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 Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 

Efter en god lang sommer holdt afde-

lingsbestyrelsen sit første møde i vin-

terhalvåret den 3. september, det 

blev en lang aften.  

Mange af emnerne der blev behandlet 

kan I læse om i referatet fra mødet, 

som lægges på vores hjemmeside, og 

hænges op i udhængsskabene ved kontoret og vaskeriet. 

Vi har været på den årlige parkvandring. Det er glædeligt at vi i 

år kun skal skrive til 9 beboere. Men vi må desværre konstatere 

at opgavelisten til vores gårdmænd blev længere end normalt. 

Vi må så glæde os over at de får masser af frisk luft, mens de 

følger op på opgaverne i efteråret og vinteren. 

Vi har desværre oplevet et indbrud af usædvanlig karakter i 

sommers, i stedet for den ”normale hærværksmetode med at 

smadre eller tage et vindue ud, har tyvene været inspireret af 

Olsen Banden, og via 2 huller åbnet døren med en snor. Det har 

sikkert øget underholdningsværdien for tyvene, men det er 

brandærgerligt for beboeren som det er gået ud over. Vi håber, 

at der er tale om en engangsforeteelse. 

Jeg orker næsten ikke at skrive det, men der er ikke noget nyt 

fra Landsbyggefonden, vi prøver igen med en forsigtig henven-

delse om status. 

På Triumfvej 47 er et-årsgennemgangen i fuld gang. Desværre 

er der en del ting der skal følges op på, men heldigvis tegner 

det ikke til at det er noget der vil belaste vores økonomi. Venti-

lationsanlægget skal skiftes, kloakken skal eftergås og inddæk-

ningerne på altanerne skal skiftes/repareres, men det er alt 

sammen noget som ligger inden for entreprenørens mangel-
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ansvar. 

Vi har rykket ”Vestforbænding” for færdiggørelse af belægnin-

ger og græsplæner efter fjernvarmearbejderne, deres entrepre-

nører virker ikke særlig engagerede i opgaven, men vi håber at 

”Vestforbrænding” har forstået budskabet fra vores inspektør 

og får gjort sig færdig nu. 

Nu skal de så snart i gang med at indrette booster-stationen i 

vores gamle varmecentral, så der kommer til at være en min-

dre skurby på græsplænen bag vaskeriet i efteråret. 

Vi oplever desværre oftere og oftere at gående forulempes af 

cyklister. Jeg ved ikke om der går noget galt mellem ørerne på 

folk når de sætter sig op på en cykel, men desværre kan det 

konstateres at der ikke tages hensyn til de gående, når cykli-

sterne kommer susende på vores stier. 

Så kære cyklister SÆT FARTEN ned og TAG HENSYN, til både de 

ældre, de dårligt gående og hvem der ellers færdes på vores 

stier! 

I øvrigt er knallert og anden mo-

torkørsel på gangstierne IKKE 

tilladt i afdelingen. 

Det er husdyrhold heller ikke, 

hverken kaniner, katte eller 

hunde er tilladt. Hvis I passer 

husdyr for familien eller andre 

bekendte, skal I have tilladelse 

fra varmemesteren. Pasningstil-

ladelser gives for 14 dage ad 

gangen, og man skal også have 

pasningstilladelse hvis der er ta-
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le om en enkelt overnatning eller dag! 

Blanketten der skal bruges fås enten hos varmemesteren eller 

på vores hjemmeside. 

Umiddelbart ser det ud til at vi i Skoleparken 1 er gode til at 

sortere affald, både i skralderummene og i containergårdene, 

men vi kan blive endnu bedre. 

Og endnu bedre betyder besparelser på mindst 2 måder, dels 

på containertømninger, men også afgiften til husholdningsaf-

faldsafhentning. Når vi sorterer bedre sparer kommunen penge, 

og det smitter af på vores budget i det følgende år, så vi bør 

hver især gøre det lidt bedre. 

Den 6. september fejrede vi 60 års jubilæum i afdelingen, sam-

tidig med at boligselskabet afholdt den store sensommerfest. 

Det blev en kanon dag, med høj sol, godt humør og mange 

mennesker på besøg, I kan se stemningsbilleder i det meste af 

denne udgave af ParkNyt. 

 

Vi håber at I alle får et godt efterår, og vi vender tilbage i no-

vember med årets sidste udgave af ParkNyt. 

På afdelingsbestyrelsens vegne 

Lars Ulrik 

Hansen 
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Sidste nyt fra varmemesteren 

Sommeren går på hæld i Skoleparken, 

det medfører også løvfald. I den for-

bindelse er det vigtigt at man får tjek-

ket lyskasser, tagrender, og ikke 

mindst jer, der har rist på altanen så 

vandet kan komme væk. 

Efter parkvandringen afleverede vi en 20 punkts liste til afde-

lingsbestyrelsen over de ting vi vil bruge det kommende halve 

år på at forskønne rundt omkring i Skoleparken. Det er en fort-

sættelse af alle de grønne projekter vi allerede har udført de 

seneste år. 

Vi er nu endelig sluppet af med fjernvarmen opad Halbjørnsvej, 

det er kun lige de sidste småting de mangler at retablere nu. 

Desværre er det ikke helt slut endnu! 

De vender tilbage i den kommende tid hvor de nu skal i gang 

med at ombygge varmecentralen. Der vil blive lavet en skurby 

på glæsplænen ved Halbjørnsvej 65 – Og det kan ikke undgås 

at det vil skabe lidt kaos rundt omkring varmecentralen i perio-

der, da det er nogen store turbiner mm de skal havde transpor-

teret derned. 

Vi håber det går hurtigt med at få arbejdet færdiggjort efter et 

år som har stået i op-

gravningens tegn. 

På mærkværdigvis hav-

ner der stadig andet 

affald end det der bur-

de i skralderummet, 

det kunne være rart 

hvis det havnede i de 

rigtige containere i ste-

det ;-) 

Jan Vinsløv 
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NOA HAVDE ARKEN – VI HAR SKOLEPARKEN! 

Dette flotte slogan tænkte jeg tit på, da vi tirsdag aften den 2. 

september gik rundt og kiggede på, om nu alle i Skoleparken 

levede op til de flotte ord. 

Vi var Jan og Martin og afdelingsbestyrelsen. 

Hvor er der mange flotte forhaver og terrasser i vor bebyggel-

se. Flere steder var beboerne tilstede og vi fik os en hyggelig 

sludder om Skoleparken. Fælder I det træ? Hvornår starter re-

noveringen? Stiger huslejen? Osv. 

Nå, nu vokser træerne ikke ind i himlen! 

9 steder kunne det godt være bedre, og derfor får beboerne en 

påmindelse om at rette dette eller dette! 9 bemærkninger er 

dog en del mindre end sidste år. Dejligt! 

Venlig hilsen 

Jørgen Brøsen 

(Flyttede ind i Skoleparken 15. august 1954) 

Afdelingsbestyrelsen på den årlige parkvandring 
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Afdelingsbesty-

relsen takker 

AB for den flot-

te gave som 

ses her. 

 

Desuden takker 

vi både ABs fri-

tidsudvalg og 

Skoleparkens 

eget festud-

valg, for en 

fantastisk dag. 

 

Og vi takker 

også Freja for 

stor hjælp ved 

lodtrækning af 

de flotte gaver. 
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ABs sensommerfest 2014 

Foto: Peter Weng 
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60 års jubilæums fest 

Se flere billeder på vores hjemmeside. 
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SORT SORT SORT….. DET SER SORT UD!!!! 

og… desværre… oftere og oftere RØDT…. 

  

FODGÆNGER 

FODGÆNGER MED BARN 

FODGÆNGER MED HUND 

FODGÆNGER VED BUSSTOPPESTED 

CYKLIST 

MOTIONISTER / LØBERE 

  

SORT 

ER OFTE DEN MEST BRUGTE VINTERTØJFARVE 

  

VÆR NU SYNLIG!! 

TA’ REFLEKSJAKKE /-VEST PÅ! 

TA’ REFLEKSBRIKKER /-BÅND PÅ! 

TA’ REFLEKS / LYS I HALSBÅND! 

TA’ NOGET HVIDT PÅ! 

  

HUSK: CYKELLYGTER PÅ !!! 

           CHECK SYNLIGHED! 

  

…OG SÅ ER DER DEN OM: 

CYKLISTEN, KØRENDE I MODSAT KØRERETNING, PÅ CYKELSTI 

…MAN HOLDER I BIL OG SKAL DREJE TIL HØJRE 

…MAN KIKKER BAGUD FOR AT SE OM DER KOMMER CYKLISTER 

…MAN FORVENTER IKKE EN CYKLIST FRA VENSTRE...BANG!! 

  

HUSK CYKELHJELMEN TIL BØRN 

HUSK CYKELHJELMEN TIL VOKSNE 

DET ER PIV DOBBELMORALSK HVIS FORÆLDRE IKKE HAR DEN PÅ! 

  

HUSK AT RÆKKE ARMEN UD, NÅR DU SKAL DREJE 

HUSK AT RÆKKE HÅNDEN OP, NÅR DU STANDSER 

  

DET ER SKRÆMMENDE, HVOR MANGE BILISTER OG CYKLISTER DER 

OFTERE OG OFTERE KØRER OVERFOR RØDT, MED LIVET SOM SATS! 

  

SÅ HUSK: DET ER INGEN GARANTI AT GRØNT LYS = INGEN FARE!!! 

  

PAS PÅ DIG SELV OG DINE MEDMENNESKER… 

  
MBN, JOSTV.111 



11 



12 

Mine lejligheder i Skoleparken 

Jeg har boet i Skoleparken siden 

1971. 5 forskellige steder i Skole-

parken, så det er vist tid til lidt sta-

tus. 

Jeg blev født i 1953 på Søborg Torv. 

Mine forældre var lige flyttet til Gladsaxe fordi min mor arbej-

dede på telefonfabrikken Automatik. De havde bygget en ny fa-

brik i Gladsaxe og tilbudt mine forældre en ny lejlighed i 

Tinghøjparken, hvis de ville flytte til Gladsaxe. De sagde ja med 

det sammen. Vi boede først i Tinghøjparken 27, siden i nr. 35. 

Da jeg var 5 år flyttede vi til Borreparken på Gammelmosevej. 

Her voksede jeg op mellem en masse børn. Det var der jo den-

gang. Min mor blev valgt til afdelingsbestyrelsen i Borreparken, 

og efter nogle år – da jeg skulle flytte hjemmefra – kontaktede 

min mor fru Callis, som administrerede boligselskabet dengang 

(sådan virkede det på beboerne – alting skulle gennem fru Cal-

lis). 

Jeg var blevet 18 år og fik hurtigt tilbudt en lejlighed i Skole-

parken, Triumfvej 47. Det var en bygning med en række ung-

domsboliger. En entre, badeværelse og en stue med fransk 

køkken. Fantastisk! Det var simpelthen alle tiders. Jeg var me-

get glad. Efter nogle år fik min søster også en lejlighed på Tri-

umfvej 47. Hun havde boet på Kagså kollegiet i Herlev, men 

ville nu gerne have sit eget. Hendes nabo var en veninde fra 

kollegiet. Min nabo var en ældre herre der hed Skorstensgaard. 

Han arbejdede på Toms. Han havde opfundet en metode til at 

hælde spiritus på chokoladeflasker uden at de var beklædt ind-

vendigt med sukker. 

Min søster gik på lærerseminarium og læste religion. Hun havde 

arrangeret en studietur til Ægypten, men der var desværre ikke 

så mange tilmeldinger. Hun spurgte om jeg havde lyst til at ta-
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ge med. Det havde jeg jo. Hun spurgte også sin nabo, som og-

så sagde ja. Det blev skæbnesvangert for os begge to. Vi blev 

forelskede midt i Cairo, Ægypten. Da vi kom hjem gik der ikke 

længe før vi fandt på at spørge fru Callis (igen!!) om vi kunne 

bytte to ungdomslejligheder med en lidt større. Det fik vi ja til, 

kun et par måneder senere. Vi flyttede ind på Halbjørnsvej 65B, 

7 år efter at jeg var flyttet til Skoleparken. Vi var selvfølgelig 

jublende lykkelige. Vores ene nabo var en ældre dame, fru Ras-

mussen, der engang havde været gift med en racerkører. Hun 

kunne fortælle meget om Roskilde Ring i 40erne og 50erne. 

Mens vi boede her, var der bl.a. 25 års jubilæum i Skoleparken 

og der blev sat cirkustelt op neden for altanen. Det var også i 

denne periode at vi fik ny altan. Det var meget fint. 

I mellemtiden var min søster 

(sammen med sin kæreste) flyt-

tet ind på Erlingsvej 10. En dejlig 

lejlighed med en skøn have. De 

boede der ikke mere end et par 

år. Så købte de hus i Ledøje. Min 

kone og jeg var ikke sene til at 

tage op til Fru Callis igen. Vi ville 

gerne bytte vores lejlighed med 

min søsters på Erlingsvej. Det fik 

vi ok til! Og 7 år efter at vi var 

flyttet til Halbjørnsvej kunne vi 

flytte ind på Erlingsvej 10. Der 

tegner sig et mønster. 

På trods af haven med en stor 

hæk rundt om, snakkede vi me-

get med naboerne. Det betød 

meget at vi gik og ordnede have. Så fik vi hilst på naboerne 

som alle var rigtig flinke og hjælpsomme. Bl.a. Harry Thomsen 
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som dengang arbejde på skiftende arbejdstider hos DSB. Nogle 

gange kom han sent hjem. Da han havde garage lige op til vo-

res stue slukkede han for bilen og skubbede den ind i garagen 

for ikke at forstyrre os. 

Vi var meget glade for haven – på trods af hækken. Alligevel 

syntes vi at hækken ud til ”tunnelen” til Josteinsvej var lidt tynd 

og der var en del støj herfra. Så vi fik ok til at sætte et stakit 

op. Det står der vist endnu. 

Nogle år efter (ca. 7!) kom en seddel ind af døren, der foreslog 

at vi byttede til et rækkehus på Bondehavevej. Vi aftalte med 

beboerne at vi skulle over og se rækkehuset. De havde bagt 

boller, så der duftede rigtigt dejligt (gammel trick når man skal 

sælge hus), men det var hyggeligt. Det viste sig at være en tre-

kantsbytning. Beboerne (et yngre par hvor kvinden var naboens 

datter) var blevet enige med en beboer på Kidhøj om, at bytte 

hvis hun til gengæld kunne få en lille lejlighed i Skoleparken 

(ikke et toetagers rækkehus på Bondehavevej). Resultatet blev 

at hun flyttede til Erlingsvej, vi flyttetede til Bondehavevej og 

det yngre par flyttede til Kidhøj. Alle var glade. Og præcis 7 år 

efter at vi flyttet til Erlingsvej, flyttede vi nu igen - denne gang 

til Bondehavevej 104. 

Det første vi gjorde var at holde en fest. Min 40 års fødselsdag. 

Rigtig hyggeligt. Naboparret (hr. og fru Olsen) var vældig flin-

ke. De havde nok den smukkeste have i Skoleparken på det 

tidspunkt. Hr. Olsen gik altid i haven og nussede (måske fordi 

han skulle ryge også). Han havde virkelig sans for blomster. 

Jeg havde været fodbolddommer i en del år og bl.a. dømt fir-

mafodbold ovre på Stengård Skoles boldbane. Hr. Olsen spille-

de fodbold i Boldklubben Stefan ude i Brønshøj. Og jeg blev 

snart hyret til at dømme alle deres kampe. Det var rigtig fint. 

Olsen blev til sidst dårligere og dårligere og døde kort efter vi 

var flyttet. Men fru Olsen bor stadig i Skoleparken. Jeg håber 
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hun har det godt. 

Min far blev også dårligere. Han havde meget svage nyrer og 

gik til dialyse på Herlev Hospital hver anden dag. Han blev så 

svag at han ikke kunne komme op på toilettet på første sal i 

Borreparken, hvor mine forældre stadig boede. Min kone og jeg 

talte tit om, at vi ikke ville have hus i to etager når vi blev æl-

dre. På et tidspunkt besluttede vi så at blive skrevet op til en et

-plans lejlighed i Skoleparken. Vi regnede med der ville gå nog-

le år inden der kom en mulighed, men pludselig fik vi tilbudt en 

lejlighed på Halbjørnsvej. Vi stod som nr. 6 på listen over de 

personer der havde fået tilbudt den, men ingen andre ville have 

den. Så vi sagde ja og flyttede ind på Halbjørnsvej 31 - 7 år ef-

ter at vi var flyttet til Bondehavevej 104. 

En aften kort før vi skulle flytte, ringede det på døren. Uden for 

stod en ældre mand med en lille buket blomster. Han præsen-

terede sig som hr. Brøsen. Han ønskede os tillykke med vores 

nye lejlighed og han fortalte at vi skulle være naboer. Han var 

meget glad for at vi havde fået lejligheden. Han kendte min sø-

ster, som var lærer i kommunen – ligesom Brøsen. Sikke en 

velkomst! 

I år 2000 flyttede vi så ind på Halbjørnsvej 31. Og her har vi 

boet lige siden. 

Med nogle dejlige 

naboer til alle si-

der. Og vi tænker 

ikke på at flytte 

herfra. Selvom der 

denne gang er gå-

et mere end 7 år! 

Tak til vores nabo-

er fra Marianne og 

Peter 
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Hvem og hvad: 

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 

 

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 

 

Afdelingsformænd: 

Skoleparken 1: 

Lars Ulrik:  4018 6875 

ab4717@abg.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 ab4717@abg.dk 

 

Layout, foto og prod.: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 1.11.2014 

Indput efterspørges! Send gerne 

artikler og indlæg til ParkNyt. Kon-

takt evt. Bladudvalget. 

Indlæg sendes til Peter Weng: 

peterweng@live.dk 

Udvalgets postkasse ved varmeme-

ster kontor. 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste 

gang er: 1. okt., 5. nov., 3. dec. 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


