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Administration Adresse Tlf. Web 
UBSBolig A/S Jernbanegade 4, 4. 1608 København V 33 34 77 60 www.ubsbolig.dk 

 

Hermed en opdatering om forskellige emner i Frydenhøjparken. 
  
Afdelingsmøde: 
 

Der har været holdt afdelingsmøde den 25. september. Her behandlede man bl.a. 
budgettet for 2019, som indebærer en beskeden huslejeforhøjelse på mellem 16 og 33 kr. 
pr. måned afhængigt af lejlighedstype. 
Referat fra mødet kan læses på hjemmesiden www.frydenhojparken.dk 
 

Lån af Trailer: 
 

Der er anskaffet en ny trailer som er placeret overfor indkørslen til den første p-plads. 
Traileren kan bookes på hjemmesiden under ”Medlemsnet og Login”. 

Husk at bede om en kopi af registreringsattesten når i låner traileren. 
 

Nyhedsbrev og SMS-
tjeneste: 
 

Hjemmesiden er blevet udvidet med mulighed for at tilmelde sig til at modtage et nyheds-
brev pr. mail. En del beboere har tilmeldt sig, men vi vil gerne have flere. På samme måde 
kan man også tilmelde sig en SMS-tjeneste hvor man kan modtage en SMS. 

Det giver os mulighed for at melde hurtigt ud, hvis f.eks. ejendomskontoret har brug for at 
give hurtig besked i tilfælde af, at der skal lukkes for vandet eller kontoret er lukket pga. 
sygdom, kursus eller lignende. 
 

Installation af 
opvaskemaskine: 
 

Der er en del beboere der har valgt at installere en opvaskemaskine i køkkenet. 

Sørg for at installationen foretages af autoriserede håndværkere, og for god ordens skyld 
skal vi gøre opmærksom på, at en sådan installation udelukkende er på den enkelte 
beboers egen regning og ansvar. 

Den har intet med afdelingen at gøre, og afdelingen betaler ikke for evt. reparationer og 
følgeskader i form af vandskader e.lign. ved forkert eller ulovlig installation. 

 
Varmemålinger m.m.: 
 
 

Man kan holde øje med sit eget forbrug af Varme, Varmt- og Koldt vand på denne adresse: 
http://www.casi.casi.dk 
Hvert enkelt lejemål har eget brugernavn og adgangskode, som fremgår af den opgørelse 
der blev omdelt ved det sidst afsluttede varme- og vandregnskab. Det anbefales, at man 
holder øje med sit forbrug, så man ikke får overraskelser når året er omme. 
 

Information på papir 
stopper: 
 

I disse tider bliver mere og mere digitaliseret. Det gælder også for Frydenhøjparken. 
Fremover vil vi, så vidt muligt, undgå at omdele informationer på papir til hvert enkelt 
lejemål. 
Informationerne vil kunne læses på hjemmesiden, i opslagstavlerne i bebyggelsen, eller, 
hvis man tilmelder sig Nyhedsbrevet eller SMS-tjenesten. Hvis man absolut vil have 
informationerne på papir, kan man henvende sig på Ejendomskontoret og bede om en 
udskrift. 
Mødeindkaldelser, budgetter, regnskaber og meddelelser om huslejeforhøjelser, samt 
informationer fra UBSBolig, vil fortsat blive omdelt til hvert lejemål. 
 

Ejendomskontoret – 
ændret åbningstid 
 

Som meddelt på afdelingsmødet er det besluttet at sløjfe åbningstiden på ejendoms-
kontoret den første tirsdag i måneden fra kl. 16-17. 

Øvrig åbningstid er: Tirsdag og Torsdag kl. 07:30 -08:00 
 

 

http://www.frydenhojparken.dk/
http://www.casi.casi.dk/

