
  

Januar 2011 

PARK–NYT 
SKOLEPARKERNE 

 

 

Hvad vil du være til 

fastelavn? 

Igen i år holder vi fa-

stelavn i selskabsloka-

lerne. Det er søndag d.  

6. marts 2011 kl. 11.00. 

Vi har 3 tønder der 

skal slås ned. En for de 

små, en for de store 

og en for de voksne. 

Der er slikposer, faste-

lavnsboller og soda-

vand til alle børnene. 

Invitation og tilmel-

ding er inde i bladet. 

  

En stor hilsen til alle i fritidsudvalget. Vi vil 

sige tak for en skøn julemiddag, hvor vi 

bare følte os rigtig godt forkælet. 

I havde lavet en dejlig aften til os, med 

skøn mad + kaffe og chokolade, småkager 

og banko. 

Tak for jeres omsorg og varme, jeres dejli-

ge smil. 

I gør et stort arbejde og det værdsætter vi 

meget. 

De kærligste hilsner fra Erlingsvej 5,  

Roy og Pia. 
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen: 

 

Vi håber at alle er kommet godt gennem julen og fejringen af årsskiftet. 

2 ting har fyldt meget i afdelingsbestyrelsen siden sidste Park-Nyt udkom. 

 

Den ene var det mistillidsforhold der opstod, da de økonomiske konsekvenser 

af nogle af varmemesterens dispositioner gik op for afdelingsbestyrelsens med-

lemmer. 

Mistilliden udmøntede sig til sidst i at vi ønskede at varmemesteren blev flyttet 

fra sin stilling i Skoleparken 1. Boligselskabet valgte senere at opsige varmeme-

steren. 

På trods af forløbet, vil vi gerne takke Thomas Larsen for alt det gode han har 

gjort for afdelingen. 

 

Den anden sag var Thomas Dreyers ønske om at fratræde formandsposten i 

utide. Det valg er vi meget kede af i afdelingsbestyrelsen, men vi må respektere 

hans beslutning og med en tak for alt, hvad han har gjort for Skoleparken 1, 

ønske Thomas Dreyer og hans familie alt godt fremover! 

 

Efter beboermødet ser bestyrelsen således ud: 

Formand: Lars Ulrik Hansen 

Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Hansbo, Kristine Lytje, Palle Nielsen og Jørgen 

Brøsen. 

Suppleanter: Marianne Lund og Peter Weng. 

 

Referat af beboermødet er ophængt i udstillingsskabene på vaskeriet og ved 

varmemesterens kontor. 

 

Nogle af de andre sager vi har berørt tidligere, og som også vil være på dagsor-

denen i den kommende tid, er videoovervågning og renoveringssagerne. 

Stadet for renoveringssagen er, at Landsbyggefonden har givet lovning på støtte, 

men rådgiverhonoraet på Beboerhotellet overstiger budgettet, derfor skal der 

holdes nye møder med Landsbyggefonden, resultatet kan blive at hele renove-

ringssagen bliver et samlet projekt. 
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Ingeniørfirmaet Carl Bro er blevet bedt om at lave en helhedsplan for renove-

ring af vores boliger. 

Muligheden for at få tilskud i forbindelse med den nye renoveringsreform un-

dersøges også. 

Mere om renovering en anden gang. 

 

Tilslut vil vi ønske god arbejdslyst til varmemester Jan Vinsløv. 

 

Afdelingsbestyrelsen  

 

Sidste nyt fra Varmemesteren: 

Kong vinter har i den grad meldt sit indtog i Skoleparken, hvilket har 

medført at vi alle sammen har fået en flot hvid december. Desværre har 

det givet en masse ekstra arbejde til funktionærerne. Vi prøver efter 

bedste formåen hele tiden at holde parken farbar, men løb allerede i star-

ten af december tør for salt, hvilket ikke har skabt de store problemer før 

omkring nytår. Vi skal inderligt beklage vi ikke havde muligheder for at 

gøre noget ved det islag der faldt, og som gjorde det svært for jer at 

færdes rundt i disse dage. 

 

Vi håber dog snart at få friske saltforsyninger, hvornår det sker vides 

ikke, men vi håber!!!! 

 

Alt denne sne har også medført, at alle de grønne projekter der var påbe-

gyndt i efteråret ikke nåede at blive helt færdige. Ligeså snart vejret tilla-

der det, påbegynder vi færdiggørelsen af dem. 

 

Endnu engang skal vi opfordre folk til ikke at benytte skralderummene til 

nogen andre former for affald end dagrenovation. Alt andet affald skal 

bringes til containergårdene eller de dertil opstillede indsamlingsbøtter. 

 

Med ønsket om Skoleparken snart er grøn frem for hvid ønsker vi også 

godt nytår. 

 

Ejendomsfunktionærerne  
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  Invitation til fastelavn    

Tøndeslagning  i selskabslokalerne. Søndag den 6. 

marts kl. 11.00. 

Vi har 3 tønder, der skal slås ned. En for de små, en for 

de store og en for de voksne. 

Kattedronningen er den person, 

der slår bunden ud af tønden. Kat-

tekongen er den person der slår 

det sidste bræt ned fra tønden . 

Til børnene er der slikposer, bolle, 

juice eller kakao. 

De voksne får kaffe og boller.      

Pris: 20,- pr. person. Øl og vand kan købes. 

Vi håber, at alle er udklædte og har masker på eller an-

sigtsmaling. 

Tilmelding senest den 1. marts 

   De kærligste vinterhilsener 

          Fritidsudvalget    
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Tilmelding ( afleveres) til Kristine Lytje Bondeha-

vevej 160 

Navn ————————–———————————  

Adresse ———————————————————

Antal børn —————-        

Alder ———————--           

Antal voksne ————- 

Vedlagt kr. —————- 

 . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB FRITIDSUDVALGS 

ÅRLIGE AB FESTLØRDAG DEN 2. APRIL 2011. 

Sæt allerede nu et stort x i kalenderen –  og kom og del-

tag i festen, der vil som tidligere være afhentning med 

bus fra købmanden og programmet vil som altid - byde 

på buffet med god mad, underholdning og lodtrækning 

om fine præmier på adgangskortet.  

Invitation og program vil blive omdelt i februar 
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STAFFETTEN 1 

 

Lars Ulrik, spurgte mig for nogen tid siden, her i vinterens kulde og sne, 

om jeg ikke kunne tænke mig at skrive lidt om de svampe der findes i 

Skoleparken. Han havde set, at jeg havde samlet nogle svampe her i 

sommer. 

 

Det er så det, jeg forsøger at gøre. Jeg er ikke ekspert i svampe, men 

har samlet champignon her i Skoleparken siden sidst i 50erne. 

 

På Halbjørnsvej vokser der Vejchampignon, ikke så mange som der før 

har været. 

 

Beskrivelsen af de forskellige svampe er for omfattende, derfor må hver 

især selv se i en svampebog, om de særlige kendetegn. 
 

På den store græsplæne ved Josteinsvej og flere andre plæner vokser der 

Agerchampignon. På den store plæne vokser der også lidt giftig Karbol-

champignon, den er til at kende, hvis man ridser lidt med en negl på 

svampen bliver den æggegul, og den lugter af karbol eller blæk. 

 

På stien fra Josteinsvej til Bondehavevej, er der ofte rigtig mange Karbol-

champignon. 

 

På den store græsplæne ved Bondehavevej (hullet) har jeg fundet Paryk-

blækhat, men de sidste år har jeg ikke været heldig med dem, de er der 

måske ikke mere! 
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På plænen ved togstien har jeg fundet støvbolt. Jeg har også fundet spise-

lig Rørhat, men dem er der ikke så mange af. Der er også andre svampe, 

men man skal ikke tage andre svampe end dem man kender. 

 

Jeg har været på mange hyggelige arrangerede svampeture, som Dan-

marks Naturfredningsforening har arrangeret, men der er mange andre 

foreninger der arrangerer svampeture. 

 

Jeg kan kun anbefale at tage med, det er hyggeligt og spændende. 

 

God fornøjelse og godt nytår. 

 

Vita Reehaug 

Josteinsvej 131 

2880 Bagsværd 

Side 6 øverst: til venstre Vejchampignon, til højre Agerchampignon 

Side 7: øvert Parykblækhat, nederst spiselige rørsvampe. 
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Godt nytår til alle. 

Ja rygterne er mange, og spørgsmålene er flere, og det er ikke blevet 

bedre efter vores møde den 8. december. 

Et trist møde med en trist udgang, sandheden kom ikke frem og det har 

ingen fortjent, nogle må sige noget, andre må ikke sige noget.  

Men jeg er af den holdning, at dette handler om beboerne og deres pen-

ge. 

Jeg ved måske godt ,at man ikke kan se tingene direkte i vores regnskab, 

hverken i år eller de foregående år, jeg er nok ikke den rigtige og spørge 

om beløb og lign. 

Men en ting er sikkert, jeg har truffet min beslutning på baggrund af den 

viden jeg har haft omkring de ting der er foregået. 

Ganske korrekt blev vi i bestyrelsen opmærksomme på, at nogle rum var 

inddraget i afdelingen til div. aktiviteter, jeg vidste at et enkelt lejemål 

blev sat i stand ved indflytning, vi blev opmærksomme på at der skete 

nogle underlige dispositioner i enkelte lejemål i afdelingen, ting som ligne-

de nepotisme. 

Jeg blev fra selskabets side gjort opmærksom på, at jeg burde kende om-

fanget af det, der var sket rent økonomisk, da vi i afdelingen for vedlige-

holdelseslister ud fra selskabet om hvilke beløb, der er brugt på hånd-

værkere, problemet er bare, at vi på disse lister ikke kan se hvilke lejemål 

de bliver brugt i. 

Jeg skal indrømme, at vi i bestyrelsen vidste, at der blev lavet noget i den 

lejlighed ved indflytning, men vi havde ingen ide om beløbet. 

Som tidligere udmeldt ville jeg trække mig et skridt tilbage til maj, og lade 

andre komme til. 
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Min udmelding om at trække mig, kom af at, vi ikke længere havde tillid 

til varmemesteren, og at jeg var af den holdning at mit job var frivilligt, og 

hans var lønnet, derfor var det bedre at jeg trak mig. 

Meldingen om Thomas Larsens afgang kom til os, men jeg holdt fast i min 

beslutning, da jeg ikke ser nogen grund til at starte et nyt samarbejde op 

med en ny varmemester for et halvt år. 

En af de andre grunde er at der blev stillet spørgsmålstegn ved mit ven-

skab til Roy og Martin, og der er valget desværre ikke svært. 

Set i bakspejlet, har mit venskab til varmemesteren måske også besvær-

ligt gjort netop denne episode, og det kan man så tage, som man vil. 

Nogle vil mene, at man ikke kan være venner p.g.a. denne episode, andre 

vil mene at man kan. Jeg har så efterfølgende også hørt ordet kammera-

teri nævnt, og dette bryder jeg mig bestemt ikke om, for jeg vil mene at 

vi i afdelingen bestemt har kunnet skille tingene ad. 

Mange ting er drøftet i bestyrelsen omkring dette. Mange muligheder har 

været nævnt. Facit er, at der nu sidder en ny dygtig bestyrelse, som løfter 

de opgaver der kommer, og vil Skoleparken det bedste. 

Jeg vil gerne takke Thomas Larsen for de ting, han har sat i gang, og det 

samarbejde der har været. Det samme vil jeg sige til de andre 4 ejen-

domsfunktionærer. 

En kæmpetak til bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft, og de 

resultater vi har nået sammen. 

Jeg ønsker jer held og lykke fremover, og med jer ved roret skal vi nok 

klare de udfordringer, der måtte komme. 

Til sidst en tak til alle beboer og tak for jeres støtte gennem årene. 

Godt nytår til alle, kærlig hilsen 

Thomas Dreyer, Bondehavevej 138, 2880 Bagsværd 



10 

STAFETTEN 2 

 

Det er godt at have en hobby. 

Da jeg var ca. 5 år, fik jeg et blik-lokomotiv af min nabo. Det manglede 

ganske vidst et hjul, men jeg legede med det. Om det var det, der var ki-

men til min senere hobby med modeltog i størelse H0 ,skal jeg ikke kunne 

sige.  

  

Da min søn var ca. 10 år startede vi med at bygge en modelbane i kælde-

ren. Pladen blev 1,65 x 2,20 m. og kunne hejses op imellem de gennem-

gående store rør. Vi kunne så køre med 3 tog ad gangen. 

Vi byggede landskab med kro, kirke, bondegård med dyr, små byer og 

alle huse havde lys i. Men alt sammen foregik, så længe min søn havde 

lyst. Så blev det pillet ned og pakket væk. 

  

Nu 35 år efter talte jeg en dag med en bekendt, der var medlem af en mo-

delbaneklub: ”Toget.” Klubben holder til ved Høje Gladsaxe skolerne i et 

kælderlokale. En af mine venner og jeg tog op i klubben, så hvad de lave-

de og er nu begge 2 medlem. 

  

Hvad laver vi? Jo vi bygger moduler på 1,20 x 0,60 m. Hvert medlem må 

så bygge lige, hvad han syntes er godt og sjovt for ham. Der er et krav: 

det er, at man skal kunne koble det sammen med et andet medlems mo-

dul. Derfor skal 2 skinner ligge i midten med 55mms afstand i begge en-

der af modulet.  
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Man har så lov til at lave flere moduler, man kobler sammen, blot de 2 

ender kan kobles videre i systemet. På den måde er der en meget stor va-

riation, når vi kobler det hele sammen til en udstilling. 

Jeg har været med i Valby-hallen 4 gange, hvor vi kørte med 41 meter, 2 

vendemoduler og dermed kører med ca. 85 m. skinne. Det er rigtig sjovt 

både for os medlemmer, men også for publikum, der har mange spørgs-

mål til os. 

  

Vi har hidtil kørt analog, men kører nu også digitalt. Med digital kørsel er 

det blevet meget naturtro. 

Nu beder man et tog om at starte, så står damp- eller dieselmaskinen først 

og hvæser eller knurrer før den begynder at køre, og maskinerne er pro-

grammeret til den hastighed de max må køre i det virkelige liv. Fløjte kan 

de og skifte lys fra hvid til rød alt efter hvad vej de vender i kørselen. 

  

Jeg lavede hjemme en færge: Hvalpsund med en broklap. Den var flot, 

men den kunne jo ikke sejle? Jeg blev så lidt provokeret af medlemmerne 

til at lave en færge, der kunne sejle. Det har jeg nu gjort, hvilke ikke har 

været uden mange vanskeligheder, men stædighed har gjort, at den sejler 

i et lille bassin (Modul) med fjernbetjening. 

Der arbejdes stadig på, at få broklapperne på plads og lave moduler til 

station og skinne ned til færgen i skrivende stund. 

  

Se : modultoget.dk                 

  

Helge Pettersson    
Halbjørnsvej  35 
2880 Bagsværd 
 
 

Hvem kommer med næste Park-Nyts beboerindlæg ? 
Vi hjælper gerne med renskrivning og redigering hvis det er det 
der holder dig tilbage! 
 
Redaktionsudvalget 
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Til Beboerne i skoleparken 1 + 2 

Jeg plejer at have en lille orientering her i Park-nyt, dette har jeg også den-

ne gang, som også er den sidste fra min hånd af. Jeg ved der går rygter i 

parken, hvorfor jeg er stoppet, så lad mig prøve at forklarer lidt. 

Da jeg startede for 4 år i Skoleparken, var det en chance jeg tog. Jeg vid-

ste godt, at en forstående renovering var på vej. Men jeg må ærligt ind-

rømme, at det sidste år - til halvanden, havde udviklet sig til et større pro-

jekt end mangen havde forstillet sig. Vi snakker om den største renovering 

i boligselskabets historie. Jeg har prøvet at holde hoved koldt, men det 

blev til sidst en stor mundfuld, jeg kunne ikke gabe over det. Jeg begyndte 

at miste overblikket. Samtidigt var afdelingen uden inspektør i en længere 

periode i foråret. Når man mister overblikket og fokus, laver man fejl, det 

gjorde jeg!  Håndklædet blev kastet i ringen for mig. 

Når det så er sagt, har jeg også lært meget af Skoleparken og været med 

til nogle spændende projekter, som jeg er stolt af. Et vaskeri som er ble-

vet verdensberømt, og stadig bliver brugt til demonstration hos Electro-

lux. Selskabslokalet er blevet sat i stand over 2 omgange senest med nyt 

køkken og gulv. Samtidigt er Skoleparken blevet et flottere sted at bo, 

med forårsblomster mange steder og ny beplantning. 

Jeg vil godt takke beboerne for, at de tog godt i mod mig for 4 år siden, 

og for det samarbejde der har været med mange af jer. Jeg er stadig den 

samme person i møder i parken, blot er jeg ikke varmemester mere. 

Til sidst en tak til gårdmændene for det arbejde I har gjort, jeg håber det 

forsætter med den nye varmemester der kommer. 

Thomas Larsen 

Halbjørnsvej 39 1. F 

2880 bagsværd 
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Vi afholdt traditionen tro julemiddag, juletræs-

fest og juletræstænding. 

Julearrangementerne var alle godt besøgt, og der var 

en rigtig god stemning.  Det er dejligt at kunne skrive 

det samme som de sidste mange år. En hel speciel tak 

til Marianne og Brøsen, for deres  indsats, til at vi fik 

nogle hyggelige timer . 

Som jeg sikkert ofte også  har skrevet, arbejder alle i 

fritidsudvalget  for at gøre en indsats med at  få et 

godt sammenhold skabt til glæde for alle beboere, her 

i Skoleparken. Derfor er det også med stor tak, vi nu 

må sige farvel til 2 trofaste medlemmer. Tak til Lisbet 

Krag og Mette Jones for 3½  år i fritidsudvalget . 

Vi ønsker  hermed alle beboere et rigtigt GODT NYT-

ÅR.                                              

  Fritidsudvalget 

 

 

Mød Fritidsudvalget 

Man kan træffe fritidsudvalget de næste gange d. 27. 

februar, 27. marts og 8. maj kl. 11.00 i fritidslokalerne 
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Indlæg fra Jens Højme 

Beboermødet d. 8 december 2010 

Vil hykleriet ingen ende tage.?På beboermødet fik vi en del  forblommede 

udtalelser - rygter - halvesandheder og ubesvarede spørgsmål -  ok dags-

ordenen blev fulgt, men det var ikke det alene, vi var kommet efter. 

Formanden var trådt af, hvorfor ved vi ikke. 

Varmemesteren var blevet fyret, det vidste vi ikke, eller hvorfor 

Jeg synes man skylder os en forklaring. 

Det fik vi så - man ville ikke diskutere personsager. Sikke en gang p..... 

Når man tænker på alle de gange, selskabet  har påpeget, at det er bebo-

erne, der har den endelige afgørelse, så kan jeg ikke forstå, at vi skal hol-

des udenfor. 

Det er os der har valgt formanden, og vi vil vide hvorfor, han ikke kan 

fortsætte. 

Selskabet ved det - bestyrelsen ved det, hvorfor må vi ikke vide det, er vi 

andenrangs beboere? 

Varmemesteren er blevet fyret, hvorfor - igen - beboerne må ikke vide 

det. 

Vi kan gisne om, at det er en alvorlig sag, - når det går så stærkt, er der 

muligvis blandet penge ind i spillet? Rygterne vil vide det - og så får vi det 

alligevel at vide, hvis man da ikke forsøger at skjule det i regnskabet. 

Giv os sandheden og fakta, så vi kan stoppe rygterne, det synes jeg vi for-

tjener. 

Jens Højme. 

Josteinsvej 123 

2880 Bagsværd 
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Varmemester Thomas Larsens exit 

 

Som følge af den sene og ikke særligt oplysende information om opsi-

gelsen af varmemester Thomas Larsen, går der mange historier om 

årsagen til fyringen i Skoleparken. 

Derfor disse kendsgerninger! 

 

Afdelingsbestyrelsen meddelte boligselskabet, at vi havde mistet tilli-

den til TL – og derfor ikke kunne fortsætte samarbejdet ud fra følgen-

de sager:  

 

1) 

For et par år siden flyttede TL ind i Skoleparken – en 4-værelses lej-

lighed, der ikke havde været gjort i stand i mange år. Lejligheden var 

dog ikke mere ramponeret end at en almindelig flytteistandsættelse 

var nødvendig. Desværre svigtede boligselskabets inspektør.  

Uden at føre et tilstrækkeligt tilsyn, godkendte han fakturaerne, som i 

den sidste ende beløb sig til et beløb på omkring 230.000,- kr. 

Dette belastede selvfølgelig regnskabet det år, men det er først for 

nylig at det samlede pengeforbrug på denne bolig er gået op for afde-

lingsbestyrelsen. 

Det skal her noteres, at en istandsættelse efter et dødsbo normalt ik-

ke overstiger 100.000,- kr. i vores afdeling.  

 

2) 

For ca. 1 år siden flyttede et nært familiemedlem til TL, ind i Skole-

parken. Gulvene i 2 stuer blev udskiftet; efter vores opfattelse uden 

at det var nødvendigt – udgift cirka kr. 75.000,00. 

Her i Skoleparken er det kutyme, at gulve kun repareres i nødvendigt 

omfang. 

 

Denne udgift er ikke medtaget i regnskabet for 2009/2010, men er 

hensat på en konto mens vi sammen med boligselskabet finder ud af, 

hvem af os der skal betale. Desværre har vi ikke umiddelbart mulig-

hed for at kræve pengene ind hos hverken lejer eller TL. 

        Fortsættes på næste side 
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3) 

TL er desværre også gået over grænsen for hvordan en varmemester 

disponerer brug af fællesrum. Det betyder, at ellers ikke udnyttede 

fællesrum er blevet benyttet privat til forskellige formål, uden at afde-

lingsbestyrelsen er blevet spurgt endsige orienteret. 

 

4) 

Det, der i den sidste ende slog hovedet på sømmet for os, var, at ef-

ter at TL havde modtaget en ”advarsel” fra boligselskabet blev der 

bestilt et nyt køleskab til en af TL gode bekendte i afdelingen; køle-

skabet var langt dyrere end afdelingens standard. Køleskabet blev le-

veret til afdelingen, men nåede ikke at blive installeret i den tiltænkte 

bolig.  

Her i afdelingen er kutymen, at lejeren betaler differenceprisen på 

standard og en eventuelt dyrere hvidevare. 

 

Det er disse fejldisponeringer fra TL side, som afdelingsbestyrelsen 

blev bekendt med, og fik os til at indstille til boligselskabet, at TL blev 

flyttet fra sin stilling. Boligselskabet valgte så at opsige TL på almin-

delige vilkår, da det der er sket, ikke er ulovligt, men en overtrædelse 

af hans beføjelser! 

 

Vi ønsker ikke at feje tingene ind under gulvtæppet. Så der bliver ikke 

skjult noget, heller ikke i regnskaberne! 

 

Vi håber at dette sætter en stopper for alle de løse rygter. 

 

Afdelingsbestyrelsen 

Aflæsning af varmemålere i Skoleparken 1. 

 

Aflæsning af varmemålere vil foregå i dagene 24. og 

25. januar 2011 fra kl. 8:00. 

 

ISTA (tidligere Siemens) omdeler i god tid inden 

varsel om tidsinterval for de enkelte boliger. 

 

Varmemesteren 
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Brøsens hjørne 

Retten til at være sig selv! (under hensynstagen til andre) 

Jeg er meget begejstret for skuespilleren Erik Clausen. 

Jeg synes han er meget dygtig til at forklare og udlægge store menneskeli-

ge problemer. 

Altid med humør og et stort socialt engagement. 

Erik Clausen voksede op i Holmbladskvarteret på Amager. Måske ikke 

verdens mest inspirerende sted. Der var ikke så meget børn og unge 

kunne tage sig til. Når de kedede sig, lavede de ofte sjov med Henry. En 

fyr der næsten ikke kunne noget. Erik Clausen fortæller, at hvis han selv 

havde det skidt, ja så snakkede han med Henry og opdagede, at der var 

én, som havde det endnu værre, ja så blev Erik Clausen i bedre humør! 

 

Drengene lavede et nummer med Henry. De rakte hænderne frem og 

viste en stor kobberfemøre og en lille sølvtiøre. ”Hvaffor en vil du helst 

ha’ Henry?” Henry tog femøren, fordi den var den største. Nej! hvor var 

han dum (og hvor var det sjovt). 

 

Nå! Årene gik og Erik Clausen flyttede væk. Men en dag gik han gennem 

Holmbladsgade – og hvem gik der? Henry! lidt ældre og mere duknakket. 

Erik Clausen gik hen til ham: ”Hej Henry” ”Hej” ”Kan du kende mig?” 

”Ja, ja” snøvlede Henry ”Ved du hvad Henry? Jeg tænker tit på, at det var 

vel nok tarveligt det, vi lavede med fem og tiøren, for mange år siden. Du 

kunne jo få meget mere for tiøren!” 

”Det ved jeg godt”, svarede Henry ”Men havde jeg ikke taget femøren, 

så havde jeg jo ikke gang på gang fået noget at snolde for” ”Hej, hej og 

farvel med dig” 

 

Med venlig hilsen! 

Godt nytår, Brøsen 

Et lille vinter ordsprog: 

Hvad man skjuler i sne,  

kommer op i tø! 
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Redaktørens klumme (og 

i dette tilfælde også for-

mandens!): 

(Nedenstående er helt og aldeles 

for egen regning.) 

På beboermødet i december  blev 

der spurgt til, hvem jeg egentlig 

er!  

Spørgsmålet kom efter, at jeg var 

blevet valgt til formand, og efter at 

optællingen af stemmer til valget 

af suppleanter var i gang, og jeg fik 

lov at svare i forbindelse med af-

lutningen af beboermødet, så sva-

ret blev kort! 

Så tillad mig at præsentere mig 

selv: Jeg er 47 år, har boet i Skole-

parken 1 siden november 1995. 

Jeg er gift med Marianne og arbej-

der til dagligt for MT Højgaard a/s 

projektudviklingsafdeling, hvor jeg 

har ansvaret for de byggerier, vi 

opfører i eget regi og vores ejen-

domsportefølge. 

Hobbyerne er mange; blandt an-

det vinsmagning, fiskeri og hobby-

snedkeri, og så maler jeg. 

Jeg har før været bestyrelsesmed-

lem og afdelingsformand i Skole-

parken 1. Før det har jeg været 

formand i Skoleparken 2 og Lyng-

parken 2, samt siddet i Boligsel-

skabets bestyrelse og flere for-

Egentlig havde jeg ingen intentio-

ner om at gå ind i bestyrelsesar-

bejdet igen. Men i forbindelse med 

den kommende renoveringssag fik 

Thomas Dreyer lokket mig til at 

blive suppleant og da Benny døde 

kom jeg som 1. suppleant ind i 

bestyrelsen. Nu er jeg så formand 

igen! 

Det havde jeg ikke lige set kom-

me, men jeg vil gøre mit bedste. 

Det vigtigste for mig i den forbin-

delse er Skoleparkens fremtid, i 

form af renoveringssagen. Skole-

parken er uden tvivl det bedste 
sted jeg har boet og det jeg har 

tænkt mig at det skal fortsætte 

med at være i lang tid endnu! 

 

Lars Ulrik 
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Skoleparken.dk –  
 

nu med billeder!!  

Har du lyst til at se billeder på vores 

hjemmeside fra forskellige arrange-

mener i Skoleparken? Så send en mail 

til weng.peter@gmail.com  

Herefter modtager du en invitation 

til at se billederne.  

I øjeblikket kan du se referatet fra 

sidste beboermøde den 8. december 

på hjemmesiden. 

Afdelingsbestyrelsen 

Varmemålere i kælderen: 

Vi er blevet opmærksomme på at der 

i nogle boligers kælderrum sidder 

radiatorer uden varmemåler. 

For fællesskabets skyld bedes du hen-

vende dig til varmemesteren hvis du 

har en af dem. 

Afdelingsbestyrelsen 

Parabolantenner: 

Der er enkelte der har tilladelse til at 

have parabol til at modtage tv-

signaler, fra stationer der ikke er en 

del af UseSee’s programpakker. 

Disse paraboler må ikke fastmonte-

res, men skal stå løst, indendørs eller 

i haven, placeret uden at skæmme 

Skoleparkens arkitektur. 

Husk at søge om tilladelse hvis du 

har parabol, men ikke orden i papi-

rerne. 

 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Forskønnelser af repara-

tioner: 

Vi har afsat 300.000 kr. til forskøn-

nelser af de nødvendige, men ikke 

nødvendigvis smukke reparationer 

der i løbet af 2010 er blevet foretaget 

på afdelingens facader. 

Kontakt varmemesteren hvis du ser 

noget der trænger til en kærlig hånd. 

Afdelingsbestyrelsen 

I denne skønne vintertid,  

vil jeg også sende en stor tak til 

alle vores funktionærer; I gør et 

fantastisk stykke arbejde. 

I er nogle dejlige mennesker, som 

sørger for at komme sneen til livs, 

så alle har en mulighed for at 

komme ud, uden at sætte livet på 

spil. 

Selvom der ikke har været salt til 

rådighed, har I gjort alt hvad I kun-

ne, for at gøre det lidt lettere for 

os alle. 

Tak skal I have, kærlig hilsen fra 

Pia Alexandersen Jensen,  

Erlingsvej 5, 2880 Bagsværd 

http://mail.forum.dk/compose.apx?to=weng.peter%40gmail.com
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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: 

4. maj 2011 

————————————————- 

Flagudvalget: 

Ønsker du at låne flaget til en mærkedag 

så kontakt: Ahm på 4498 3523 eller 

Lars Ulrik på 4018 6875 

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 2. febru-

ar, 2. marts, 6. april, 4. maj, 1. ju-

ni, kl. 19.00 -19.30  i lokalet 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 mange indlæg , 

men vi kunne godt ønske os flere!!!!!! 

Hvem sidder og brænder med et ind-

læg til vores lille blad? 

Vi hjælper gerne med stavning og 

tegnsætning! 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Redaktionsudvalget  


