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Afdelingsbestyrelsen, siden sidst: 

 

 

 

Så er sommeren officielt slut, og for 

første gang i 3 år kom vi gennem juni, juli og august uden 

vandskader på grund af styrtregn. 

En dejlig varm og solrig sommer, lige til rekordbøgerne, er vi jo 

ikke ligefrem forvænte med! 

Sankt Hans aften arrangementet blev kun ramt af enkelte regn-

dråber, så bålet kunne heldigvis tændes uden problemer i år. 

En stor tak fra afdelingsbestyrelsen til Fritidsudvalget for det 

flotte arrangement. 

I den forbindelse fik vores nye mikrofon og højttaler sin uden-

dørs debut, så i år kunne næsten alle høre båltalen; så næste 

år bliver afdelingsformanden nødt til at skrive en ny tale! 

Der er her i sommeren blevet set et par meget kælne katte, og 

nogle beboere er set lufte hund uden pasningstilladelse.  

Husk at få tilladelse til pasning, hvis du skal hjælpe andre med 

at passe husdyr i en periode.  

Det er stadig IKKE tilladt at holde hverken hund eller kat! 

Vi venter med længsel på svaret fra Landsbyggefonden, og kan 

ikke gøre så meget andet før det foreligger -mere om det andet 

steds i Park Nyt. 

Afdelingsbestyrelsens årlige parkvandring blev foretaget søndag 

den 8. september. Igen i år var det desværre nødvendigt at til-

skrive nogle af vore beboere, som nu har til den 29. september 

2013 til at få bragt haver i orden. Sker det ikke bliver det vores 
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 gartner der udfører arbejdet for de respektive lejeres regning! 

Der var også opgaver til gårdmændene, blandt andet træfæld-

ning, som foretages i vinterhalvåret. 

Til vinter tynder Gladsaxe Kommune ud i træerne oppe ved 

Stengård Skoles boldbane. 2 træer fældes og 2 træer beskæ-

res, så der bliver mere lys til beboerne og haverne på Erlings-

vej. 

Der arbejdes stadig på at skaffe lejere til de tomme 

”købmandslokaler” og lejemålet under Triumfvej 47. Hvis du 

kender nogen som mangler butiks-, kontor- eller lagerplads, så 

har vi lokalerne og en administration, som meget gerne vil leje 

lokalerne ud! 

Efter et par uheldige oplevelser er det slut med at leje klubloka-

lerne ud til arrangementer fredag/lørdag. Fremover er det kun 

muligt at leje lokalerne til stille arrangementer på søndage, 

hvor selskabslokalet ikke er lejet ud. Betalingen for klublokalet 

vil dække rengøringen! 

I den forbindelse skal vi minde om at der er masser af aktivi-

tetstilbud i Skoleparken. Der vil blive reklameret for dem i Park 

Nyt og på hjemmesiden. 

Vi håber at I alle får et godt solrigt og ikke mindst varmt efter-

år, og vender tilbage med seneste 

nyt i Park Nyt i november måned.  

Ind til da kan I læse seneste nyt i 

referaterne fra afdelingsbestyrelses-

møderne på hjemmesiden og i ud-

hængsskabene på vaskeriet og ved 

varmemesteren. 

Afdelingsbestyrelsen 
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  BoligJobordningen er blevet genindført! 

Håndværkerfradraget på op til 15.000 kr., er genindført i 2013 

og 2014, og kan også benyttes af beboerne i Skoleparken.  

Fradraget gives for udgifter i forbindelse med hjælp og istand-

sættelse i hjemmet. Du skal være fyldt 18 år, bosiddende i Sko-

leparken og have folkeregisteradresse i Skoleparken, på det 

tidspunkt hvor arbejdet udføres, for at opnå fradraget. Bemærk 

at fradraget kan opnås for alle registrerede beboere over 18 år i 

boligen.  

En anden betingelse er at du kan dokumentere at arbejdet er 

udført at en momsregistreret virksomhed eller en person som 

er fyldt 18 år og skattepligtig i Danmark. 

Den sidste betingelse er at du selv har afholdt udgiften, så ar-

bejder der betales via huslejen eller Skoleparkens vedligehol-

delseskonto er ikke omfattet. 

Arbejderne kan være mange ting blandt andet: maling af boli-

gen, havearbejder, vinduespudsning, gulvlakering og rengøring. 

Samt pasning og transport af børn. 

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 arbej-

derne 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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Tøjaften i fritidslokalerne. 
 
Vel tilbage efter en dejlig varm sommer med nye ideer til en ny 

form for tøjaften. 

 

På opfordring er vi blevet enige 
om at lave fællesspisning før 

fremvisning af tøjet. 
Så alle skal tage en lille ret med 

til et buffetbord. 

 
Drikkevarer til maden medbrin-
ges selv. 

Kaffe / te og kage sørger vi sta-
dig for. 

Pris for deltagelse er stadig 20 

kr. 

 
Efter spisningen starter så køb og salg af tøj, legetøj, bøger og 

andet. 

 
Tilmelding på telefon er nødvendig og bindende. Senest dagen 

før på telefon 20 99 43 93 til Helle 
 

Dette forgår disse 3 fredag i efteråret 2013 kl. 18.30 
 
27. september 

25. Oktober 
22. November 

 
Håber at se jer. 
 

De 4 piger 

Sussie, Monica, May-Britt og Helle 
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Tidsplan  

Vi ved godt at det er kedeligt at 

vente!  

Men Landsbyggefonden (LBF), 
bruger forhåbentlig tiden på at 

finde en masse penge til vores 
renoveringssag, og vi kan jo 

drømme om at vores renovering 
bliver placeret i ”the fast track” 
eller på simpelt dansk overha-

lingssporet! 

 

Vi afleverede den af Landsbyg-
gefonden ønskede supplerende 

dokumentation i juni 2013. 

      

Derfra til januar 2014 behandler 

LBF sagen. Her må vi bare ven-

te: 

 

 

Beboerdialog ved møder i for-

året 2014.  

 

 

                       

Godkendelse af helhedsplan 

sommeren 2014. 

  

 

 

renovering:  
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Så fejrer vi at Skoleparken 

bliver 60 år, ved en fest den 

6. september 2014!  

 

 

 

Skema A behandling i LBF ef-

terår 2014.  

                     

       

 

 

Projekt og udbud 2014-2015.  

 
 
 

 
Udførelse 2016-2017 (ca. 2 

år)  

 

 

 

 

Og så holder vi en 
stor fest!  

 
 

 
Afdelingsbestyrelsen 
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Fritidslokaler: 

Som et forsøg har man kunnet 

låne lokalerne i weekender hvor 

der ikke var aktivitet i selskabs-

lokalet.  

Desværre har det medført nogle 

uheldige episoder, så vi går til-

bage til den oprindelige plan, så 

fremover kan man igen kun låne 

fritidslokalerne til mindre og stil-

le sammenkomster om sønda-

gen i weekender hvor der ikke 

er aktivitet i selskabslokalet. 

Selskabslokalet vil have fortrins-

ret ved udlejning! 

At bruge fritidslokalerne er gra-

tis, men der skal betales for 

rengøring: prisen er lige nu 350,

- kr. 

Lokalet skal reserveres hos varmemesteren. 

HUSK! Billardklubben er åben 

hver tirsdag aften fra kl. 

18.30—22.00 i fritidslokaler-

ne. 

HUSK! Vestforbrændingen 

udfører varmestop den 24. 

september fra 8.00-16.00. 

Gælder hele Skoleparken. 
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Skal du have fest? En 

havefest? 

Du kan leje dette store luk-

sustelt i Skoleparken. Teltet 

måler 4x8 meter med plads til 

30 personer. 

Kontakt Jens Højme: 2993 

7370 eller på mail: 

jenshojme@webspeed.dk 

Bestyrelsen på parkvandring den 8. september 2013 

 

PARKVANDRING 

Bestyrelsen var på den årlige parkvandring den 8. september. 

Det foregik som sædvanligt i god ro og orden. 31 beboere er 

tilskrevet om ting der skal bringes i orden— men i år er det dog 

småting i forhold til tidligere år. Der er ingen alvorlige påtaler. 

Flot arbejde! 
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St. Hans aften 2013 
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En herlig tur! 

Søndag den 8. september var afd.bestyrelsen og varmemeste-

ren ude på et af årets højdepunkter 

Parkvandringen 

Den tur har vi taget tit, men hver gang begejstres vi over hvor 

dejligt et sted Skoleparken er. Vi ser på parken fra vejsiden og 

fra havesiden. Vi skriver ned hvis der er ting beboerne skal ret-

te. 

Du skulle prøve den tur! Tag først vejsiden og bliv inspireret. 

Spørg evt. varmemesteren om hvad man må eller ikke må. El-

ler afd.bestyrelsen i deres træffetid (1. onsdag i måneden fra 

kl. 19.00-19.30). 

Havesiden er skøn. Vær dog diskret og stik ikke hovedet i bu-

sken! Der er smukt de fleste steder men hist og her er der dog 

en Øjebæ! 

Måske skulle vi lige kigge derhjemme om der skal ryddes op. 

Containerne modtager gerne dit bidrag.  

Vi glæder os allerede til næste år. J. Brøsen, bestyrelsen. 
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Faste aktiviteter i Skoleparken 

Yoga: Hver mandag fra kl. 18.00-19.30. Kontakt Lisbeth: 4498 

4128 

Billard klubben: Åben hver tirsdag aften fra kl. 18.30 Kontakt 

Palle: 2488 7863 

Tai Chi (Øvede): Tirsdage kl. 17.00. Kontakt Peter: 4028 2486 

Nærgymnastik: For pensionister. Onsdag i Selskabslokalerne. 

Kontakt Hanne Becker: 2013 0579 

Kreativ klubben: Torsdage kl. 18.30-21.30. Kontakt Bjarma: 

2821 7272 

Hvem og hvad: 

Varmemester Jan Vinsløv.  

Telefon   4498 1176 

Kontortid: kl.08.30-09.30.  

Onsdage: kl. 16.30-17-30 

vm4717@abg.dk 

Vagttelefon:  

Uden for alm. arbejdstid: 1/11-31/3
 2173 2266 

Elsvigt: 4498 0849 el. 2819 3922 

VVS/kloaksvigt: 2487 1227 

Afdelingsformænd: 

Skoleparken 1: 

Lars Ulrik:  4018 6875 

luh@skoleparken.dk 

Skoleparken II: 

Mogens:  4444 2789 

Mogens.lundberg@mail.dk 

Fritidsudvalg: Palle 2488 7863 

pne@ncc.dk 

Flagudvalg: Jens Højme 2993 7370 

jenshojme@webspeed.dk 

Bladudvalg: Lars Ulrik (anshav.) 

4018 6875 luh@skoleparken.dk 

Udvalgets postkasse ved varmeme-

ster kontor. 

Deadline næste nr.: 26.10.2013 

 

Indput efterspørges! Send gerne 

artikler og indlæg til ParkNyt. Kon-

takt evt. Bladudvalget. 

Indlæg sendes til Peter Weng: 

peterweng@live.dk 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste 

gang er: 2/10, 6/11, 4/12 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


