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Inspireret af Stationsbyen der for længst har indført udvidelse af de 
eksisterende haver på udvalgte steder, har bestyrelsen indledt en 
afdækning af at give beboerne i Frydenhøjparken samme mulighed. 
Umiddelbart er der flere steder, hvor det i givet fald kan lade sig gøre. Det 
skal naturligvis undersøges til bunds også set i sammenhæng med 
beboernes ønske i de berørte områder. Udgiften til en sådan udvidelse 
skal afholdes af den enkelte beboer således, at det ikke indvirker på 
budgettet og dermed belaster huslejen i Frydenhøjparken. Følgende 
steder er eksempler på, hvor det i givet fald sandsynligvis ville kunne 
iværksættes: 

Nr. 25 - til 27
Nr. 29 - til 45
Nr. 47 - til 73
Nr. 103 - til 111
Nr. 153 - til 161
Nr. 207 - til 215
Nr. 217 - til 243

Andre steder skal der yderligere undersøgelser til. I dialogen med 
driftsleder Per Kusk og beboere i stationsbyen fremgår det tydeligt, at 
disse beboere har fået en langt større brugsglæde af deres haver og en 
større tilfredshed med at være beboer i Stationsbyen og derved en udsigt 
til færre fraflytninger. 
Udgiften til vedligeholdelse af de inddragede områder, er naturligvis 
forsvundet, da det er den enkelte beboer, som vedligeholder sit eget 
område. Der er her tale om en reducering af græsslåning, klipning af 
træer og buske, oprydning samt snerydning. Alt sammen noget der giver 
vores varmemester tid til andre opgaver. Som en yderligere sidegevinst 
kan nævnes, at haverne i Fryd. ligger placeret forskelligt og imens nogle 
har morgensol og eftermiddagssol, er der andre, der først ser solen ved 
middagstid. Ved en udvidelse vil nogle kunne drage større glæde af solen 
på forskellige tidspunkter. Alt sammen noget der kan være medvirkende 
til at Fryd. yderligere bliver et attraktivt sted at bo.  
Bestyrelsen vil i den kommende tid arbejde videre og være i dialog med 
beboerne om ønsker og behov. 
 
Ventelisten er nu videresendt til IT-afdelingen i Dan-Ejendomme med 
henblik på at få den op og køre på deres hjemmeside, så den bliver 
synlig og tilgængelig for alle beboere.  
Et password og adgangskode til denne liste vil blive tilsendt beboerne, 
når den er klar på nettet. Det er ingen hemmelighed, at revideringen af 
listen har været lidt af et hovedbrud, ikke mindst fordi KAB (vor tidligere 
administration) måske ikke helt har forstået de lidt specielle regler, der er 
gældende for Fryds. venteliste, indbetalinger til opskrivningslisten har 
ikke været registreret, som de skulle o.s.v.  
Kaj har været primus motor i redigeringen af listen og har været nød til at 
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inddrage sine egne opskrivningslister helt tilbage til udskillelsen fra 
Glostrup boligselskab og i samarbejde med den øvrige bestyrelse brugt 
rigtig meget tid på at gøre listen så retfærdig som overhovedet mulig. 
Dan-Ejendomme har nu sendt et brev til samtlige, der står på listen for at 
få klarlagt, om man står rigtigt med andelsnummer venteliste, 
opskrivning, og om man stadig ønsker at stå der o.s.v. Ventelisten vil så 
herefter være fuldstændigt opdateret. 
 
Bo Svensson har valgt at udtræde af bestyrelsen, og da June Kort ikke 
ønsker at genopstille til en ny periode, skal der vælges 3 nye medlemmer 
+ suppleanter på mødet den 17.juni 
 
Beboere med udluftning til krybekælderen i deres have. Hvis der er hul i 
trådnettet, eller udluftningen er beskadiget meldes det til Abbas i 
kontortiden eller på edk@frydenhojparken.dk  hurtigst muligt. 
Biler der henstår uden nr. plader vil blive fjernet. 
Alle slags affald skal sorteres i containergårde.     
Affald fra beboernes arbejdsplads eller gæster udefra må ikke tømmes af 
i fryds. Containergårde. 
 
Istandgørelse af huller på veje og stier i Fryd. vil i løbet af kort tid blive 
iværksat 
 
Indhegning af græsplæne ved 1. Parkeringsplads: Bestyrelsen er blevet 
opmærksom på manglende orientering om status på indhegning af 
”fodboldbanen”. Arbejdet forventes færdiggjort ultimo august 2008. Vi 
beklager den lange behandlingstid. Det skyldes bl.a., at der er brugt en 
del tid på ny administrator, ny varmemester og arbejdet med ventelisten. 
 
For hele tiden at holde vores husleje så lav som muligt, så er det vigtigt, 
at hver enkelt beboer husker på, at de boliger vi bor i, også indebærer 
nogle forpligtelser både indvendigt og udvendigt. Foreningen stiller for 
øjeblikket vaskemaskine, køleskab/fryser og komfur til rådighed. Det er 
den enkelte beboers ansvar at renholde disse hårde hvidevarer, ligesom 
alle vandhaner jævnligt skal afkalkes. Misligholdelse af disse pligter 
medfører, at den enkelte beboer selv må betale, hvis de nævnte ting skal 
repareres!. Til maling af træværk inde og udvendigt i haven kan maling 
og rulle fås hos Abbas. 
Der er stadig problemer med P-pladser, vi ved at nogle beboere gerne vil 
have emnet behandlet på afdelingsmødet så vi håber vi får en god debat 
om og nogle gode løsningsmodeller på dette problem. 
Bestyrelsen har vedtaget at vi på mødet denne gang vil tilbyde et festligt 
pølse/ostebord med rød-/hvidvin som en lille forsinket jubilæumsfest. Af 
hensyn til bestillingen af mad og vin er vi nød til at vide antallet af 
deltagere, så udfyld tilmeldingslisten nedenfor og aflever den på 
ejendomskontoret senest den 10. juni. Vi håber at se rigtig mange af jer. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 
Deltagere 

Klip her---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fra Fryd. Nr.________ ønsker vi at deltage med ________ personer 
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