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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 

vm4717@abg.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@skoleparken.dk 

Skoleparken 2:  

Mogens   44442789 

Mogens.lundberg@mail.dk 

————————————————- 

Fritidsudvalget 

Palle:    2488 7863  

pne@ncc.dk 

————————————————-- 

Bladudvalget 

Peter Weng  4028 2486 

Weng.peter@gmail.com 

(ansvarshavende) bladudvalgets  

postkasse ved VM’s kontor. 

Deadline næste nummer: 

7.11. 2012 

————————————————- 

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 tirsdag 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 

 

Kreativ-klubben: 

Torsdage  19.00 - 21.30 

Kontakt Bjarma:  2821 7272 
 

 

Tøseaften: 

Kontakt Monica:  4033 3164  

Mød bestyrelsen: 

Man kan træffe afdelingsbestyrelsen de 

næste gange den 5. sept., 3. okt. og 7. 

nov. 2012 kl. 19.00 -19.30  i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 

Indput søges stadig!!!!! 

Vi vil meget gerne have nogle gode 

historier til Park-Nyt fra Skolepar-

kens beboere, også uden at skulle 

”tvinge” nogen til at skrive! Kontakt 

Bladudvalget 
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Vinaften med ostebord. 
 

Jeg var så heldig at være med til vinaften den 7. juni 

2012. 

Det var en dejlig aften med smagsprøver og konkurrence. 

Der blev også svaret på alle de spørgsmål der blev stillet. 

Ærgeligt der ikke kom flere med. 

Det er ellers en hyggelig måde at lære flere fra Skolepar-

ken at kende på. 

Håber arrangementet gentages. 

 

Tusind tak for en god aften. 

 

Med venlig hilsen 

 

May-Britt Østerlyng 
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 Kreativklubben 

åbner igen dørene torsdag  

d. 6. september 2012 kl. 19.00 

Lad os mødes under hyggelige former til 

en god snak, med en kop kaffe/te til. 

Alle er velkommen, ung som gammel 

også hvis du bare har lyst til lidt hygge-

ligt samvær med andre beboere fra 

Skoleparken. 

Der vil i vinterens løb være mulighed for aktiviteter, hvis 

interessen er til det. Der er mulighed for at benytte syma-

skiner i klublokalerne. 

Hvis du er i besiddelse af en kreativ evne, eller har forslag 

til aktiviteter ud af huset, og har lyst til at dele det med 

andre, så kom ned i klubben og hils på os. 

Mulighederne er mange, hvis interessen er til stede.  

Hilsen og på gensyn af  

Maggie og Bjarma  (28217272 el. bjarma@sol.dk 
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Vi er sluppet gennem sommeren uden store vandskader, 

men desværre opstår der stadig voldsomme og dyre skim-

melangreb i afdelingen. Vi håber at de tiltag der gøres kan 

indgå i den samlede renoveringssag. 

Årets parkvandring foregår mandag den 10. september fra 

kl. 17.00. Vi er optimister og håber at der kun skal skrives 

til meget få denne gang.  

Samme dag har Gladsaxe Lokalhistoriske Forening  et ar-

rangement kaldet Golden Days, hvor Skoleparken 1 vises 

frem for interesserede. 

Vi håber at efteråret bliver tørt med masser af sol over 

Skoleparken, så vandskader undgås. Den eneste regn vi 

drømmer om er en kraftig pengeregn fra Landsbyggefon-

den! 

 

Med sen sommerlig hilsen afdelingsbestyrelsen. 
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Husk at støtte vores lokale butikker! 

http://www.google.com/imgres?q=pengeregn&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=800&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Q-XBrtcs_bWp0M:&imgrefurl=http://anthimaalai.blogspot.com/2010/10/blog-post_599.html&docid=mHt8ONFsTRJ5PM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_V5FGJxuN-mo/TMyGl7K0lVI/A
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Sct Hansaften 2012 

I år skulle det være noget særligt, da denne aften faldt på 

en lørdag. 

Fritidsudvalget gjorde sig ekstra umage. Heks blev bestilt. 

Roy og Co. Stillede an til bål. Vejret – ”alle taler om det 

men ingen gør gør noget ved det”. I dagene før regnede 

og regnede det, og især dagen før Sct. Hans sejlede det 

hele. Men på selve dagen og aftenen kom der kun 3 dryp. 

Et stort telt blev rejst sammen med en hoppe-elefant. Der 

kom gang i grillen. Glimrende stemning. Især da orkestret 

CU-Later spillede op. Det var musik for de mange på 20 

og på 80; og båltalen af Lars Ulrik Hansen med gode øn-

sker for Skoleparken. 

Bålet skulle tændes – men det ville ikke!! Martin sled og 

slæbte med benzin og ukrudtsbrænder … Endelig lykkedes 

det at ”få fut i fejemøjet”. Det blev et flot bål, der brændte 

til kl. 0600 næste morgen. 

Der var næsten intet at rydde op. Tak til Fritidsudvalget 

for et flot arrangement!! 

Hvormange var vi? Jeg talte 

500 ben. 500 delt med 2 giver 

250 mænd og kvinder. Ak ja, 

nu går det igen mod den mørke 

tid. 

Kærlig hilsen 

JB (gift med den flotte heks). 
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Og så lige 3 sure opstød: 

Opstød 1: Vi skal endnu en gang gøre opmærksom på at 

det ikke er tilladt at tørre tøj, banke tæpper, grille eller 

stille urtepotter på altangangene, dels af flugtvejshensyn, 

men ikke mindst af hensyn til naboerne! 

Opstød 2: Vi er desværre begyndt at modtage klager og 

udgydelser i form af anonyme skrivelser. Hvis man ikke 

tør stå ved sine ord med navn og adresse så lad være 

med at skrive til os! 

Opstød 3: Skoleparkens vaskeri er for beboerne! - ikke 

udeboende børn, forældre, gæster og venner!  

Vaskekortet hører til boligen og må ikke lånes ud. 
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Urafstemningen om husdyrhold, endte med et knusende 

nej (205 nej -stemmer mod 111 ja -stemmer). 

 

 

 

 

 

 

Efter problemer i en af boligselskabets afdelinger, slår 

Gladsaxe Kommune fast at klagesager der kan have øko-

nomisk følge skal behandles via inspektørfunktionen, ikke 

via afdelingsbestyrelsen. Vi skal blot høres/tage stilling i 

forbindelse med behandling af klagen. Så fremover skal en 

klage ske via den officielle klageformular som kan hentes 

hos varmemesteren eller på boligselskabets hjemmeside. 

Klagen sendes så med post eller mail til boligselskabet. 

Det betyder ikke at vores succesrige mæglingsmøder i for-

bindelse med tvister mellem naboer er en sagablot, blot at 

sagsbehandlingstiden bliver længere. 

Så vi holder stadig åbent for beboerfremmøde den første 

onsdag hver måned kl. 19.00, undtagen i juli, hvis du har 

spørgsmål eller ønsker du vil drøfte med bestyrelsen. 
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 Fra varmemesteren 

 

Sommeren står på hæld, og ef-

teråret kommer faretruende 

nærmere. Indtil videre priser vi 

os lykkelige for vi ikke har haft 

nogen vandskader i år. Vi kryd-

ser finger, arme og alt hvad 

der kan krydses for at vi heller 

ikke får det. 

Til gengæld ser det ud til at projekt fjernevarme snart er 

færdigt, og heldigvis er de steder der blev gravet op i ter-

rænet efterhånden også blevet pæne igen. 

Basketbanen bliver der nu sat en kurv op på igen, banen 

kridtet op således at den rent faktisk kan benyttes, og ik-

ke bare står der, for at stå der. 

Efterårets projekter i Skoleparken vil i høj grad komme til 

at bestå af at få færdiggjort mange af de steder vi allerede 

har været i. Der er stadig mange steder der trænger kraf-

tigt til at blive tyndet ud i beplantningen. Når vi er færdige 

med det, er der stadig masser af steder vi godt kunne 

tænke os at starte helt forfra med at plante nyt. Men en 

ting af gangen. 

MVH 

Ejendomsfunktionærne 
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90 års fødselsdag! 

 

Lørdag den 1. september 2012 

fylder vor søde nabo  

Ellen Nielsen, Halbjørnsvej 25, 

90 år. 

Tillykke Ellen og tak for 116 års 

godt naboskab. 

Venlig hilsen 

Marianne, Peter, Tenna, Grethe 

og Jørgen. 

Husk julen!  Husk julen!   Husk julen! 

Lørdag den 1. december: Traditionsrig julemiddag 

Søndag den 2. december: Traditionsrig juletræs-

fest 

 

 

 

 

Skriv allerede  nu datoerne i din kalender 
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Når vi en gang - forhåbentlig i løbet af efteråret - ved hvil-

ken beløbsramme vi har at arbejde med, skal vi til det 

praktiske. I den forbindelse får I alle mulighed for at del-

tage, dels i forbindelse med en meget detaljeret registre-

ring af hver boligs tilstand, men også i forbindelse med 

projektudarbejdelsen er der behov for jeres deltagelse; i 

form af deltagelse i arbejdsgrupper om specifikke emner, 

og selv om vi ikke her og nu ved hvad de emner bliver 

(det afhænger af hvad vi får penge til) så må I hver især 

godt overveje hvor det er at I kan byde ind og deltage. 

I skal huske at passivitet er en accept af hvad der sker, og 

så kan man ikke tillade sig at være utilfreds med det en-

delige resultat! 

Renoveringen af Triumfvej 47 skrider fornuftigt fremad. 

Indflytning er som tidligere oplyst blevet ændret til 1. 

marts 2013, da der dukkede lidt uforudsete opgaver op 

inden sommeren. Ekstraudgifterne i denne forbindelse be-

tales via boligselskabets dispositionsfond. Vi takker en vel-

villig Selskabsbestyrelse for håndsrækningen. 

Hvis I har følger med i arbejderne, har I 

samtidig mulighed for at opleve hvordan 

facader og tag beklædes med isolering 

og så videre, det giver en god ide om 

hvad der skal ske med resten af Skole-

parkens facader og tage. 

På budgetmødet blev det aftalt at der 

skulle hentes priser ind på alternativer til YouSee, det er 

nu i gang; vi vil informere om dette i næste Park-Nyt. 

http://www.bing.com/images/search?q=dannebrog&view=detail&id=8EA0A5A170B9943B9FA0EA5A55FD98F596A8C6FA&first=31&FORM=IDFRIR
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 

Så er sommeren officielt slut, og vi nærmer os varmesæ-

sonen; derfor er det glædeligt at fjernvarmen nu er ført 

ind i varmecentralen, som forventes at komme i drift med 

ny veksler og hvad dertil hører, medio september. På en-

gen har græsset fået godt fat efter afslutningen af rørar-

bejderne. 

Samtidig kan vi glæde os over at Vestforbrændingen har 

haft overskud og derfor sænker priserne! 

Landsbyggefonden har modtaget den helhedsplan, som er 

udarbejdet i samarbejde med ingeniørfirmaet Wissenberg 

A/S og deres underrådgivere. Det blev til et digert værk 

på 2 tykke mapper, med et tilhørende budget på næsten 

450 millioner kroner. 

I budgettet har vi alt det med som vi mener er relevant, 

fra isolering af facader over nye dræn til solvarme og køk-

ken / bad renovering. 

Det er mange penge og vi skal nok være så realistiske at 

vi ikke sætter næsen op efter at få dem alle sammen! 

Vi venter nu på en udmelding fra Landsbyggefonden om 

hvad de vil bidrage med og hvornår, samt om hvorvidt der 

skal laves supplerende undersøgelser…………. Så tålmodig-

hed er påkrævet! 
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Hej alle jer, som har 

interesse for  

 

billard 

 

Tirsdag den 18. sep-

tember kl. 18.30 til 

21.3o åbner vi billard-

klubben, Halbjørnsvej 

2.  

Der være åbent fremover tirsdage aftener indtil jul.  

Vi vil byde på lidt til ganen og lidt til maven på opstartaf-

ten, og vil i sæsonen indbyde andre klubber fra boligsel-

skabet til en duel mod Skoleparken, så vi får lidt udfor-

dring. 

Vi efterlyser derfor de ”gamle drenge”, de mange nye som 

er tilflyttet til Skoleparken som måske gerne vil integreres 

lidt, eller dem som render rundt og er ”uprøvede talen-

ter” , som bare ikke har slået igennem endnu. Kvinder kan 

naturligvis også spille billard, ellers kan det læres.  

 Hilsen  

 Fritidsudvalget 

http://www.google.com/imgres?q=t%C3%A5lmodighed&start=107&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=800&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=88r3hrxv3WxkTM:&imgrefurl=http://www.annabk.dk/2010/12/talmodighed-hysteri-dagpengeland.html&docid=sMmkwUtGGX5HMM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_
http://www.google.com/imgres?q=h%C3%A5ndv%C3%A6rker&start=119&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=800&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZTmEVSspOX_yOM:&imgrefurl=http://pub.uvm.dk/2002/veksel1/07.htm&docid=I2PKHQUOJozL_M&imgurl=http://pub.uvm.dk/2002/veksel1/images/img14.gif&w=5
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GRISEN  

For spejdere – DUI’er, FDF’er og lignende foreninger, er årets 

sommerlejr, årets højdepunkt. Man glæder sig 

før, på og efter lejren. Sådan var det også for 

mig i 1943 da årets spejdersommerlejr løb af 

stabelen. 

Der var krig og besættelse og mangel på man-

ge ting. Vi skulle langt væk. Hele 17 km. syd 

for Køge. Det var en lang tur fra Gentofte. 

Halvdelen af os havde brugbare cykler. De 

blev sendt af sted med toget til Køge. Telte, 

økser, spader og andet lejrgrej blev pakket i 

vores kærre og sendt til Køge også. Cyklerne 

ankom! Men kærren? Desværre havde der ik-

ke været plads til den i toget. Men næste dag skulle den nok 

være der! Nå, vejret var strålende, så vi drog af sted mod 

Skæppelundsengen, hvor vi skulle lave sommerlejr. 3 timer ef-

ter ankom vi til lejrpladsen. Men der lå et stort telt midt på 

pladsen. En ældre mand så forbavset på os. ”Kommer I allere-

de? Jeg rejser først hjem i morgen. Har I ingen telte? I kan låne 

mit oversejl, hvis det bliver regn”. Sikke en flink fyr! Vi lånte en 

spade og en skovl på den gård i nærheden hvor vi havde fået 

lov at hente drikkevand. Men, men, men!! Da vi gik op til går-

den så vi et andet langt større problem. På en mark lå nogle 

store sorte militærtelte og det vrimlede med børn og unge på 

vores alder. Problemet var, at det var tyskere. 

Danmark var besat af Tyskland så derfor plejede man ikke om-

gang med tyskere. Det lyder voldsomt i dag, men sådan var 

det. Min kone og jeg har tit talt om det med vore tyske som-

merhusnaboer. 
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En hel anden ting var, at vores tropsleder var meget betænke-

lig. Han var dybt involveret i illegalt arbejde, men det fik vi 

først at vide efter krigen. 

Vi holdt os for os selv og det gjorde de andre 

også, men det var svært. Bl.a. fordi de havde 

en lille gris. Den gik i en indhegning de havde 

lavet af grene og tovværk, og den levede af 

madrester (gammel havregrød, kartoffelskræller 

osv.). Men de plukkede også grønt til den, bl.a. 

brændenælder. De havde lavet en sele til den, 

så de kunne gå tur med den, bl.a. til stranden 

for at bade! Tiden gik, og en morgen hørte vi et 

frygteligt hyl. ”Hvad var det”? Vore spioner for-

talte, at en slagter havde hængt grisen ved 

bagenden op i en gaffelgren. Med et rask snit 

blev halsen (på grisen) skåret over og blodet fossede ud. Så 

blev dyret skoldet og skrabet. 

Senere tændte de et stort bål. Spidsstegning var begyndt. Nu 

skulle der smovses! Men sådan gik det ikke. Nogle af de mind-

ste af de tyske børn begyndte at græde. Snart stortudede de 

fleste. Grisen blev taget ned. Et stort hul blev gravet og deres 

gode griseven blev begravet. Man spiser ikke sin bedste ven!! 

Jeg har siden mange gange for mig selv og med andre, talt om 

de følelser vi børn og unge havde efter den aften og sommer-

lejr. Hvad mener du? 

Venlig hilsen Brøsen. 


