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Kære beboere 

Det går heldigvis godt med at få Danmark tilbage til næsten 
normale tilstande med vaccinationsprogrammet og de løbende 
test. 

Vi har fulgt genåbningen nøje og ser det nu som en mulighed,  
at gennemføre det udskudte beboerorienteringsmøde fra maj 
2020. 

Tillige kan vi afholde åbent hus i den bolig, der er udført ar-
bejder i, for at teste løsninger til bl.a. badeværelser, køkken og 
ventilation. Prøveboligen fremstår ikke som en færdig reno-
veret bolig, men giver et indryk og en fornemmelse af den nye 
indretning osv. Der er ikke behov for tilmelding til åbent hus, 
du møder blot op og så vil der blive vist rundt i mindre grupper.  
Husk gyldigt coronapas og mundbind.

Åbent hus i “prøvebolig”
Mandag d. 21. juni 2021 kl. 10.00-16.30 

Greisvej 58, st.th.

På beboerorienteringsmødet vil vi orientere om fremdriften 
for helhedsplanen, samt om de overvejelser der ligger til 
grund for de løsninger, der er valgt i helhedsplanen.

Beboerorienteringsmøde
Mandag d. 21. juni 2021  

kl. 17.00-19.00 i fælleshuset 
på hjørnet mellem Greisvej og Kastrupvej 

For at sikre, at vi ikke samles for mange ad gangen, er der 
behov for at tilmelde sig. Vedlagte tilmeldingsblanket be-
des afleveret i postkassen på ejendomskontoret, Parosvej 15 
senest d. 9. juni.

Mandag d. 14. juni, vil I få omdelt et nyhedsbrev og yder-
ligere oplysninger om beboerorienteringsmødet, samt om der 
bliver behov for opdeling i hold. Dette afhænger af antallet af 
tilmeldinger. 

Spørgsmål 
Spørgsmål kan fortsat sendes til afdelingsbestyrelsen@
frydenspark.dk, eller stilles personligt i afdelingsbestyrelsens 
kontortider. 

Vel mødt til åbent hus og beboerorienteringsmøde! 
På afdelingsbestyrelsens vegne

Lisbeth Engelbrecht Jensen
Projektleder, DAB Byg & Renovering
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TILMELDING TIL  

BEBOERORIENTERINGSMØDE
Som beskrevet i invitation afholdes beboerorienteringsmødet vedr. helhedsplanen for 

Frydenspark

Mandag den 21. juni 2021 fra kl. 17.00-19.00 

i fælleshuset på hjørnet mellem Greisvej og Kastrupvej 

Der er særlige midlertidige regler grundet Corona situationen. 

Tilmeldingspligt og reduktion af deltagerantallet  

For at sikre nok stole og plads i lokalet, skal du tilmelde dig til mødet. Forsam-

lingsforbuddet siger, at vi gerne må samles til et afdelingsmøde, når vi for-

trinsvis sidder ned og der er 2 m2 gulvareal til hver person. Af hensyn til del-

tagerantallet og begrænsning af evt. smittespredning, bedes I overveje kun at 

møde én repræsentant pr. husstand. Husk gyldigt coronapas og mundbind 

Tilmeldingsfrist 
Hvis du ikke tilmelder dig senest ONSDAG D. 9. JUNI KL. 10, vil vi muligvis være 
nødt til at afvise din deltagelse i mødet. De midlertidige regler på boligområdet siger, 
at hvis du ikke tilmelder dig, kan boligafdelingen lovligt afvise din deltagelse i mødet. 

Forplejning 
På grund af Corona situationen bedes du selv medbringe evt. kaffe/the mv.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeg deltager i beboerorienteringsmødet mandag den 21. juni 2021 fra kl. 17.00-19.00 

Navn: _____________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________ 

Antal personer:_______ 

Aflevér venligst tilmeldingen på ejendomskontoret, senest onsdag den 9. 

juni 2021 kl. 10.00 

Hovedstadens alm. Boligselskab 

FRYDENSPARK 

TILMELDING 

Beboerorienteringsmøde 

den 21. juni 2021 
Udsendt  

den 31. maj 2021 
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