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2020/2021 har fortsat været med nogle udfordringer i forhold til covid 19. Vi i bestyrelsen har efter 

generalforsamlingen i juni måned 2021 afholdt diverse møder med blandt andet ekstern firma vedrørende 

vores forekommende snarlige affaldssorteringsprojekt, samt tre bestyrelsesmøder. 

 

Der er blevet etableret 2 legepladser den store (fortet) og den lille udenfor nr 193-223, som stod færdige i 

marts måned. Der mangler fortsat beplantning og skraldespande på den store legeplads, som Albin vil 

iværksætte snarest muligt. 

 

Vi skal takke hele holdet for en kæmpe indsats med iværksættelse og udførelsen af den nye hundegård, som 

er en stor succes. Der er blevet afholdt indvielse af hundegården. 

 

Fra Ejendomskontoret skal Albin opfordre alle til at sortere sit haveaffald, som anbefalet. Der må ikke 

kastes sorte plastiksække op i containeren med haveaffald. De skal tømmes inden de lander i containeren. 

Igen Dette koster os alle mange penge at få sorteret af Hvidovre Kommune.  

Igangværende arbejde de sidste tagrykke, udskiftninger af lamper over hoveddøre med Led pærer, 

opretning af fliser, samt skiftning af brønde og dæksler er igangsat. 

Udskiftning af hegn mv. vil ske løbende, men vil først være aktuelt i det nye år 2022. Vi vil selvfølgelig 

stadig opfordre folk til at afhente maling på ejendomskontoret og få malet hvor det trænger. 

 

I forbindelse med affaldssortering er der stadig en proces i gang med UBS Bolig og Hvidovre Kommune om 

en fælles plan for organisering af affaldsøer i Frydenhøjparken.  

 

Badeværelesrenovering der tidligere er sendt ud.  Kan informere at der er ca. 14 stk. der har tilmeldt sig. 

Processen er i gang, og der vil i den forbindelse afholdes et møde med UBS Bolig og bestyrelsen for 

videreforløb og de pågældende vil få nærmere besked. 

Da Projektleder Martin Bonnesen UBS Bolig stopper med udgangen af september måned må vi afvente ny 

projektleder i forhold til de igangværende projekter. Vi håber dog, at der hurtigt vil blive fundet en erstatning 

for Martin Bonnesen. Vi takker for det gode samarbejde og ønsker ham held og lykke fremover.  

 

Vi har en hjertestarter ved ejendomskontoret og den har været i brug for kort tid siden. Vi kan kun anbefale, 

at tilmelde sig til at blive Hjerteløber, da det er en stor hjælp for både for den det vedrører og for de 

pårørende. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


