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Containergårde 
 

 
Vi må med stigende bekymring konstateret at vore containergårde langtfra bliver 
brugt efter hensigten. Køkkenaffald bliver bare sat på jorden i åben tilstand, 
affaldssortering, jern, papir og flasker bliver ikke sat i de dertil indrettede rum. 
Det resultere i et tidskrævende, kostbart og stort oprydningsarbejde, som meget 
snart kan betyde en væsentlig huslejeforhøjelse. Hvis vi ikke begynder, at tage 
dette problem meget alvorligt, kan det ende med, at Bestyrelsen må overveje at 
lukke containergårdene til dagligt, og kun holde åbent nogle timer om ugen med 
bemanding på, som fortæller i hvilken bås man skal anbringe sit affald. Skulle 
der være nogle beboere som sidder inde med andre forslag til nedbringelse af 
udgifterne på dette område hører vi meget gerne fra Jer. 
  

 
Reglement for 
Husdyr  
 

 
Flere beboere har givet udtryk for ønsket om en revidering af reglementet for 
husdyr i Fryd. Dette hilser bestyrelsen velkommen, og håber mange beboere vil 
yde et bidrag til en konstruktiv fornyelse af dette. Reglement for husdyr kan 
læses på vores hjemmeside under boliginformation/regler. Har du forslag til 
ændringer kan du aflevere den på ejendomskontoret eller maile dem til 
husdyr@frydenhojparken.dk.  Emnet vil blive taget op til åben debat på den 
kommende generalforsamling. Man skal dog være opmærksom på at ændringer 
Først kan vedtages på det kommende afdelingsmøde til efteråret. 
 

 
Vedligeholdelse af 
haver 
 

 
Der har været en del tvivl, om det er AB Frydenhøjparken eller lejeren der er 
ansvarlig for vedligeholdelse af det lille stykke jord uden for vores haver, både 
ved have indgangen og hovedindgangen. Som hovedregel skal beboeren selv 
holde området udenfor haven, hvis man selv har anlagt det. Reglerne vil blive 
præciseret i det råderetskatalog som bestyrelsen udsender til høring. 
 

 
Forfordeling i 
Frydenhøjparken 

 
Der er enkelte som har givet udtryk for den opfattelse, at der bliver gjort mere på 
nogle områder i Frydenhøjparken i forhold til andre områder. Uden at der 
foreligger nogle konkrete henvendelser skal Bestyrelsen opfordre til at henvende 
sig hvis der er forhold man ikke er tilfreds med. Hvis beboerne f.eks. ønsker en 
eller anden form for tiltag, det kan være flere blomster i et bestemt område 
tættere klipning af hæk, legehus for de små, eller noget helt andet til forskønnelse 
eller forbedringer i det hele taget, så kan man altid anmode bestyrelsen skriftligt 
om tilladelse til iværksætte det og derved give en mulighed for evt. økonomisk 
støtte til det. 
 

 
Råderetskatalog 
 

 
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på et råderetskatalog som skal indeholder 
retningslinier og regler for de muligheder og tiltag, der ligger i og uden for vores 
boliger. Råderetskatalog er et udkast som vil blive omdelt til gennemsyn og 
debat. Råderetskataloget skal endelig vedtages på det kommende afdelingsmøde 
til efteråret. 
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Rabat Knud Larsen 

 

 
Vi har for nogle år siden fået en aftale med Knud Larsen om en rabatordning, når 
vi bor i Frydenhøjparken, vi skal blot kunne dokumentere dette, så får vi en 
kontantrabat. Dette er stadig aktuelt, og kan benyttes af alle beboere i 
Frydenhøjparken. 
 

 
Teknisk forvaltning 
vedr. Stien 
 

 
Bestyrelsen har endnu engang taget initiativ til at få sat begrænsninger for den 
høje fart på stien ud langs med Egevolden. Vi håber alle sammen, at det denne 
gang vil lykkedes, at få en aftale om en acceptabel ordning omkring dette store 
problem med teknisk forvaltning i Hvidovre kommune. 
 

 
Pavillonen ud for nr. 
231 til 253 

 
Efter klager fra beboerne i området, om at pavillonen er blevet et samlingssted 
for unge, som ikke hører til i Frydenhøjparken, og udviser en støjende adfærd, 
har bestyrelsen efter en skriftlig afstemning bland de berørte beboere, valgt at 
efterkomme flertallets ønske om at få den fjernet. Dette vil blive iværksat snarest. 
 

 
Rotter et problem 
 

 
Da rotter er et tilbagevendende problem, kan vi ikke nok gøre opmærksom på 
vigtigheden af at affald og specielt køkkenaffald i vores containergårde bliver 
placeret i dertil indrettede containere. Det er selvfølgelig vigtigt ikke at opbevare 
køkkenaffald i vores haver, som er en direkte invitation til at rotter stifter familie 
lige der hvor føden er placeret. Derfor opfordre vi til at være meget omhyggelig 
med at komme af med affaldet så hurtigt som muligt de rigtige steder. 
 

 
Boldspil skal forgå 
på boldbanen 
 

 
Efter at hegnet omkring boldbanen bag ved pavillonen er færdig må vi henstille 
til at al boldspil skal foregå på boldbanen. Det er ikke tilladt at spille bold andre 
steder end på fodboldbanen.  
 

 
Affaldsspande på 
boldbanen 
 

 
Det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, at der bliver opsat affaldsspande 
inde på boldbanen. Dette vil blive iværksat snarest. 

 
Elskabe i 
Frydenhøjparken 

 
Elskabene som er placeret forskellige steder i Frydenhøjparken er efterhånden i 
en sørgelig forfatning. Da det er en kostbar affære at udskifte dem, er det 
besluttet, at der bliver bygget en trækasse omkring dem med lås på i samme farve 
som det øvrige træværk i Frydenhøjparken. Dette vil samtidig forhindre misbrug. 
 

 
Bemandingsproblem 
i Fryd. 

 
Vi tror de fleste ved at vores varmemester Abbas i øjeblikket er meget presset af 
en stor arbejdsbyrde, vi har i den øjeblikkelige akutte situation afhjulpet det ved 
at etablere hjælp af 2 mand i 4 timer om ugen. Vi arbejder på, at vi hurtigt kan få 
etableret en mere permanent løsning på problemet. 
 

 
Huller i vejene 

 
Der er stadig mange steder på vejene i Fryd. som trænger til en udbedring, dette 
vil blive iværksat hurtigst muligt. 
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Hunde og katte i 
Fryd. 

 
Desværre modtager vi mange klager over hunde og kattes efterladenskaber. Vi 
må igen kraftigt gøre opmærksom på, at i henhold til vores reglement for husdyr, 
skal hunde og katte føres i snor på i alle Frydenhøjparkens områder, samt huske 
at medbringe poser til dyrenes efterladenskaber, så vi alle trygt kan færdes på 
stierne og vores børn kan lege på vores græsplæner. 
 

 
Affaldsproblemer 

 
På grund af en arbejdskonflikt mellem dagrenovationsmedarbejderne og deres 
arbejdsgiver HCS Transport & Service i Glostrup der handler om arbejdsmiljø og 
sikkerhed, bliver vort affald ikke afhentet i øjeblikket. Vi henstiller til beboerne, 
at sætte deres affald i lukkede poser ud i Containergårderne. Poser til affald kan 
hentes hos Varmemester Abbas i kontortiden. 
 

 
Hold øje med 
hinandens huse i 
ferietiden 
 

 
Ferien nærmer sig og vi vil gerne benytte lejligheden til at vi alle udviser godt 
naboskab og holder et vågent øje med de beboelser som vi ved står tomme på 
grund af ferie. 

 
En hjælpende hånd 

 
Der har været tanker fremme om at vi skulle forsøge at få sammensat et lille evt. 
Skiftende hold af frivillig arbejdskraft, som skulle træde til med en hjælpende 
hånd til de beboere som af den ene eller anden grund ikke er i stand til at male sit 
rækværk passe sin have osv. Hvis du syntes at dette giver mening og gerne vil 
give en hånd, en gang i mellem, skal du henvende dig til Abbas i kontortiden 
hverdage mellem 7:30 og 8:30 eller på mail: frivillig@frydenhojparken.dk  
 

 
Generalforsamling 
nyt sted 

 
Da pauserummet på Frydenhøjskolen var optaget afholdes generalforsamlingen i 
gymnastiksalen den 24. Juni 2009 kl. 19:00 indenfor til højre. Mange ting der har 
betydning for beboerne i Frydenhøjparken vil blive behandlet på Generalfor-
samlingen det er derfor vigtigt at du møder op og afgiver din stemme så vi får 
valgt de bestyrelsesmedlemmer som du tror, kan varetage dine interesser bedst 
muligt. 
 

Så hermed en kraftig opfordring til alle Mød op få indflydelse 
  

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig god sommer 
 

 


