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Redaktørens klumme: 

Så er årets 3.  Park-nyt klar, denne gang kun på 12 sider, men ikke 

mindre aktuelt. 

I denne udgave finder du: en fritids-aktivitetskalender for resten af 

året, sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen, webmaster og gårdmænd, 

samt gode historier fra for- og nutid. 

Sommeren i år vil vi nok huske som våd og ikke specielt varm, men 

der har været gode dage. 

Skoleparken er jo stadig et dejligt sted at bo, især når solen skin-

ner, fuglene synger og egernet stjæler nødder fra hasseltræet, mens 

man sidder og drikker sin kaffe i haven. 

Vejret var også med os til Sankt Hans, hvor fritidsudvalget endnu 

engang fik arrangeret en god og godt besøgt aften, med et flot bål 

bygget op af specielt udvalgte brandbare materialer fra Skolepar-

kerne, og en god båltale af Jørgen Brøsen. 

Næste Park-nyt udkommer i uge XX, og vi vil så gerne have dit ind-

læg med, så send det til os senest  XXdag den xx.xx.xx. 

Redaktøren 



2 

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen: 

Vi håber at alle er kommet godt gennem den fugtige sommer, der 

som I kan læse om andet steds i Park-nyt, desværre har givet en 

del vandskader i Skoleparken 1. 

Siden sidste Park-nyt er der kommet gang i renoveringen af Tri-

umfvej 47, idet at projekteringen er startet op, der holdes licitation i 

efteråret og formentlig indgås der aftale med en entreprenør inden 

jul. Sagen vil blive udført i partnering, hvilket forhindrer at økonomi-

en løber løbsk. Opstart på selve byggeopgaven bliver formentlig 

februar 2012 med aflevering og indflytning i januar 2013. 

I forbindelse med parkvandringen blev der skrevet til et par og tyve 

lejemål; af dem var det nødvendigt at give 9 en reminder, og se-

nest har vi over for 1 beboer præciseret hvad der skulle laves. Det 

har ikke været nødvendigt for afdelingen at hjælpe nogen mod be-

taling. 

Der udestår nu kun fældningsarbejder, som udføres af gårdmæn-

dene i efteråret/vinteren. 

Næste projekt er at få styr på postkasseopsætning, for at opfylde 

PostDanmarks mærkværdige krav! Vores inspektør er ved at un-

dersøge, hvor vi skal/kan placere postkasser, så de ikke skæmmer 

og økonomien i dette. 

Omkring ”den store” renoveringssag, så er valget af den rådgiven-

de ingeniør, som skal stå for henvendelsen til Landsbyggeskade-

fonden, i gang; mere følger, når vi ved, hvad der sker. 

Og så har vi modtaget et tilbud som er svært at sige nej til. Vest-

forbrændingen tilbyder at lægge fjernvarme ind gratis, det er me-

get belejligt, for vores gamle gaskedler kan nok snart ikke mere! 

Det gode tilbud, som vi skal stemme om på det ekstraordinære be-

boermøde den 6. september, betyder at vi kan spare en udgift på 

næsten 1½ million kr.  
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Bliver forslaget vedtaget, kan fjernvarmen blive lagt ind næste år! 

Vandskader har der i sommerens løb været en del af, nogle af dem 

har medført, at beboeren har skulle genhuses. En genhusning 

dækkes ikke af afdelingens forsikring, men af beboerens indbo for-

sikring, så det kan være en fordel at have en sådan en! 

Vi er så heldige at skader på bygninger, herunder også gulve, 

dækkes af vores bygningsforsikring, men vi skal alligevel bruge 

omkring 100.000,- kr. på at sikre os mod vandskader i fremtiden.  

Og så et lille opstød: 

Vi har en del gange, især efter sidste budgetmøde, undret os over 

de spørgsmål og bemærkninger, der falder i forbindelse med af-

læggelsen af afdelingsbestyrelsens beretning.  

Kom frem med jeres bekymringer store som små, når der er bebo-

erfremmøde den første onsdag hver måned (bortset fra juli), så ta-

ger vi fat og prøver at løse tingene så hurtigt som muligt 

Desuden tager varmemesteren gerne imod, hvis dine spørgsmål 

handler om drift og vedligeholdelse. 

I skal ikke ”samle til huse” og vente et helt år på at få lettet hjertet! 

Vi, som bestyrelse, vil gerne være med til at stemningen og tonen i 

Skoleparken er så positiv og hjertelig som muligt. En positiv stem-

ning starter op med én selv og spreder sig som ringe i vandet. Vi er 

vist alle interesseret i at bo blandt positive, tilfredse og glade men-

nesker. 

Så mød op den første onsdag i hver måned, hvis du har spørgsmål 

eller ønsker, som afdelingsbestyrelsen skal se på.  

Vi håber at alle får et godt efterår, 

Afdelingsbestyrelsen 
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OM LIDT ER VI BORTE 

       OM LIDT ER DET FORBI….. 

3 markante beboere i Skoleparken har forladt os i denne sommer, som 

nu går på hæld! 

Fritz Nielsen – tidligere lærer ved Gladsaxe Skole er død! Hvor er det 

underligt ikke at se ham mere med rollator eller siddende på sin bænk på 

Triumfvej. Altid klar til en sludder og altid velvidende om alt mellem him-

mel og jord! 

Jørgen Ahm  - en stout og venlig mand. I de sidste mange år hejste han 

flaget og tog det ned; altid punktlig og præcis. På mange budgetmøder 

tog han ofte ordet og redegjorde for vanskelige ting og sager. Jørgen 

Ahm var tidligere kontorchef ved Københavns Kommunes bolig adm. 

Jørgen Hansen – vor tidligere varmemester. Jørgen Hansen havde haft 

flere forskellige jobs, men det var som en særdeles god og reel varme-

mester vi kendte ham. Altid venlig, reel og arbejdsom. 

Til alle 3 skal der lyde en stor tak – og et æret være deres minde. 

Afdelingsbestyrelsen 

Sidste nyt fra Webmasteren: 

Vores hjemmeside er nu etableret og kører med oplysninger og nyheder 

om alle vores aktiviteter. Har du kommentarer til siden, er du velkom-

men til at skrive til webmaster Peter Weng. 

Fremover vil jeg skrive lidt om brugen af siden (tips og tricks) og om sta-

tistikken over, hvor mange der bruger siden. Men dataene er for få fore-

løbig, så vent lige en måned. 

Første tips: Hvis du synes teksten er for lille og svær at se kan du prø-

ve at holde Ctrl-knappen nede samtidig med at du køre med hjulet på 

din mus. På den måde kan du zoome ud og ind på siden. 

mailto:weng.peter@gmail.com
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MIN BARNDOM I SKOLEPAR-

KEN 

Nej, hvor var jeg sulten! Ja jeg 

nærmest skreg af sult. Min mor 

var fortvivlet, for vi kunne ikke 

komme ind i vort nye hus på 

Halbjørnsvej. Nøglen lå i kom-

moden, som var i det flyttelæs, 

som var undervejs. 

Noget måtte gøres, så resolut, 

satte hun sig i en jordbunke og 

ammede mig! Det hjalp! Flytte-

vognen kom og vi kunne flytte 

ind. Jeg fik mit eget værelse, 

skønt jeg kun var 14 dage gam-

mel. 

Hvor var her dejligt! Mange kom 

og besøgte os (både kendte og 

ukendte). Da jeg var 2 år fik jeg 

en trehjulet cykel og en lillesø-

ster. Der var lad på cyklen, så 

der kunne hun sidde. I vores 

vinkel var der 18 lejligheder og 

der var 14-15 børn, så det var 

ikke spørgsmålet om, der var 

nogen at lege med, men hvem? 

Jeg kan endnu se dem for mig; 

Niels, Ole, Søren, William, Sten, 

Jan – osv. Vi havde en pragtfuld  

sandkasse og vi spillede fodbold. 

Mål? Næh vi brugte vore bluser. 

En dag kom nogle store maskiner 

og anbragte nogle store cement-

rør (der hvor basketballbanen lig-

ger i dag) Vi skulle have en stenal-

derboplads legeplads. Nej hvor så 

den flot og spændende ud! Så blev 

flagene hejst. Borgmesteren og 

boligministeren (i fin ministerbil 

med chauffør) holdt tale og vi fik 

alle de sodavand, vi kunne drikke. 

Bagefter gik boligministeren med 

os hjem og drak te. 

Det var da underligt, var der no-

gen som syntes. Det var det må-

ske også, men boligministerens 

kone var min mors kusine, ha ha. 

En anden gang vil jeg fortælle me-

re om min dejlige barndom i Sko-

leparken. Her er et gammelt bille-

de af mig og borgmester Baaring 

Hansen (det er ham som har hat 

på). 

Kærlig hilsen Kim (57 år) 
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Fritidslokalerne og fisketur 

Ved sidste beboermøde blev der fra flere beboere øn-

sket, at fritidslokalerne kunne lånes om søndagen til 

børnefødselsdage m.m. 

Derfor har vi besluttet at fritidslokalerne kan lånes 

om søndagen mellem kl. 9.00 til 21.30, når selskabslo-

kalerne ovenpå ikke er aktive. 

Vi skal først lige have lokalerne tilpasset og indkøbt 

inventar til formålet, så det bliver først fra oktober det 

er aktuelt. 

Vi har besluttet at der skal lægges et depositum på 

500,- kr. og der skal betales 350,- kr. til rengøring. 

Henvendelse og betaling skal ske til varmemesteren i 

åbningstiderne, og der vil I få instrukser for hvordan vi 

behandler og afleverer lokalerne efter lån.      

 

På samme beboermøde blev der også efterlyst en fi-

sketur. Vi har her i august omdelt en forespørgsel til 

alle beboere og spurgt om en forhåndstilkendelse på 

om de ville med på en fisketur på Øresund den 29. ok-

tober.  Efterfølgende vil vi arrangere turen, hvis der er 

tilslutning nok. 

Fritidsudvalget. 
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Aktivitetskalender      

Sensommerfestival i Skoleparken 1 lørdag den 10. 

september med masser af musik, masser af løjer for 

børnene, stort loppemarked, klovneri, konkurrencer, 

pølser, øl, vand, slushice og popcorn. 

Program er sendt til jeres postkasse her i august. 

 

Billard starter op igen onsdag den 14. september kl. 

18.30 til 21.30 i fritidslokalerne og det vil der være, 

hver onsdag frem til jul. 

 

 

Fisketur på Øresund lørdag den 29. 

oktober. 

Julearrangementer 

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen. 

Julemiddag lørdag den 26. november. 

Juletræsfest søndag den 27. november. 

Juletræstænding torsdag den 1. december. 
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              JEG – en pælemusling 
        

 

 

 

 

 

 

PÆLEMUSLINGEN – også kaldet BLÅMUSLING – bliver, hvor den er – den 

flytter sig ikke! 

Den er med sine hæftetråde fast knyttet til sit STED og sine medskabninger. 

 

GLADSAXE – blev mit STED. 

Her var jeg barn, ung, voksen – og her er jeg blevet gammel. 

I Gladsaxe fandt jeg mine udfordringer i det nære, kendte og trygge. Her 

gik jeg i SKOLE, fik ARBEJDE og BOLIG. 

De tre  ”steder” gav mig VENNER, SKOLEKAMMERATER og gode NA-

BOER. 

MARIENBORG ALLÉ, var mit ”sted” som barn og ung. SKOLEPARKEN 

blev ”stedet” for den gifte kone og enke. 

Det ”nære og kendte” hjælper mig til at være alene uden at være ensom! 

Dette Park-nyts indlæg kommer fra Ingelise Jørgensen 
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En pælemusling trives bedst i et rent og iltrigt miljø.    

Skoleparken giver med sine græsarealer, træer og blomster et godt miljø 

for os ”pælemennesker” 

Vi er her i bebyggelsen begunstiget af at have et flittigt og venligt perso-

nale til at passe miljøet for os. 

Med et nik, et smil er de altid parat med en hjælpende hånd – TAK FOR 

DET! 

Derudover er jeg så heldig at bo i en kommune, der ikke spare alt for 

meget på hjælpen til os ældre – og i et boligområde, hvor der rundt om-

kring mig er rare mennesker, der beredvilligt træder til når: computeren 

går i sort, dåseåbneren strejker eller affaldssækken bliver for tung. 

Jo, jeg er et heldigt ”pælemenneske”, da jeg fik mine hæftetråde fæstnet i 

SKOLEPARKEN i GLADSAXE. 

Og et pælemenneske som mig er naturligvis lykkelig for at stedet: SKO-

LEPARKEN bevares og glæder sig ubeskriveligt til en renovering, hvor 

der ikke er vand i kældrene og ydervæggene bliver nykalkede og hvide. 

Det ydre miljø betyder nemlig meget for både pælemuslinger og pæle-

mennesker – og så en kærlig hilsen til alle mine medskabninger. 

Ingelise Jørgensen   

Josteinsvej 109 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Cooked_mussels_DSC09244.JPG
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Sidste nyt fra Ejendomsfunktionærerne: 

Tre måneder er endnu engang fløjet- eller skal vi sige regnet væk. 

Kong sommer har desværre ikke formået at få overtaget, det har med-

ført en ufattelig masse ekstra arbejde. Vi har desværre haft utallige vand-

skader rundt omkring i parken, langt de fleste af dem skyldes vand der er 

løbet ind under facaden i de blokke der har altaner. 

Derfor er der nogen ting som I kan gøre for at undgå det i fremtiden: 

Afløbet skal altid være frit tilgængeligt. 

Sørg for at jeres tagrender er renset hvert  

efterår når bladene er faldet. 

Lad være med at have gulvtæpper mm  

liggende på altanerne der kan forhindre vandets løb. 

Desværre har alt den ekstra vand også medført at græs, ukrudt etc. har 

optimale vækstbetingelser i feriesæsonen. Det har gjort vi er kommet lidt 

bagud i det grønne, men vi arbejder hårdt på at få indhentet det forsøm-

te. 

Vi er så heldige at en af vores unge beboere, Tobias Bork er startet i en 

erhversuddanelse. I første omgang har vi glæde af ham i tre måneder in-

den han skal på skole igen. 

Til efteråret vil vi arbejde videre med det vi kalder ”projekt forskønnel-

se” af Skoleparken. Hvilke områder vi vælger skal havde den store tur, 

og evt. ny beplantning, er stadig på tegnebrættet. Så det må I vente på 

med spænding. 

Så er der de klassiske opsange, selv om I er blevet meget bedre  

Skralderummene er kun til husholdningsaffald og intet andet! 

Containerpladserne: Sørg nu for at lægge tingene der, hvor de hører  
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hjemme, det sparer os for helt vildt meget tid! 

Parkering langs Josteinsvej: Der er stadig rigtig mange, der tilsynela-

dende ikke kender bredden på deres bil. Lad nu være med at hol-

de oppe på græsset. Det ødelægger græsset, og gør vi ikke kan slå 

det helt ude i kanten! 

Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne sende en opfordring om at alle bruger 

fem minutter om dagen på at danse en lille soldans, så vi kan få genopla-

det batterierne inden mørket og kulden kommer igen. 

MVH 

Ejendomsfunktionærene 

Vejrudsigten: 
September 

Er Ægidius dag (1.) klar; vil det holde ved med klart vejr den hele 

måned . Kommer Ægidius tør over land, må mølleren mangle kvær-

nevand. 

I September tidsler med hoveder så store, da et mildt og smukt ef-

terår må vi spore. 

Oktober 

Vil i Oktober ej træerne lade løvet fare, da bliver vinteren streng, 

tag dig vare. Når bonden på St. ( 23.) er på lo, forventer man godt 

af ko og so. 

Går du nøgen Juda dag (28.) tro du mig - det vil angre dig.  

November. 

Når solen i November viser sig med smil , er bonden fuld af uro og 

tvivl.  

Er Mortensdag (11 .) grå og fugtig, følger en ustadig vinter, er den 

klar og tør bliver, vinteren streng. 

December. 

Mange stjerner juleaften giver mange gæslinger. en grøn jul bringer 

en hvid påske. 

Kommer juledag i ny, Åring god den før til by.  

Gièr december megen sne og kulde, af korn bliver loft og lader ful-

de. 

Efter folkemunde ved husmand Svend P. Jensen  
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Hvem og hvad? 

 
Hjemmeside: 

www.skoleparken.dk  

———————————————— 

Varmemester:  

Jan Vinsløv Kontortid: 

Ma.ti.to.fr kl. 08.30 - 09.30  

on.  kl. 16.30 - 17.30 

Tlf. 4498 1176 

Skoleparken@webspeed.dk 

Vagttelefon: (uden for alm. Arbejdstid) 

1/11—31/3:   2173 2266 

1/4—30/10: 

El-svigt:   4498 0849  

     Eller 2819 3922 

VVS/kloaksvigt:  2487 1227 

———————————————— 

Afdelingsformænd 

Skoleparken 1:  

Lars Ulrik  40186875 

luh@ofir.dk 

Skoleparken 2:  

Mogens   44442789 

Mogens.lundberg@mail.dk 

————————————————- 

Fritidsudvalget 

Palle:    2488 7863  

pne@ncc.dk 

————————————————-- 

Bladudvalget 

Lars Ulrik Hansen 4018 6875 

luh@ofir.dk 

(ansvarshavende) bladudvalgets  

postkasse ved VM’s kontor. 

Deadline næste nummer: 

Xx. XXXX 2011 

————————————————- 

Flagudvalget: 

Ønsker du at låne flaget til en mærkedag 

så kontakt: Jens Højme på tlf: 2993 7370 

Eller mail: jenshojme@webspeed.dk 

Billiardklubben 
Evt. kontakt Palle  2488 7863 

Åbent onsdag aftener fra  18.30 

———————————————— 

Webmaster: 

Peter Weng  4498 8683 

Weng.peter@gmail.com 

————————————————- 

Yoga 

Mandag   18.00 - 19.30 

Henvendelse Lisbeth 4498 4128 

————————————————-- 

Nærgymnastik: 

Torsdag i selskabslokalerne (for  pensio-

nister) 

Hanne Becker 2013 0579 

Mød bestyrelsen: 

Man kan træffe afdelingsbestyrel-

sen de næste gange den 7. sep-

tember, den 5. oktober og den 2. 

november, kl. 19.00 -19.30  i lo-

kalet ved siden af vaskeriet. 

Indput søges stadig!!!!! 

Vi vil så gerne have nogle gode histo-

rier til Park-Nyt fra Skoleparkens 

beboere, også uden at skulle ”tvinge” 

nogen til at skrive! 

Denne gang er der 1 indlæg , men vi 

kunne godt ønske os flere!!!!!! 

Er der ikke bare én der sidder og 

brænder med et indlæg til vores lille 

blad? 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Redaktionsudvalget  


