
Et nyt år er startet 

Vi håber, I har haft en dejlig jul og  

er kommet godt ind i det nye år. Vel-

kommen til             , som forhåbentlig vil 

byde på rigtig mange gode oplevelser, 

både på badmintonbanerne og socialt. 

 

Nye parkeringsregler  

Pr. 1. januar 2020 er der kommet nye 

parkeringsregler på Frederiksberg, idet 

parkeringsordningen er blevet digitali-

seret. Dette medfører, at du ikke læn-

gere skal bruge din bils parkeringsskive 

i samme omfang som før.  

 

I stedet skal du ved parkeringens start, 

også selv om de første 2 timer er gratis, 

registrere din parkering digitalt via parkerings-apps, 

parkeringsautomater eller have en parkeringslicens. 

Der er en overgangsperiode på 6 måneder, så hvis du 

glemmer at digitalisere din parkering, bliver du ikke 

pålagt afgift ved en førstegangsforseelse. 

 

I øvrigt skal P-skiven kun i brug på steder med tidsbe-

grænset parkering. Læs eventuelt mere på  

https://www.frederiksberg.dk/borger/trafik/parkering/

 nye-parkeringsregler-paa-frederiksberg

 

Sidste ”nyt” om området ved FBK  

Der har gennem de seneste år været lange og seje 

forhandlinger om, hvad der skal ske med vores hal og 

området omkring den (Rolighedsvej, Bülowsvej, Åbou-

levarden og den grønne sti).  

 

Det er planen, at Prins Henriks Skole skal flytte ind på 

Rolighedsvej. Beboelsesejendomme og en park skal 

også anlægges på området, og en ny sportshal skal 

bygges. Projektet skulle være startet i januar2020, men 

der kører p.t. en høringsfase, så det bliver tidligst til 

februar 2023,før byggeriet er færdigt. 

 

Det er også planen, at FBK skal flytte over i den nye 

sportshal, men der er intet konkret endnu angående 

tidshorisonten for dette. 

 

 

 

Hallen er udlejet  

FBK’s ungdomsafdeling afholder arrangement torsdag 

 i uge 7, hvorfor den 13. og fredag den 14. februar 2020

60+ træning er aflyst disse dage. 

 

Klubtøj  

Du kan stadig bestille klubtrøje/t-shirt 

til 50 kr. med logo på ryggen (FBK’s 

nye sponsor “USATours”). 

 

Endvidere kan du købe shorts, neder-

del, træningsjakke og bukser til gode klubpriser, og 

der kan tilvælges at få navn trykt på t-shirt og jakke. 

 

Hvis du bestiller inden søndag den 9. februar, kan du 

hente dine varer i klubben fra mandag den 24. februar. 

Bestilling på ”www.rsl.dk” under ”club-in-shop” . 

Brugernavn og password er begge: fbk1932. 

 

 

Januar 2020 
Kontakt Torben Andersen: tman@godmail.dk 
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