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Generalforsamling/ Generalforsamling og Afdelingsmøde blev afholdt den 22 september
2020 I Frydenhøjhallens Pauserum.
Afdelingsmøde
Referater fra møderne er under udarbejdelse.
Vedr. verserende
badeværelsessag

Til orientering har vi haft diverse møder i bestyrelsen og med
administrationen, og der er ved at blive udfærdiget en redegørelse,
og en information vedrørende badeværelsesrenoveringer mere
generelt i Frydenhøjparken.
Der arbejdes på sagen, så vi håber på, at kunne udsende noget
materiale om dette i nærmeste fremtid.

Legepladser

På budgettet for 2021, som blev godkendt på Afdelingsmødet den
22.september 2020, blev der afsat kr. 400.000 inkl. moms på
langtidsplanen til etablering af nye legepladser i Frydenhøjparken.
Der har været afholdt møder med forskellige leverandører af
Legepladsudstyr og indhentet tilbud.
Den eksisterende ”Legeborg” på den store legeplads vil blive
fjernet og der opsættes en ny.
På den sidste legeplads ved Fry.191-223 fjernes det gamle legehus
og der etableres et nyt hus samt en lille nedgravet trampolin.
Det er aftalt, at arbejdet påbegyndes allerede i indeværende år,
sådan, at det er afsluttet ved starten af 2021.
Billederne på næste side illustrerer udseendet når det er færdigt.

Corona Ejendomskontoret

På UBSBoligs hjemmeside www.ubsbolig.dk kan man blandt andet
læse følgende under emnet FAQ - Corona:
”Man kan, på grund af coronavirussen ikke træffe vores viceværter
ved personlig betjening på ejendommene for nuværende. Du kan
stadig sende emails og anmelde skader som du plejer. For
nuværende vil mindre problemer ikke blive løst, i et forsøg på at
beskytte vores viceværter.
Hvis der opstår en akut skade skal du også gøre som du plejer - og
skaden vil blive udbedret som normalt.”
Så for at beskytte Albin mest muligt, undgå direkte kontakt, og
brug primært mail, telefon og SMS.
I øvrigt kan det anbefales at kigge på UBS’ hjemmeside.
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