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Forslag til Afdelingsmødet d. 26. september 2017. 
 

Forslag 1: Muligheder for at få finansieret renovering af badeværelser. 
 

Da rigtig mange af vores badeværelser trænger til en alvorlig opgradering for at blive 

moderne i udtrykket, skal bestyrelsen i samarbejde med UBS samt evt. udvalg af beboere 

undersøge muligheden for, og foreligge beboerne hvilke muligheder der er for at få lavet 

en samlet entreprise for de, der er interesseret i nye badeværelser samt 

finansieringsmuligheder via husleje. Det skal kun være for interesserede beboere, da der 

er beboere, der allerede har fået lavet nye badeværelser. 

Der skal altså udelukkede træffes beslutning om at undersøge mulighederne, og det vil 

blive forelagt beboerne til senere afstemning. 

 

Baggrund: 

Hvis en del af vores badeværelser skal have et moderne udtryk er 3 forskellige typer 

fliser på et badeværelse svære at hamle op med. Derudover kan det være, at 3-rums 

badeværelser kunne få rykket om således, at de får en ”vaskesølje” i bunden af 

badeværelset, da en vaskemaskine stående frit i midten bare ” er rodet” og ubrugeligt, 

men alt dette vil kræve rørarbejde m.v.  

Meget af det arbejde, der skal laves på badeværelserne er dyrt arbejde, derfor vil en 

samlet entreprise måske være den bedste løsning.  

 

Lisa Skov 

Frydenhøjparken 113. 

 

Forslag 2: Beløbsgrænse for renovering af badeværelser hæves. 
 

Mange af vores badeværelser i Frydenhøjparken er gamle og nedslidte. Dette vil 

medfølge, at Frydenhøjparken inden for overskuelig fremtid står overfor, at disse skal 

renoveres, hvilket vil bliver en dyr affære for foreningen. 

 

Jeg forslår derfor, at hæve beløbsgrænsen for lån til nyt badeværelse fra de idag omkring 

30.000 til 50.000 kr. Samtidig foreslår jeg, at foreningen bidrager med et tilskud på 

25.000 kr - så man i alt kan lave badeværelse for 75.000 kr. Altså 50.000 kr som man 

månedlig afdrager på over huslejen og 25.000 kr som tilskud fra foreningen (som der 

ikke skal afdrages på) 

 

Der skal derfor i budgettet afsættes et fast beløb til renovering af badeværelser. Alt efter 

hvad økonomien holder til - forestiller jeg mig at beløbet lægges i en pulje. Fra den pulje 

kan man så søge om at få lavet nyt badeværelse. 

 

Morten Mørck 

Frydenhøjparken 47. 
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Forslag 3: Genetablering af legeredskaber med mere. 

Det er et stort ønske og jeg vil gerne stille et forslag om at få genetableret 2 små 

legeredskaber på den første legeplads for de mindste.  

De redskaber der stod der i forvejen er blevet skrottet for nogle år siden, da de ikke har 

været vedligeholdt. 

 

Lise Waldorf 

Frydenhøjparken 31 

 

Forslag 4: Etablering af hæk, hvor trailer og trækvogn står. 
Trækvognen og traileren er blevet sat ud på pladsen ved indkørselsvejen til 

Frydenhøjparken og mit forslag går på, at få etableret en form for hæk, så de ikke er så 

synlige. 

 

Lise Waldorf 

Frydenhøjparken 31 

 

Forslag 5: Ventelister for Frydenhøjparkens børn. 
Vedrørende ventelisterne i Frydenhøjparken vil jeg stille forslag til bestyrelsen om, at 

undersøge mulighederne for at Frydenhøjparkens børn kan få samme mulighed for en 

lejlighed, som den nuværende aftale der foreligger i forbindelse med skilsmisser. 

 

Lise Waldorf 

Frydenhøjparken 31 

 

Forslag 6: ”Skybrudssikring” af flisegangen ved Fry.29-45 
Det er nu et tiltagende problem med oversvømmelse i haver og flisegangen ud til 

"buerne" på ovennævnte nr. 

Senest 9. september hvor hele vores have stod under vand bare efter et par timers regn. 

Hele flisegangen langs haverne fra nr. 33 til 45 stod ligeledes under vand. 

Det kunne sikkert afhjælpes ved at lægge dræn under fliserne før det bliver værre og 

skurene også kommer under vand, med efterfølgende skader på disse. 

Jeg er ikke klar over om der er andre steder i Frydenhøjparken der har de samme 

problemer. 

Forslaget er at få indhentet tilbud på skybrudssikring og evt. "finde" dette beløb i 

budgettet til projektet. 

 

Henning & Eva Humledahl 

Frydenhøjparken 33 
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Forslag 7: Udarbejdes en plan med konkrete forslag til, hvad der skal 

gøres for, at vi alle kan komme tørskoet til og fra vores hjem,. 

 

Kommentarer: 

Konkret står der på stien ud for nr (69,71,73) ca 10 cm vand, når det regner. 

Vi har tidligere gjort opmærksom på problemet, uden at der tilsyneladende er sket noget i 

sagen. Vi har  foreslået, at der udleveres transportable små "broer" ligesom i Venedig. 

Eller vi får en huslejekompensation, idet vi ikke er i stand til at drage den fulde nytte af 

vor bopæl i disse perioder. 

Til jeres orientering ved vi, at Tommy på et tidspunkt har udarbejdet en oversigt over 

lunker i bebyggelsen. I kan jo tage fat i denne og så evt kontakte Grøn Entreprise, som 

har den fornødne ekspertise og erfaring på dette særlige område. 

 

Helle Nielsen og Bo S. Svensson 

Frydenhøjparken 71. 

 

Forslag 8: Vi foreslår en beskæring af hækkene i de yderste båse ud 

mod vejen. 

Kommentarer: 

Der er meget lidt plads til at åbne dørene uden af få ridset dem efter båsene er blevet lavet 

til  smallere Bilkabulebåse. Vi vil foreslå, at hækkene får en ekstra studsning, så det er 

muligt ridsefrit at åbne dørene. 

NB : 

GE kan sikkert let lige give hækindersiderne en let studsning, når man tænker på deres 

meget flotte hækarbejde i øvrigt. 

 

Helle Nielsen og Bo S. Svensson 

Frydenhøjparken 71. 

 

Forslag 9: Vi foreslår, at det seriøst undersøges, hvorledes vi alle kan få 

fælles og billigere internet og TV. 
 

Kommentarer 

 

Tidligere er overvejelser omkring billigere tv og internet strandet på, at det er TDC, der 

ejer kobberet, og at det var forbundet med betydelige omkostninger at etablere vores eget 

(fiber) net. Vi har hørt, at kloge folk mener, at fremtiden ligger i TV over nettet, så er vi 

over diskussionen om kobberet. 
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Men under alle omstændigheder burde det være muligt at komme op med en kollektiv 

løsning, som er billigere, end det vi hver især skal betale. Måske kunne Egevolden også 

inddrages, hvorved vi samlet stod i en stærkere forhandlingsposition. 

 Endelig findes der måske kloge mennesker på dette område i vor bebyggelse, som kunne 

udgøre en lille arbejdsgruppe, så alt ikke hænger på bestyrelsen 

 

Helle Nielsen og Bo S. Svensson 

Frydenhøjparken 71. 

 

 


