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Juletræstænding   

Torsdag 1. december 

 Ved Selskabslokalerne. 

Traditionen tro tænder vi juletræet 

kl. 17.30. 

Martin T.C vil spille til 2 julesange, 

som vi synger når træet er tændt. 

Julehilsen Fritidsudvalget 

Læse om flere juleaktiviteter inden i bladet: 

Juletræet tændes. Læs mere side 8 

Julespisning. Læs mere side 10. 

Livets skole. Læs side 12. 

En pensionists ferieliv. Læs side 16. 

Og meget meget mere!! 



2 

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen: 

Siden sidst har vi, som I også kan se i mødereferaterne, der bliver offent-

lig gjort på afdelingens hjemmeside og sat op i udhængsskabene ved var-

memesterkontoret og vaskeriet, brugt en del tid på vandskader, renove-

ringssagerne, fjernvarme, postkasser og beboersager 

Afdelingens økonomi ser rimelig fornuftig ud her sidst på budgetåret, på 

trods af at der har været en del dyre fraflytningsboliger, desværre den 

type fraflytninger hvor vi skal have dækket et tab af boet efter afdøde.  

I de sager står vi sidst i køen til at få noget fra boet, og der er desværre 

meget sjældent penge til os. Derfor skal vi igen overveje at lægge flere 

pege til side til tab ved fraflytning. 

Selv om de berørte beboere nok synes, at det går for langsomt, så har 

der været en fornuftig dialog med forsikringsselskabet om de mange 

vandskader, vi er blevet ramt af i sommerens løb. Udbedringen skrider 

fremad, og de, der har været genhuset, kan snart vende næsen hjemad 

igen. 

Desuden har vi haft en enkelt vandskade som forsikringsselskabet ikke vil 

dække, der må vi så selv betale et nyt gulv. 

Renoveringen af Triumfvej 47, er nu sendt ud til prissætning hos 6 ud-

valgte entreprenører, de skal afgive pris den 3. november hvor der hol-

des licitation. Det bliver spændende om tilbuddene ligger inden for vores 

budget. 

De rådgivere, der skal gennemføre den tilstandsvurdering, der i første 

omgang skal forelægges for Landsbyggeskadefonden 

angående den ”store” renoveringssag, er ved at være 

valgt.  

Det er en langsommelig affære, men vi skal have det 

rigtige firma på sagen. 
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På det ekstraordinære beboermøde 6. september blev det besluttet at 

sige ja til fjernvarmetilslutning. Fjernvarmerørene lægges i jorden og in-

stallering i fjernvarmecentralen udføres i foråret 2012. Vi må krydse fing-

re for at vores varmekedler holder vinteren over. 

Vi arbejder på, at Vestforbrænding fører rørene der placeres på engen 

helt i gennem Skoleparken, så de kun skal grave en gang, samtidig vil vi så 

lægge nye dræn ned, som kan hjælpe med at afvande engen. 

Postdanmark har fået gennemtrumfet at postkasser placeres ved fortov, 

således at postbudene slider mindre på skosålerne. 

Vi skal derfor inden 31.12.2011 have monteret 116 postkasser i afdelin-

gen. Nogle få boliger ved Erlingsvej og E-husene, som har postkasser i 

trappetårne, bliver ikke berørt.  

Der er ved at blive hentet priser ind på montering af postkasser, og vi 

har valgt postkassetype; MEFA Jade (model 870) i sort farve, som opsæt-

tes på stativ/galge i forbedene ved fortov. 

Det er en tradition, at vi indbyder nye, og gamle, beboere til en rundvis-

ning i Skoleparken, hvor vi blandt andet ser varmecentralen, selskabslo-

kalet og andre faciliteter, denne gang var der 8 deltagere, der på valgda-

gen den 15. september, fik fortalt lidt om Skoleparkens historie og anek-

doter af Jørgen Brøsen, suppleret med lidt nutidshistorie af Lars Ulrik. 

Rundvisningen sluttede med valgkager i rød og blå farve i selskabslokalet. 

Fremover vil vi invitere nye beboere til en rundvisning, når vi af flytteli-

sterne kan se, at der burde være deltagere nok. 

Skoleparken 1 har tilmeldt sig KlimaKlar, og er derved blevet ”Grøn-

certificeret”, det modtagne diplom ophænges i bestyrelseslokalet. 

Vi vil gerne slutte årets sidste indlæg i Park-Nyt af 

med at ønske jer alle en god jul og et godt nytår. 

Afdelingsbestyrelsen. 
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På budgetmødet den 18. maj 2011, blev der stillet en del spørgsmål og kom-

menterer på en del mangler som vi (afdelingsbestyrelsen) lovede at vende til-

bage med svar på. 

En del svar er allerede leveret gennem de offentliggjorte referater fra afdelingsbestyrel-

sens møder. Men vi tager alle spørgsmålene og svarene her! 

Vi vil opfordre til at de spørgsmål, I må have, kommer til os i forbindelse med 

”Beboerfremmødet”, som holdes den første halve time af hvert afdelingsbestyrelsesmø-

de, den første onsdag i hver måned, bortset fra juli, hvor der ikke er afdelingsbestyrel-

sesmøde! 

Eller send os en email på afdelingsbestyrelsens nye email adresse: ab4717@abg.dk 

Spørgsmål: Der bliver aldrig rengjort på brandtrappen ved hotellet, som derfor er en 

ren brandfælde? 

Svar: Der er nu lavet aftale med rengøringen om, at der rengøres jævnligt i trapperum-

met! 

Spørgsmål: Der blev spurgt til uafklarede punkter fra sidste års parkvandring? 

Svar: Der var en del uafsluttede sager fra sidste års parkvandring, som bliver afsluttet i 

forbindelse med dette års parkvandring. For at undgår de lange sagsforløb, er der i år 

blevet fulgt hurtigt op på, tilskrivelser, og det har hjulpet. 

For at gøre det endnu bedre næste år holdes parkvandringen i september, hvor der 

laves en ”kriteriemanual” før parkvandringen, så udgangspunktet er det samme for alle, 

og knap så afhængig af øjnene der ser! 

Spørgsmål: Hvad sker der med faskinerne på engen? 

Svar: Under overfladen ligger der et lerlag, der gør, at vandet ikke kan sive ned i un-

dergrunden, vi må desværre ikke lede regnvand til de offentlige kloaker, derfor er der 

nu lavet flere boreprøver der viser opbygningen af undergrunden på engen.  Prøverne 

viser at der er mulighed for at lede vandet ned i sandfyld under leret, hvis vi kan få lov 

af kommunen! 

Det tager vi nu en dialog med kommunen om, vi vil meget gerne kunne udføre drænin-

gen samtidig med at der udføres fjernvarmerørarbejder på engen, så der kun skal gra-

ves 1 gang. 

Spørgsmål: Maling af facaderne på Bondehavevej er blevet syltet? 

Svar: Afdelingsbestyrelsen er ikke vidende om at det har været aftalt at facaderne på 

Bondehavevej skulle males! Men får vi overskud på dette års drift, vil vi gerne overveje 

at sætte penge til side til dette. Men der har været andre steder der var mere trængen-

de. 

Spørgsmål: Det fremgår ikke tydeligt om der er taget hensyn til reduktion ved kælder? 

Svar: Der er i udregningen taget hensyn til kælder, men det fremgår ganske korrekt 

ikke særlig tydeligt, men det rettes der op på ved næste varmeregning. 

Spørgsmål: Der var spørgsmål 0m, hvorfor der ikke kunne spilles billard om somme-
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ren. Hvorfor lokalerne ikke kan lejes til mindre arrangementer, for eksempel børnefød-

selsdage, og oprettelse af billardklub? 

Svar: Det er et valg fra fritidsudvalget at lukke ned i sommerperioden, da der traditio-

nelt ikke møder mange op i sommer halvåret. 

Udlejning af lokalerne har været prøvet før, og prøves ny igen, som der er skrevet om i 

sidste Park-nyt. 

En billardklub med betalt kontingent kræver betaling af leje af lokale, samt godkendelse 

af regler, kommer der henvendelse om dette tager fritidsudvalget og afdelingsbestyrel-

sen gerne dette op. 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål: Der mangler vedligeholdelse af legepladser , og belægningen på boldba-

nen er forkert udført, der ønskes opstregning på boldbanen, og nye net og belysning? 

Svar: Det er varmemesterens ansvar at legeplader er i forsvarlig stand, der er tidligere 

indgået en aftale om service af legepladserne, og service er udført i år. Hvis man i for-

bindelse med brug af legepladserne konstaterer mangler, skal de meldes til varmeme-

steren, eventuelt på mail. 

Boldbanen er ikke langt med forkert fald, som sagt på mødet. Faldet er udført for at 

lede regnvand il faskinen ved banens ene hjørne. Desværre kan faskinen ikke altid tage 

alt regnvandet, hvilket betyder at banen står delvis under vand. Forhåbentlig bliver det 

bedre, når der med tiden bliver udført nye dræn / faskiner. En ny multibane med 

vandret belægning vil koste cirka 100.000,- kr. 

Varmemesteren undersøger priser på opstribning på banen, er der plads i budgettet, 

udføres det i foråret 2012. Nye net var monteret inden mødet, eventuel belysning, må 

afvente bedre tider. 

Spørgsmål: Der var utilfredshed fra en enkelt beboer over antallet af aktiviteter arran-

geret af fritidsudvalget, og sene aflysninger af arrangementer, overskud på fritidsudval-

gets konto kunne bruges til forbedring af boldbane, hvad med at arrangere en fisketur? 

Svar: Der har kun været en aflysning af arrangementer i de seneste år, grundet mang-

lende tilslutning. Det seneste tiltag en fisketur trak kun 3 tilmeldinger, hvis der er for-

slag til arrangementer modtages de gerne! 

Overskuddet i fritidsudvalget kan godt bruges til boldbaneopstribning. 

Fortsættes side 18 
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Det nye bygningsreglement betyder også ændringer 

for os: 

Som følge af det nye bygningsreglement ”BR10” skal du som beboer nu 

kun søge tilladelse hos boligselskabets administration hvis du ønsker at 

lave et udhus eller terrasseoverdækning  i Skoleparken på op til 20 m2. 

Kun hvis Skoleparkens bebyggelsesprocent eller andre deklarationer og 

servitutter derved overskrides skal administrationen ansøge kommunen 

om tilladelse.  

Afdelingens regler for tilbygning skal overholdes, det vil sige at afdelin-

gens regler for størrelser og materialer skal overholdes! 

Når du ansøger skal det klart fremgå, hvad projektet handler om areal og 

materialer. Samt hvornår du forventer at gå i gang og være færdig. Det 

udførte skal der efter godkendes af vore inspektør. 

Afdelingsbestyrelsen 

Husdyrpasning: 

I perioder er der mange hunde i Skoleparken 1, og du må også gerne 

passe hund i en 2 ugers periode. Endda flere gange om året! 

Men du skal altså søge om tilladelse, før du passer hunden eller katten. 

Henvend dig til varmemesteren i kontortiden, få en ansøgningsblanket, 

når du har udfyldt den og fået varmemesterens underskrift, så må du pas-

se hunden, katten, eller hvad du nu søger om. Men kun 1 dyr af gangen! 

Dog ingen geder, kænguruer eller 

heste eller andre usædvanlighe-

der!! 

Afdelingsbestyrelsen. 
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Du kan også få servicefradrag! 

Servicefradraget på op til 15.000 kr., som folketinget har vedtaget som 

et forsøg, kan også benyttes af beboerne i Skoleparken. 

Fradraget gives for udgifter i forbindelse med hjælp og istandsættelse i 

hjemmet. Du skal være fyldt 18 år, bosiddende i Skoleparken og have 

folkeregisteradresse i Skoleparken, på det tidspunkt hvor arbejdet udfø-

res, for at opnå fradraget. Bemærk at fradraget kan opnås for alle regi-

strerede beboere over 18 år i boligen. 

En anden betingelse er at du kan doku-

mentere at arbejdet er udført at en 

momsregistreret virk- somhed eller en 

person som er fyldt 18 år og skatteplig-

tig i Danmark. 

Den sidste betingelse er at du selv har 

afholdt udgiften, så arbejder der beta-

les via huslejen eller Skoleparkens vedli-

geholdelseskonto er ikke omfattet. 

Arbejderne kan være mange ting blandt 

andet: maling af boli- gen, gulvlakering og 

rengøring. På Skats hjemmeside: 

www.skat.dk, kan du se hvilke ting du 

kan opnå fradrag for. 

Fradraget er ikke et kontant fradrag, men gives ligningsmæssigt. Du skal 

selv indmelde arbejderne til skat, på Skats tast-selv hjemmeside. Husk at 

gemme kvitteringerne fra de udførende firmaer! 

Se skats hjemmeside og få et fradrag. 

Afdelingsbestyrelsen 

http://www.skat.dk
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Juletræ i Skoleparken 

                     

Søndag d. 27-11-11 

Atter engang pyntes der juletræ i Skoleparkens sel-

skabslokaler 

Julemanden og hans nissebande vil naturlig-

vis være til stede   

Der er bl.a. STORE SLIKPOSER til børnene. 

Løjerne starter kl. 11.00   

Fritidsudvalget. 

Deltager gebyr pr. barn 25,- voksne 20,- lægges i en konvolut sammen 

med nedenstående slip og afleveres i brevkassen til Kristine Lytje Bon-

dehavevej 160, senest søndag d. 20-11-09.  

——————————————————————————————————————————————————— 

Navn…………………………………………………… 

Antal deltagere voksne…………………………børn………………………………. 

Adresse……………………………………………… 

Tlf.……………………………………………. 

Beløb vedlagt……………………………                                                               
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Nyt fra varmester Jan. 

Langt om længe er regntiden ved at (forhåbentlig) nå sin ende. Desværre kan vi nok 

ikke kigge frem mod sommer og sol som ellers ville være kærkommen. 

Det har været en hård sensommer som har været præget af at græsset har haft optima-

le vækstbetingelser, selv om vi har gjort vores ypperste for at holde det nede- har det 

ikke altid været pænt. Dette beklager vi selvfølelig. 

Dette regnvejr har desværre også medført en masse vandskader, skader som vi her to 

måneder efter stadig kæmper med at få udbedret. Desværre er der stadig beboere som 

ikke kan benytte deres lejemål, vi håber snarest at få dem tilbage til skoleparken. 

Som altid, når efteråret kommer, går vi i gang med en større renovering af de grønne 

områder, her følger vores planer og forhåbninger for hvad vi kan nå inden kong vinter 

vender tilbage. 

Ved Basketbanen: 

Volden dernede er blevet ryddet for alt lavtvoksende beplantning. Træerne er blevet 

stående, og vil blive stående. 

Volden vil nu blive sået til med græs således at den passer med de resterende volde. 

Desværre er der et lille område dernede der er ejet af vores naboer fra DAB, og de 

har desværre ikke den store lyst til at vedligeholde det. 

Halbjørnsvej 13: 

Den gamle hæk der stod i en cirkel på græsplænen er blevet fjernet og der er sået græs. 

Der vil blive plantet en storblomsterne Rhododendron  i græsset som substitut for 

hækken. Der vil desuden blive plantet Rhododendron i græsplanen ved Halbjørnsvej 65. 

Forhåbentlig kommer der positive tilbagemeldinger på det, så er det planen at vi også vil 

plante i græsplænerne på Josteinsvej. 

Erlingsvej. 

Lige når man kommer ind ad Erlingsvej er der et gammelt ukurant bed på venstre side 

mod villaen. Dette vil blive fuldstændigt ryddet. 

Bagerst vil der blive plantet Bøgehæk, i forgrunden græs med solitære planter og træer. 

Triumfvej 25. 

For nogle år siden blev der plantet Thujahæk omkring vores nabo i villaen. Der mangler 

lige et stykke på ti meter hvor der står noget gammel ukorant hæk, som bliver fjernet, 

og tilplantet med Thuja. Når vi nu er i gang fjerner vi de kedelige bundplanter i bedet og 

planter til med nyt så det bliver ens med det nye bed der blev lavet for fire år siden. 

Muligvis at cykelstativet også bliver udskiftet med et større, hvis der kan blive plads til 

det.  

Fortsættes side 23. 
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                            Julespisning i 

              Skoleparken selskabslokaler 

            Lørdag den 26. november 2011 

                    Vi starter kl. 18.00 

 

                   
                         

                  Uuuuhhmmmm 
Det er rigtigt juleflæskesteg og ris a la 

mande, der bliver serveret. 

Efter maden vil der være kaffe og et enkelt spil banko 

 

 

Festligt samvær. God mad og et spil 

banko – noget for dig? – så tilmeld 

dig… 
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Deltager gebyr pr. person 125,- pensionister pr. person 100,- lægges i en 

konvolut sammen med nedenstående slip og afleveres i brevkassen til Kristi-

ne Lytje Bondehavevej 160, senest søndag d. 20-11-09. 

 

Navn……………………………………….. 

Antal deltager…………………………….. 

Adresse……………………………………. 

Tlf……………………………………….. 

Beløb vedlagt………………………….  

 

Nye TV-kanaler? 

Flere har skrevet og spurgt om, hvorvidt deres TV kan tage 

de nye kanaler—også TV2. 

Der kommer jo en række nye kanaler efter den 11. januar 

2012, men hvordan er det nu lige med at kunne se det he-

le? 

Yousee oplyser, at ”med kabel-TV fra Yousee behøver man 

ikke bekymre sig om noget. Foreningens medlemmer 

(Skoleparkens beboerer) kan se fjernsyn, uanset hvilket tv 

de har. Vi kan derfor stadig se tv på både analogt, digitalt 

og HD-signal på de fjernsyn der er idag.”.  

Citatet er hentet fra Yousees seneste magasin ”Indblik” 
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 I livets skole! 

Ud af 8. Klasse - budplads et par måneder, og så en læreplads som 

maskinarbejder. Hvor heldigt - og hvor var jeg spændt. Det var et 

mindre værksted. 2 mestre, 4 svende og vi var 6 læredrenge. Det før-

ste år skulle jeg gøre rent, pudse maskiner og gå i byen. Det faglige 

bestod i at file skarpe kanter af støbejernet der lige kom fra støberiet. 

Snavset arbejde; tungt og uendelig kedeligt. 

Værkstedet lå i kælderen så der var altid elektrisk lys. Bare man snart 

ikke var yngste lærling så blev det måske lidt mere interessant. Men! 

Som den yngste skulle man prøves! “Gå lige ned på apoteket og hent 

for 25 øre søde farmaceuter”! Gu ved hvad det var? Nåh jeg måtte 

hellere skynde mig! Det var apotekeren selv der ekspederede mig. 

Sikken et møgfald jeg fik. “Tror du ikke vi har andet at lave end dine 

åndsvage ideer”? Tilbage til værkstedet til det store grin. Øv, øv... 

En tid efter fik jeg besked på at gå over til smedemester Rasmussen 

og låne deres Jordhøvl! Jord vidste jeg godt hvad var, høvl kendte jeg 

fra sløjd i skolen. Nå, afsted. Smedemesteren var en meget flink 

mand. “Jordhøvlen? Lige et øjeblik”. Lidt efter kom han med en sæk, 

der var bundet foroven. “Pas på! Det er kostbare sager”. Jeg kunne 

næsten ikke løfte den og jeg skulle gå et stykke som fra Skoleparken 

til Bagsværd Sø. Da jeg endelig kom ned til mit eget værksted, var 

jeg mere død end levende. “Hvor fa’en 

bliver du af”? sagde den svend som hav-

de sendt mig afsted. Han lukkede sæk-

ken op. “Hold kæft! Det er jo den forker-

te! Den kan du godt aflevere igen! Af-

sted! HA, HA...” 

Ærlig talt var jeg lige ved at tude. Nå, 

tiden gik. Sommeren var over os. På tre-

die sal i ejendommen lå en stor systue, 

der købte gamle pelse, klippede dem op, 

og en hel masse søde damer (og piger) 
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syede Teddy-bjørne af dem. Det var under 2. Ver-

denskrig så der var mangel på mange ting. “Gå op 

på systuen og lån nøglen til det store Svanger-

skab”. Svangerskab?? Hvad var det? Skynd dig nu! 

Op på 3. Sal, ind på systuen. En masse sypiger sad 

om et stort bord. “Jeg skulle låne nøglen til det sto-

re svangerskab”. “Ja”, sagde defektricen. “Det kan 

du nok klare, Lise”. En sød ung pige rejste sig. “Kom her, den er nede 

på gangen”. Nede på gangen løftede hun op i sin blomstrede sommer-

kjole (hun havde laksefarvede trusser på). “Kom”, sagde hun. Jeg 

nærmest flygtede derfra. Nede på værkstedet blev jeg mødt af øredø-

vende latter “HA, HA..” Nu er ParkNyt jo et pænt blad, så jeg skal 

undlade de ord, der røg gennem luften!! Da jeg kom hjem bebrejdede 

jeg mine forældre, at de ikke havde fortalt mig mere om den del af 

livet. Ak ja! 

Igen faldt tingene til ro. “Gå hen til Hansen” (en ældre svend der stort 

set altid lavede det samme og passede sig selv). “Spørg ham om 

hvordan det går med Brummeren”? Det var jo et mekanisk værksted 

med masser af instrumenter. Hansen stor med ryggen til. Jeg prikke-

de ham på skulderen. “Hvordan går det med Brummeren”? Han vend-

te sig om og stak mig en ordentlig øretæve. “Er du fræk, din snot-

hvalp”? HA, HA... Senere fik jeg at vide at Hansens store sorg her i 

livet var, at han og hans kone ikke kunne få børn! En ko, der ikke kan 

blive med kalv, kalder man en brummer. Jeg kan godt forstå at han 

blev gal. 

14 dage efter kom en ny lærling og jeg var 

ikke yngste længere. Det første jeg sagde 

til ham var: ”Når du bliver sendt efter no-

get, så spørg først mig”. Værkstedets 

”morsomheder” forsvandt, og jeg fik at 

vide, at jeg var r..kedelig. Men den nye 

lærling, Leo, kunne godt lide det! Livets 

skole er jo mange ting.    Brøsen 
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ABs sommerfest, lørdag den 10. september 2011 

 

Når mange mennesker bruger megen tid og penge for at lave 

noget for os alle sammen, er det dejligt, at vejrguderne på-

skønner det og sørger for godt vejr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurra, det var godt vejr den lørdag. Alle sejl var sat til. 75 lop-

peboder med alskens ting og sager. Flødebollemaskine, hoppe-

borg, elefant, pilekast efter balloner, ponyridning, færdselsbe-

tjent – der tilbød små og store at kravle på maskinen. 

”Uden mad og drikke” – pølser med brød, sodavandsis, pop-

corn. Øl, vand osv. 

CIRKUS BIG! Hvor er det godt. Fin, fin underholdning for små 

og store – og jeg har skrevet det før, hvor er vi heldige her i 

Skoleparken, at vi har et par beboere som Allan og Martin der 

veloplagte spiller og synger. 

Det var en dejlig dag – som man kan leve længe på! 

Venlig hilsen Brøsen. 
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Tøjaften for tøser 

Fredag den 25. november 2011, kl. 18.30 

Vi er 3 kvinder på Bondehavevej som i 

nogle år har afholdt tøseaften, hvor vi 

køber billigt tøj af hinanden. 

Nu er pladsen blevet for lille til at afholde 

derhjemme og derfor flytter vi over i fri-

tidslokalerne hvor vi meget gerne vil se 

flere nye ansigter. 

Kvinder i alderen 16-100 kan deltage—og tag gerne veninder 

med. 

Medbring tøj, ting, legetøj, smykker og lign. Som man gerne vil 

sælge  til meget billige priser. Man er velkommen til at deltage 

uden at købe noget. 

Husk kontanter og småpenge. 

Såfremt arrangementet er en succes fortsæt-

ter det fremover den sidste fredag i måneden. 

Se evt. ændringer/aflysninger i montrene ved 

selskabslokalerne og i vaskeriet. 

Arrangementet koster 20 kroner for deltagelse 

samt kaffe/the og kage. Andre drikkevarer 

medbringes selv. 

Kontakt Monica Østerlyng på tlf.: 4033 3164 

for yderligere information. 

Vi håber rigtig mange har noget i gemmerne 

og trænger til en aften i hyggeligt samværd. 
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En pensionists ferieliv 

Måske kan man slet ikke kalde det ferieliv, for en pensionist har jo ikke fe-

rie…. eller har vi? Det skal vel hellere kaldes rejseliv. Det skal der ikke tær-

skes langhalm på, for jeg har så meget at fortælle om mine ferier, men lad 

mig starte bagfra.  I år var jeg på ny i Norge en hel måned.  

Min søster har en lille hytte i Otta og der har vi været sammen hvert år, siden 

hun blev alene for snart tredive år siden. Og hvorfor så Norge? Jo! min svoger 

var norsk og arvede grunden, de byggede på. Hvordan kan man tage samme 

sted hvert år og så en hel måned? – Man kan ikke lade være og vi gruer for 

den dag, hvor vi ikke mere kan køre derop i bil, for uden den kan vi ikke klare 

os.  

  

Vi sejler til Oslo og står tidligt op for at se 

fjorden. Så kører vi igennem Oslo, som har 

haft vejarbejde og omkørsler i alle årene. Jeg 

har aldrig været glad for den by, måske net-

op af den grund. Men deres nye Opera ved 

havnen kan godt ”slå” vores.  Vi er så på vej 

og det dejlige begynder hurtigt. Snart er vi 

ved kæmpesøen Mjøsen, som vi kører langs 

med indtil Lillehammer. I Lillehammer ligger ”vores” nærmeste hospital, 113 

km. fra Otta.  I Norge kan man virkeligt tale om afstande til hospitaler.   

Otta ligger midt i Gudbrandsdalen, med veje i alle retninger. Vore daglige ud-

flugter starter f.eks. med, at vi beslutter os for, at følge  Otta-elven vestpå og 

kommer ud til de mere barske fjelde. Ud, hvor der er sne hele året. Ud og op, 

hvor træerne ikke mere kan gro. Ud, hvor man kan køre på landevejen og 

ikke se en bil i halve timer. Så er det med at finde en bænk, thermokanden 

og de sammenklappede madder frem og så nyde det. De, som kender os ved, 

at vi normalt er meget snakkende. Det gælder ikke i fjeldene, for man næn-

ner ikke at forstyrre roen. Hvordan kan jeg mon beskrive noget smukt og be-

grunde hvorfor noget er mere smukt end andet? Jeg plejer gerne at sige, at 

jeg har set meget smukt i verden, men jeg har aldrig set noget, smukkere 

end Norge. Elve, der bruser, fjelde i forskellige højder med mørke træer og så 

sneen. At der så pludselig kommer køer eller får vandrende, gør jo kun ople-

velsen større.   
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En anden tur - f.eks. nordpå ad E6 - kan gå til det meget kendte Høvringen. 

Vi drejer fra efter en snes kilometer og kører op, op, op. Men når vi så er op-

pe, er det fladt med hoteller, fjeldskoler og masser af hytter. Et meget popu-

lært skiløbssted for dem, der foretrækker langrend. Om sommeren er ridning, 

maling og vandring blandt fjeldskolens aktiviteter. Længere inde i fjeldene 

ligger Smuksøen. Indtil for få år siden ferierede vi altid i Norge i påsken, fordi 

vi ville stå på ski og opleve sneen og livet i fjeldene. Møde vore norske  ven-

ner og bekendte med deres familier i fjeldet, drikke kaffe, synge og spille i 

deres hytter og i det hele taget opleve deres form for fjeldliv. Især påsken, 

hvor der endnu er sne, men hvor der ikke er for koldt, er  flere generationer  

samlet.  Nu kan vi ikke stå på ski mere.   

I Rondane, der ligger lige bagved os 

mod øst, oplevede vi for flere år si-

den en udendørs 60 års fødselsdag 

deroppe, hvor alle ”borde og stole” 

var bygget af sne. Vi sad på skind, 

fik gryderet, kaffe og vafler og hav-

de det vidunderligt. Vi  skulle over-

natte i gæstehytten og var gået til 

køjs, men blev hevet op igen, fordi 

der var  nordlys og det måtte vi jo 

se. Men det er næsten så megen 

skønhed, at det godt kan få mig til at græde. Den mørke nat, den hvide sne, 

silhuetter af hytterne og nordlys…. Kan I følge mig?   

Min favorit er Hejdalen med 1600 tals bondegårde, der ligger højt oppe ad 

fjeldet på grund af frygt for oversvømmelser. Én enkelt gård består ofte af 12

–15 bygninger.  Det er 30 km fra Otta mod vest. Jeg er sikker på, at Norges 

glade læsere kan genkende flere af stederne. 

 Jeg skal ikke glemme at fortælle, hvor dejligt det er, bare at sidde ”hjemme” 

på terrassen, som ses på det første billede. Det andet billede er fra Mysusete-

ren.  En anden gang kan jeg fortælle om en tur til Afrikas højeste bjerg Kili-

manjaro i Tanzania, bilture gennem Frankrig, Børneteaterskole i USA, Barne-

pigejob i England og meget andet. Jeg kan lide at fortælle om rejserne, kan 

du lide at læse om dem?   

Else Larsen 
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Fortsat fra side 5 

Spørgsmål: Kommer renoveringen også blokke der ikke er så hårdt ramt til gode? 

Svar: Renoveringen kommer alle til gode, men det bliver økonomien der bestemmer 

om der kan flyttes radiatorer, skiftes køkkener og bad, monteres solceller.  

Den væsentligste årsag til renovering er varme, fugt og skimmelproblemer. Først når 

forundersøgelserne er gennemført og vi kender Landsbyggeskadefondens stilling til til-

skud kan vi begynde at tænke i scenarier om hvad der skal laves. I den sidste ende 

handler det om hvad vi er villige til at betale i husleje! Meget mere om dette følger i de 

kommende år! 

Spørgsmål: Der mangler oprydning i klublokaler? 

Svar: Oprydning er foretaget, endda inden mødet. I det daglige skal brugerne huske at 

rydde op efter sig. 

Spørgsmål: I forbindelse med punktet om selskabslokalelejepriser, blev det bemærket 

at priser tidligere er blevet justeret uden at spørge beboerne? 

Svar: Afdelingsbestyrelsen mente ikke at det var sket, men det er det! I 2005 er der 

sket regulering uden om budgetmødet. 

Spørgsmål: Kan der stilles nye bord/bænke op, eller kan de eksisterende renoveres? 

Svar: Det er nu gjort. 

Spørgsmål: Kan der opstilles en centrifuge på vaskeriet, så man ikke skal tørre tøj 

hjemme? 

Svar: Der er nu opstillet en centrifuge på vaskeriet og der må ikke tørres vasketøj i 

boligerne! 

Vi håber at have svaret på alle spørgsmålene, som er blevet registreret i referatet fra 

budgetmødet, eller ved I hvor vi træffes. 

Afdelingsbestyrelsen 

 



19 

Beboer indlæg:     

 

   

                                          = PARKERING FORBUDT 

 

Det undrer mig hver gang jeg ser en bil parkeret på et 

overstreget P –  

            er det dumhed eller dovenskab? 

 

Jeg håber politiet den dag, hvor ambulance eller 

brandbil skal til, IKKE tager hensyn til hverken bil el-

ler ejer! Skraldebilerne kæmper hver uge 

for at komme til skralderummene; måske er der en 

idé med bogstavet?  

 

Der er ingen tvivl om at bilejerne er opmærksomme 
på hvor de parkerer udenfor Skoleparken, for at slip-
pe for en P-afgift på kr. 510,00!    
 
MB, Jost. 111 
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Flagdage i 2012 

Skoleparkens flagudvalg flager på følgende officielle flagdage i 2012. 

Flagdage 2012 Begivenhed 

1. januar  Nytårsdag 

5. februar   Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 

6. februar Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie 

6. april Langfredag (halv stang hele dagen) 

8. april Påskedag 

9. april Danmarks besættelse (halv stang til kl. 1200) 

16. april Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 

29. april Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte 

5. maj Danmarks befrielse 1945 

17. maj Kristi Himmelfartsdag 

26. maj Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik 

27. maj Pinsedag 

5. juni Grundlovsdag 

7. juni Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

11. juni Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen 

15. juni Valdemarsdag. Genforeningsdagen 1920 

5. september Danmarks udsendte 

25. december Juledag 

Hvis du ønsker at hejseflaget på en for dig eller din familie særlig dag i 

årets løb kan du henvende dig til Jens Højme på telefon 2993 7370, så 

kan du låne flaget, eller hvis det kniber med kræfterne få hjælp til at hejse 

flaget. 

Flagudvalget 
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Vejrudsigt for 2012. 
DMI forsøger jo hver dag at spå om vejret, nogen gange rammer de rigtigt, andre gange 

ikke. I de 2 foregående numre af Park-Nyt har vi haft nogle ældre forudsigelser om vej-

ret. 

 

Men nu kommer vejrudsigten som næsten helt sikkert holder: 

Solemærker er en slags vejrvarsler. De er en vejrkalender for et helt år. De tolv dage fra 

den 25 og frem viste vejret i de næste tolv måneder. Juledag fortalte om januar, anden 

juledag om februar osv. 

 

Skriv ned hvordan vejret er på følgende 12 dage og du har en vejrudsigt for vejret i 

2012! 

25. december = januar 

26. december = februar 

27. december = marts 

28. december = april 

29. december = maj  

30. december = juni 

31. december = juli 

1. januar = august 

2. januar = september 

3. januar = oktober 

4. januar = november 

5. januar = december 

 

Formiddagen viser den første halvdel af måneden og eftermiddagen den anden halvdel af 

måneden. 

Er det sol og koldt den 25. december om formiddagen bliver 1. – 15. januar tør og kold. 

Er det regn/sne og koldt om eftermiddagen den 25. december bliver 16. – 31. januar 

kold og regn/snefuld. 

Prøv at se om det holder. 

 

Med venlig hilsen 

SMI; Skoleparkens Meteorologiske Institrut.  

http://www.karin-lisbeth.dk/images/s/Sol/sol013.gif
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Jamsession 

Fredag d. 20. januar kl. 19.00-22.00 

 

 

i Fritidslokalerne i skoleparken 

Hvis du spiller et instrument og e.v.t. kan spille og synge 

nogle sange, så kom med til en hyggelig aften med musik 

og hygge. Der vil også være mulighed for at spille lidt bil-

lard og e.v.t bare lytte til musikken og nyde en enkelt 

genstand eller to. 

 

Skoleparkens lokale musikere Allan & Martin TC deltager 

med deres musik. 

Musikalske hilsner 

Fritidsudvalget 
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Fortsat fra side 9 

Stien mellem Josteinsvej og Bondehavevej 

Sidste år fjernede vi første del af beplantningen på den ene side. Vi fortsætter 

med næste etape i år. Der vil stadig blive plantet Syren på den første etape fra 

trappen. Så er der kommet et ønske omkring om at få lavet et ”bærbed”. Dette 

har vi taget til efterretning og det vil der blive lavet mellem nr. 157 og hen til 

hvor der er en lille flisegang mellem den gamle beplantning. 

Det var så alle de store projekter, endvidere er der alle de træer og andet som 

beboere, eller andre har bedt os om at fjerne. Dette kommer vi selvfølelig også 

at gøre. Men først når de andre projekter er færdige da vi gerne skulle nå at få 

de nye planter i jorden inden frosten for alvor sætter ind. 

Vi har ikke glemt jer, og kommer ved førstgivne lejlighed  

Vi håber at i vil tage godt imod de nye tiltag, og hvis i føler jer snydt over hvor-

for der ikke sker noget i ”jeres” område- så kommer vi der forhåbentligt inden 

for de næste par år. Vi kan ikke nå alt på en sæson  

Med venlig hilsen 

Ejendomsfunktionærerne 

 

Skoleparkens vagt gældende fra 1.11.2011 - 31.3.2012 

 

I tilfælde af akut brug for hjælp, såsom brud på vandrør, mang-

lende varme/strøm eller andet akut der sker uden for alm. ar-

bejdstid ring til vagthavende på  

 

Mobil tlf. 21 73 22 66 
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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@oskoleparkendk 

Skoleparken 2:  

Mogens   44442789 

Mogens.lundberg@mail.dk 

————————————————- 

Fritidsudvalget 

Palle:    2488 7863  

pne@ncc.dk 

————————————————-- 

Bladudvalget 

Peter Weng 4498 8683 

Weng.peter@gmail.com 

(ansvarshavende) bladudvalgets  

postkasse ved VM’s kontor. 

Deadline næste nummer: 

28. december  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. decem-

ber, 4. januar, 1. februar, 7. marts, 

kl. 19.00 -19.30  i lokalet ved si-

den 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 19 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  


