Der er flere steder i ”Parken” der trænger til en kærlig hånd. Vi kunne naturligvis ”bare” sætte håndværkere og gartnere til det. Men vi
vil gerne spare pengene og bruge dem direkte til at forskønne områderne og sætte vores legepladser i stand. Bestyrelsen vil derfor appellere til at vi alle giver en hånd med lørdag d. 27. august fra kl. 10
til 16.00. For samtidig at gøre det til en festlig dag - afslutter vi med
fælles spisning og lidt fest alt sammen til meget rimelige priser.

Inspirationsbillede fra et af gårdmiljøerne i Stationsbyen

Her er 3 områder som trænger - men der kan være andre områder som enten trænger til en ”ansigtsløftning” eller en nyetablering med planter
o.lign. Etablerer vi noget nyt skal vi dog i stil med stationsbyen være parat
til selv at holde det, da ejendomskontoret har rigeligt at se til i forvejen.
Vi håber at rigtig mange vil møde op denne dag og være en del af et socialt sammenvær. For at kunne tilpasse indkøb af materialer og mad/drikke
bedes I udfylde den vedlagte tilmelding og aflevere den på ejendomskontoret senest fredag d. 19. august.
Bestyrelsen ønsker alle
en fortsat god sommer.

Kære beboere
Undersøgelsen af vores vand og varmeforbrug
som er blevet udført af teknologisk Institut er tilendebragt.
Vi meddelte fejlagtigt på generalforsamlingen at undersøgelsen skulle være
færdig d. 15. maj 2011. Dette var ikke tilfældet. Den rigtige dato var den 15.
juni 2011. Vi skal her beklage at det beroede på en fejlinformation og derved
kom vores administrator Dan-Ejendomme A/S til at fremstå på generalforsamlingen, som om at de ikke havde udført deres arbejde. Det skal hermed fastslås
at Administrator har overholdt den aftalte tidsramme. Overordnet set viser
undersøgelsen at der ikke er fejl på målerne i de undersøgte boliger. Bestyrelsen
vil nu sammen med Dan-Ejendomme gennemgå hele undersøgelsen nøje, inden
vi drager nogen form for endelige konklusioner.

På generalforsamlingen blev der ligeledes rejst forskellige spørgsmål vedrørende lukning af brevsprækker i hoveddøre og opsætning af postkasser samt en anden placering af vejbump. Disse spørgsmål vil blive stillet som konkrete forslag på beboermødet til efteråret.
Konstituering af Bestyrelsen
På bestyrelsesmødet onsdag d. 29. juni 2011 konstituerede bestyrelsen sig:
Formand:
Michel Bryde
Næstformand: Clarisse Sternberg
Rottesikring
Dan-Ejendomme vil sørge for at færdiggøre rottesikringen, hos de manglende
beboere. Skulle der mod forventning være beboere som ikke bliver kontaktet,
beds I henvende Jer på ejendomskontoret.
Tilfredshedsundersøgelsen.
Der er en del der ikke har afleveret endnu. Der opfordres stadig til at flere aflevere deres svar senest med udgangen af juli måned. Undersøgelsens resultater skal
efterfølgende gennemgås af Dan-Ejendomme i samarbejde med bestyrelsen. Ud fra de afgivne svar tegnede
der sig et billede af at beboerne i Frydenhøjparken generelt er meget tilfredse med deres boligforhold, dog ønsker en del mere råderet over de udendørs områder i forbindelse med boligerne. Servicen på ejendomskontoret
og vedligeholdelsen af

Generalforsamlingen
Som meddelt på generalforsamlingen, vil vi nærmere undersøge vores varmesystem. Vi vil derfor, i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma få indhentet
tilbud på at få ændret vores varmesystem fra et enstrenget til et to strenget system. Når dette er afklaret vil bestyrelsen vurdere resultatet. Hvis det viser sig
at være fordelagtigt, og vil give en kvalitetsforbedring, set i forhold til dagligt
brug og et kommende varmeforbrug, vil bestyrelsen fremlægge et forslag til
ændring af varmesystemet på et afdelingsmøde. En sådan ændring vil medføre
en væsentligt udgift som i givet fald skal finansieres og efterfølgende betales
via vores husleje.

udearealerne var højt
værdsat af beboerne.
kendskabet til bestyrelsen
blev ligeledes bedømt
over middel og endelig
var beboerne til de afgivne
stemmer meget tilfredse
med samarbejdet med
Dan-Ejendomme A/S.

