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Kære beboere 

Så er efteråret godt i gang og vi nærmer os den kolde tid. Vi har jo alle 
fået afregning for vand og varme. Varmeregnskabet og vandforbruget vil 
sandsynligvis se anderledes ud til næste år. Dette skyldes bl.a. at vi jo 
startede med målingerne midt i en periode. Dette kan betyde at det 
faktiske forbrug kan ændre sig lidt. Der har været nogle henvendelser 
omkring forbruget i de enkelte lejemål, hvor nogle beboere har været 
uforstående overfor, hvorfor netop deres forbrug, var højere en naboens. 
Selvom der kan være tale om samme antal beboere i det lejemål man 
sammenligner sig med, kan forbruget svinge fra person til person. Et 
eksempel kunne være at når vi børster tænder så er der nogle der lader 
vandet løbe under hele tandbørstningen imens andre åbner og lukker for 
vandet. Nogle beboere undrer sig også over at de har fået penge tilbage 
og alligevel skal sættes op i a´conto indbetalinger. Det har vi ikke en 
fornuftig forklaring på, men vil undersøge hvorfor det forholder sig 
således og vende tilbage til Jer ved en senere lejlighed med en redegø-
relse. 

Et lille tip.  

Hvis du/I er i tvivl om I nu også betaler for det faktiske vandforbrug, kan I 
ret enkelt checke det. Hvis alle beboerne i det enkelte lejemål forlader 
boligen f.eks. om morgenen og er væk hele dagen, skal I inden I går, 
aflæse måleren og sørge for at alt vandforbrug er lukket. Når I så kommer 
hjem, aflæser I igen måleren og den skal naturligvis vise det samme tal, 
som til at starte med. Hvis den ikke gør det kan det f.eks. være et toilet 
der står og siver. Alt sammen noget der er med til at forøge vandforbru- 
get. Hvis I finder fejl skal I rette henvendelse til ejendomskontoret. 

 

Ejendomsmester 

Det er desværre ikke lykkedes at få ansat en ny ejendomsmester endnu. 
Vi havde udpeget en kvalificeret person som desværre valgte at trække 
sig. Vi står nu foran en ny runde med ansøgere og håber at der iblandt 
dem er en person, som vi kan ansætte snarest. 

Heldigvis har vi Poul Erik som p.t. udfylder funktionerne i samarbejde 
med Jan ( vores grønne medhjælper) på meget tilfredsstillende vis. Det er 
også vores indtryk at beboerne er tilfredse med indsatsen.  

 

Legepladser 

Der er fuld gang i renoveringen af vores legepladser. Lappset (firmaet 
som udfører arbejdet) forventer at være færdig inden udgangen af 
oktober måned. 
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Administration 

Bestyrelsen har fundet tiden moden til at undersøge markedet m.h.t. 
administration af Frydenhøjparken. For ikke at være bundet af gældende 
aftaler, har bestyrelsen opsagt administrations aftalen med KAB. 
Bestyrelsen vil i november måned gennemgå tilbudene fra forskellige 
administrations udbydere. Hvis vi vælger at skifte administration kan det i 
en overgangsperiode betyde mindre ulemper. Bestyrelsen vil gøre alt for 
at virkningerne vil være til så lidt gene som overhovedet muligt. 

Undersøgelse 

I forbindelse med råderetten har beboerne i Avedøre Stationsby fået 
mulighed for at udvide deres haver på steder hvor det er muligt. Det er 
også et ønske hos nogle beboere i Frydenhøjparken. Bestyrelsen har 
derfor besluttet at muligheden skal undersøges nærmere. I den forbin- 
delse vil der blive taget kontakt til de ansvarlige i Stationsbyen for at høre 
både omkring den lovgivningsmæssige side af sagen samt det praktiske 
arbejde i forbindelse med en sådan udvidelse. Hvis det er muligt kan det 
betyde et endnu mere attraktivt boligområde, ligesom udgifterne til den 
daglige renligholdelse og vedligeholdelse på disse områder, vil blive 
formindsket. 

 

Øvrige oplysninger 

Der er bestilt nye CO nøgler og når vi får dem vil I blive orienteret om, 
hvor og hvornår de bliver udleveret. 

Det blev jo besluttet, på vores sidste afdelingsmøde møde i pauserummet 
på Frydenhøjskolen, at der blev afsat max. 50.000 kr. til etablering af 
trådhegn ved boldbanen ved siden af pavillonen. Der arbejdes med at 
indhente tilbud indenfor denne grænse. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 


