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Fældning af træer i 
Egevolden 

 

Vores naboafdeling - Lejerbo - oplyser, at de starter med 
at fælde træer på deres område ved stien mellem os den 3. 

februar 2020. 

De har søgt og fået tilladelse fra Hvidovre Kommune til at 
bruge kørestien bag Frydenhøjparken til køretøjer og hvad 

de ellers skal bruge af grej og udstyr. 

Det er aftalt med Albin, at de må låne græsplænen ude på 

Gl. Køge Landevej til at oplægge træstammerne inden de 
køres væk. 

Albin vil lave en besigtigelse af området med varmemes-
teren fra Egevolden torsdag den 30. januar, hvor de vil tage 

nogle billeder af græsplænen, så den afleveres i samme 
stand som da de startede, når de engang er færdige. 

Arbejdet ventes at tage en ca. 2 uger. 

 

Affaldsposer i contai-
ner til haveaffald. 

 

 
 

 
 

Ejendomskontoret melder, at der stadigvæk kastes 
affaldsposer i form af hundeposer og plastikposer med 

affald, op i den åbne container til haveaffald, der står i den 

bageste containergård. 

Vi opfordrer til, at man benytter de affaldscontainere der 

står i gården, og som er beregnet til netop den type affald. 

Renovationsfolkene tømmer ikke havecontaineren før alt 

plastikaffald er fjernet, og det betyder, at Albin skal kravle 
rundt i containeren og fjerne plastikposer m.m. inden den 

kan blive tømt. 

Det er urimeligt og mangel på respekt for Albins arbejde. 

 
Glascontainer flyttes. 

 

Glascontaineren i affaldsrummet ved den første container-

gård, flyttes ind i selve containergården. Årsagen er, at der 
er trangt med plads i selve affaldsrummet efter at der også 

er placeret 3 containere til madaffald i samme rum. 
 

Reparation af tagryg-

ninger. 
 

Som omtalt på generalforsamlingen, skal vi i gang med at 

reparere eller udskifte tagrygningerne på alle blokke i 
Frydenhøjparken. Droneinspektionen i foråret 2019 

afslørede, at rygningerne mange steder var forvitrede og 
utætte. Det er en proces der kommer til at løbe over flere 

etaper. Sidste år blev der udskiftet rygninger på blokken 
Fry.217-243. 

I år vil der blive startet med Blokkene Fry.29-45 og Fry.47-
73.  
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Forårsaktiviteter. Containere 

I løbet af foråret vil der i lighed med sidste år blive bestilt 2 

affaldscontainere, som placeres på den første og sidste P-
plads. 

De 2 containere vil stå på pladserne henover påsken 9/4-
13/4, og belært af erfaringerne fra sidste år, vil der blive 

bestilt større containere i år. 

Containerne er til alt muligt blandet affald, så brug dem 
flittigt i forbindelsen med oprydning i skure, haver og andre 

gemmer. 

Maling til Havehegn 

Samtidig gør vi lige opmærksom på, at der vil være mulig-
hed for at afhente maling til havehegn på ejendomskon-

toret. Vi kan kun opfordre folk til at få hegnet malet, da det 
trænger flere steder. 

 
Belysning/Legepladser 

 

Der vil blive lavet belysning på den lille første legeplads 

snarest muligt. 
Det er planen at genbruge de standere der står mellem 

plantekummerne på den første P-plads. Så der bliver ikke 
tale om det store lysshow, blot orienteringslys. 

 
Spred budskabet om 

Nyhedsbrev og SMS 

Til sidst vil vi opfordre til, at man tilmelder sig til at mod-

tage et nyhedsbrev på e-mail. 

Tilmelding sker på nyhedsbrev@frydenhojparken.dk hvis i 
ønsker at modtage informationer /orienteringer elektronisk. 

Skriv hvilken e-mail adresse i ønsker at modtage nyheds-
brevet på, og også gerne ét elle to telefonnumre, hvis man 

vil modtage besked om driftsforhold eller andet via SMS. 

Det gør det meget lettere for os og Ejendomskontoret, hur-

tigt at udsende aktuelle informationer når der sker noget 
som berører alle – fx svigtende varmt vand, eller udskift-

ning af defekte ventiler eller andet. 

Spred endelig budskabet til naboerne som måske ikke er 

opmærksom på denne mulighed. 

 

 

Rigtig godt forår til alle 
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