Orientering fra Bestyrelsen
Marts  2018

Hermed en opdatering om aktuelle og kommende aktiviteter og projekter.
Dræning og
Fliseopretning:

Der vil snarest blive startet på at oprette fliser og dræne ved Fry.29 –Fry.45 på havesiden.
Samtidig vil fliserækken blive udvidet med en ekstra række fliser.
Arbejdet med dræning og opretning af fliser fortsættes ved Fry.181 – Fry.185, hvor det
også er meget tiltrængt.

Hække-klipning og
beskæring af træer:

Hækkene langs indkørselsvejen vil blive klippet ind så man får et bedre udsyn, bl.a. i svinget
ved ”Buerne”. Samtidig vil det give bedre adgang til vedligeholdelse af Lygtestanderne som
efterhånden var placeret en meter inde i hækkene. Som det fremgår er arbejdet allerede i
gang.
Desuden vil de 4 træer på legepladsen ved Fry.143-151 & Fry.153-157 samt havesiden af
Fry.169-173 & Fry.175-183 blive beskåret kraftigt.

Lygtestandere:

Armaturerne på lygtestanderne langs indkørselsvejen og på parkeringspladserne vil blive
udskiftet med LED-armaturer, som giver et bedre lys og bruger mindre strøm. Der er tale
om 22 standere, og arbejdet er i gang og vil fortsætte hen over foråret og sommeren.

Containerporte:

På den sidste P-plads ved Fry.253 er der sat porte op ved containerpladsen. Et ønske der
blev vedtaget på et afdelingsmøde for en del år siden. Dermed er den grimme udsigt til
affaldscontainerne og containeren til haveaffald forsvundet.

Forårsrengøring:

Nu da foråret endelig er kommet er det som regel tid til oprydning i skure og haver. Derfor
er der bestilt 2 affaldscontainere, som vil blive placeret på den første og sidste P-plads. De
to containere vil stå på pladserne i weekenden fra den 13/4 – 16/4, og kan bruges til
blandet affald. Så brug dem.

Vedligeholdelse

Vi er blevet gjort opmærksom på, at der er opstået tvivl om hvem der står for vedligeholdelse af hhv. låse og døre.
I vores Vedligeholdelsesreglement § 9 står bl.a. følgende vedrørende låse og nøgler:

Er der tale om at dørene (hoved- eller havedør) er defekt eller ikke kan lukkes eller åbnes
ordentligt , så er det afdelingen der afholder udgiften til reparation.
Det er altid en god idé at kigge vores vedligeholdelsesreglement igennem.
http://www.frydenhojparken.dk/cm-webpic/pdf_filer/vedligeholdelsesreglement.pdf

God Sommer

Fra Bestyrelsen side ønskes alle i Frydenhøjparken en god sommer til vi ses til
Generalforsamlingen sidst i juni måned.

