kr. 

Samlet pris for varmetab ved lejlighed på 116 m² er 116 x 18,76 = 2.176,16 kr. 

 

Samlet pris for opvarmning af 116 m² inkl. Varmetab er 5.497,72 + 2.176,16 = 7.673,88 kr. 

 

Ifølge Dansk Fjernvarmes opgørelse fra 2010, koster det 12.805 kr. at varme et gennemsnitshus 

op med fjernvarme i Danmark ved et gennemsnitshus på 130 m². 

 
Konklusion. 

Ud fra regnestykkerne og gennemsnitspriserne i Danmark, må man konstatere, at det ikke særlig 
dyrt at varme vores lejligheder op. 
 
Hvis man har et stort koldtvandforbrug og i særdeleshed et stort varmtvandsforbrug, så får man 
også en stor varmeregning. 
 
Generelt er det altid en god idé at spare på vandet, samt skrue ned for radiatoren, når der luftes 
ud. Dels af hensyn til miljøet men også af hensyn til ens økonomi. 

Skal den sidste pavillon nedlægges ? 

Der sker et stigende misbrug af  pavillonen af 

udefrakommende unge mennesker, der støjer 

og larmer og skaber en utryg stemning. Poli-

tiet vil ikke blande sig så længe de ikke for-
ulemper nogen. Bestyrelsen vil inddrage de 

omkringliggende beboere i beslutningspro-

cessen. 



Husleje og forbrugsudgifter. Det er for de fleste de største poster på det månedlige budget i 

husholdningen. Det er dog langt fra nemt at gennemskue, hvordan udgifter til forbrug af 

varme fordeles i en afdeling. Det får du en forklaring på her, hvor vi samtidig uddyber, hvor-

dan din varmeregning hænger sammen. 

Varmeregningen 
Et eksempel på et Vand- og Varmeregnskab 

 

Der er 2 opgørelser, en på Vandregnskab og en på Varmeregnskab. 

Inden varmen når frem til dine radiatorer, er en vis mængde gået tabt i afdelingens rørsystem, og en 

andel af varmen er brugt til opvarmning af det varme vand. Derfor opfattes hvert lejemål i afde

lingen ikke om et særskilt, lukket kredsløb, men som en del af en større helhed. Hele afdelingens 

forbrug af varme har betydning for, hvordan varmeudgifterne fordeles, og hvordan din varme

regning ser ud. 

Afdelingens samlede forbrug er udgangspunkt. 

For at finde frem til hvad den enkelte beboer skal betale for sit varmeforbrug, skal Frydenhøjparken have opgjort afde-

lingens totale årlige forbrug. Vi har en hovedvarmemåler (eller en Afregningsmåler som den også hedder), der måler 

afdelingens samlede forbrug af varme. I Hvidovre er det Avedøreværket , der leverer varmen, og de opgør én gang om 

året afdelingens forbrug ud fra hovedmåleren. Den samlede udgift fordeles herefter på afdelingens lejemål efter et sær-

ligt system, der blandt andet tager hensyn til lejemålets størrelse og forbrug. 

 

Varmeregningen består af  3 dele. 
Dit lejemål betragtes i denne sammenhæng som en enhed, der er delt op i tre dele, som tilsammen 

udgør din varmeregning. 

 

De tre dele er: 
Forbrug af varmt vand 

Varmetab i varme- og brugsvandsrør mv. 

Varmeforbrug i radiatorer 

 

Forbrug af varmt vand 

30 procent af de totale udgifter fordeles på varmtvandsforbruget. Herefter  fordeles disse udgifter efter det 

forbrug der er målt på vandmåleren der er placeret i hver lejlighed. 

 

Varmetab i varme- og brugsvandsrør mv. 

21 procent af de totale udgifter fordeles i forhold til lejemålets størrelse (m2). 

 
Varmeforbrug i radiatorer 

49 procent af det totale forbrug fordeles efter beboernes individuelle målere. Det er den del af varme-

regningen, du selv har indflydelse på, eftersom det er dit forbrug, der registreres på varmemålerne i 

din lejlighed. 

 

Udsat beliggenhed. 
Hvis din lejlighed ligger i en gavl eller over en port, har din bolig en såkaldt ”udsat beliggenhed”. 

Det betyder, at din bolig er sværere og dermed dyrere at varme op end andre boliger, og det får du 

kompensation for. 

 

Acontobeløb. 
Du betaler et a-conto beløb pr. måned for dit varmeforbrug. A-conto beløbet er det beløb, Administrati-
onen har regnet sig frem til, ud fra dit gennemsnitsforbrug over et år. Hvis du lige er flyttet ind i din 

bolig, overtager du den tidligere beboers acontobeløb. Hvis det viser sig, at dit forbrug er væsentligt 

anderledes, kan du altid kontakter administrationen og bede om at få ændret acontobeløbet. 

Vandregnskab. 

Opgørelsen for vandregnskabet viser hvor mange m³ vand vi har brugt. 1 m³ svarer til 1000 liter 

vand. 

Opgørelsen omfatter både forbrug af det kolde og det varme vand. 

 
Eksempel: 

Forbrug koldt vand = 60000 liter 

Varmt vand = 40000 liter 

Samlet forbrug = 100000 liter (omregner man dette til m³ som opgørelsen er lavet efter, får man et 

forbrug på = 100 m³) 

 

Enhedsprisen for 1 m³ vand er 48,279 kr. 

  

Samlet pris ved brug af 100 m³ vand er 100 x 48,279 = 4.827,90 kr. 

 

Den samlede pris for vand er udelukkende for den mængde vand vi bruger, derudover kommer der 

en udgift for at varme det varme vand op som vi bruger. (se varmeregnskab). 
 

Det antal m³ der står i vores opgørelse, er det som Clorius/Ista har været inde og aflæse på vores 

vandmålere. 
 

Ifølge DANVA(Dansk Vand og Spildevandsforening’s rapport fra 2010) bruger 1 person i gen

nemsnit 114 liter vand pr. døgn.  På årsbasis giver det et forbrug på 114 x 365 = 41610 liter vand = 

41,61 m³ pr. person. Ifølge samme rapport er det oplyst at gennemsnitsprisen for vand i Danmark er 

= 52,30 kr. pr. m³ 

 

Varmeregnskab 

Opgørelsen for varmeregnskabet er delt op i 3 grupper. 
 

1) Varme kWh, viser vores forbrug på varmen i vores lejligheder dvs. det forbrug som vi har på 

vores radiatorer. 
 

Eksempel: 

Forbrug radiatorer = 10000 KWh 

Enhedspris for 1 KWh = 0,415 kr. 

Samlet pris ved brug af 10000 KWh er 10000 x 0,415 = 4.150,00 kr. 

Denne pris er udelukkende for vores varmeforbrug på vores radiatorer. 
 

Det antal KWh der står i vores opgørelse er det som Clorius Ista, har været inde og aflæse på vores 

varmemålere.  

 

2) Varmt vand kubikmeter, viser hvor mange m³ varmt vand vi har brugt og derved skal have var-

met op. 


