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Orientering fra Bestyrelsen 
Marts  2020 

 

Hjertestarter 
 

Der er nu opsat en hjertestarter ved ejendomskontoret i 
Frydenhøjparken. 

Hjertestarteren er tilmeldt registrering på oversigten over 

hjertestartere i Hvidovre Kommune. 

 

Ubehagelige episoder 
og mistænkelig ad-

færd. 
 

På given foranledning, vil vi generelt opfordre til, at man 
skriver eller meddeler ejendomskontoret, administrationen 

eller bestyrelsen, hvis der observeres usædvanlige eller 
mistænkelige aktiviteter i området. 

 
Lukning af vandfor-

syning 18. marts 2020 
 

Der lukkes for det varme og kolde vand den 18. marts. 

Årsagen er, at der skal udskiftes en række ventiler i 
krybekældrene. Ventilerne er tærede og nogle steder 

utætte. 
 

Indskæring af ventiler 
for lukning af vand 

m.m. blokvis 

 

Vi har startet en proces, hvor der blive monteret ventiler på 
forsyningsstrengene i krybekældrene, så det blive muligt at 

lukke for vandforsyningen (varmt- og koldt vand) blokvis. 

På den måde undgår vi, at skulle afbryde forsyningen til 
hele Frydenhøjparken hver gang der skal arbejdes med 

vand- og varmeforsyningen. 
 

Ferie på 
Ejendomskontoret 

 

Ejendomskontoret holder lukket fra den 14/4 -30/4 på 
grund af afvikling af restferie. 

 
Coronavirus Som nok snart alle ved, så er situationen vedr. coronavirus 

alvorlig. På grund myndighedernes anbefalinger om 
coronasmitten er ejendomskontoret lukket for personlig 

henvendelse, indtil videre. 

Man vil dog stadigvæk kunne kontakte Albin via telefon, 

mail eller SMS. 

 

Spred budskabet om 

Nyhedsbrev og SMS 
Spred budskabet om muligheden for tilmelding til at mod-

tage informationer via SMS eller via et nyhedsbrev på e-
mail. Tilmelding sker her nyhedsbrev@frydenhojparken.dk 

Fortæl hvor i bor, og skriv hvilken e-mail adresse i ønsker 
at modtage nyhedsbrevet på, også gerne ét elle to telefon-

numre, hvis man vil modtage besked om driftsforhold eller 
andet via SMS. 
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Kort over boligblokke i Frydenhøjparken 

Dette kort vis de numre på boligblokkene vi vil referere til når der skal udføres forskelligt 
arbejde. 

 

 


