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 En kort opdatering om aktiviteter og status i Frydenhøjparken. Fra 
Bestyrelsen og Ejendomskontoret. 

 

Boldbane bag 

Pavillonen. 

Området bag Pavillonen på den første P-plads er blevet drænet i 

hjørnet mod udkørslen. Der har i lang tid været utroligt sumpet og 
vådt fordi vandet ikke kunne komme væk.  

Belysning. 

 

Der er opsat belysning i den bageste containergård. Lyset styres af 
bevægelsesfølere, så det tænder automatisk når man går ind i 

området. 

På gavlene rundt om i Frydenhøjparken, er lamperne ved at blive 
udskiftet til armaturer med LED pærer der giver et bedre lys. 

I løbet af foråret/sommeren 2019 vil der blive arbejdet med at få 
etableret belysning på den store legeplads ved fortet, samt den lille 

legeplads ved Fry.33-51. 

Vi er også i gang med at undersøge mulighederne for en bedre 

belysning i baldakinerne ved hoveddørene. Den nuværende belys-
ning virker noget ”træt”, så et mere moderne armatur med LED 

pærer vil forhåbentlig give et bedre lys. 
Alt sammen er medvirkende til et lavere elforbrug og længere 

holdbarhed for pærerne. 

Containere til 

blandet affald. 
 

I lighed med sidste år, vil der blive opstillet 2 affaldscontainere i 

hver ende af Frydenhøjparken. 
Containerne opstilles lige før påske den 13/4 og bliver stående 

påsken over. Så benyt dem til forårsoprydning i skure, haver, 
indendørs og hvor man ellers gemmer tingene. 

Fornyelser m.m. Der er anskaffet en ny trækvogn, som er placeret ved siden af 

traileren ved den asfalterede boldbane. Den gamle trækvogn var så 
slidt og ødelagt i ladet, at det var for dyrt at få repareret. Så vi 

valgte en udskiftning i stedet.  
Ligeledes er der sat hegn op foran aviscontaineren på p-plads 3 for 

at forhindre at de ruller ud i bilerne på parkeringspladserne. 

Andet. 

 Trappe 

 Containernøgle 

 Træflis 

Trappen ved Ejendomskontoret er blevet renoveret, så den er mere 

fodgænger- og cykelvenlig. 

Husk også at aflevere den gamle containernøgle på Ejendoms-

kontoret. 
I øvrigt er man velkommen til at hente flis fra den bunke der ligger 

ved siden af trækvognen. 

 


