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Sidste nyt fra  

afdelingsbestyrelsen 

 

 

Lad os starte med renoveringen: der er stadig ikke noget nyt 

fra Landsbyggefonden! Vi håber at der er GODT nyt inden bud-

getmødet. 

Og mens vi er ved det: afdelings-/budgetmødet holdes i år 

onsdag den 21. maj kl. 18.30 i Selskabslokalet. Husk at 

mød op! 

Der dukker desværre stadig nye skimmelsvampesager op. De 

udbedres løbende i den rækkefølge de dukker op. Økonomien i 

disse sager betales via en særlig konto og kan forhåbentlig ind-

gå i den endelige sags økonomi i for-

bindelse med renoveringssagen! 

Der er nu gået næsten 1 år siden re-

noveringen af Triumfvej 47 blev af-

sluttet og de første nye beboere flyt-

tede ind. 

Derfor er der nu gang i 1 års mangel-

gennemgang: først mangelregistre-

ring og efterfølgende mangeludbed-

ring; vi håber at det går lige så nemt 

som byggeriet. 

 

Afdelingens energimærke skal for-

Fortsætter s. 12 
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 Fra varmemesteren 

 

 

Siden sidst har vi fået færdiggjort pro-

jektet mellem Josteinsvej og Bonde-

havevej. Der mangler lige nu kun at blive sået græs og plantet 

nogle Sibiriske gran. Lige så snart foråret kommer, bliver dette 

gjort helt færdigt. 

Når opgravningen starter på Halbjørnsvej bliver der flyttet lidt 

rundt på containerpladsen. D.v.s. der bliver væsentlig mindre 

plads mellem containerne, og de kan endda blive svære at 

komme til i nogle perioder – Alternativt kan containerpladsen 

på Josteinsvej benyttes. 

Beboere med altan bedes huske jævnligt at rense altanristen 

for blade og jord m.v. 

Beboere der har egen kælder-lyskasse bedes ligeledes sørger 

for at rense for jord og blade. Ligeledes er det altid en god ide 

at tjekke tagrenderne mens i nu har spanden fremme. 

 

Hvis man kigger godt efter i bedene kan man se forårsblom-

sterne er begyndt at røre på sig. Vi glæder os til det for alvor 

begynder at spire igen, og at 

fjernvarmearbejdet er fær-

digt. 

 

Hilsen  

ejendomsfunktionærerne 
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  Der var engang! Og hvad det kostede! 

I 1950 gik jeg i 1. kl. på Blågaard Seminarium. En dag hviskede 

en klassekammerat mig i øret, at der på elevgangen på Frede-

riksberg Hospital skulle være karneval – og det kostede ikke 

noget at deltage. Det skulle være lørdag den 11. februar. Jeg 

klædte mig ud som missionær – sandaler, korte bukser og tro-

pehjelm. Det blev en pragtfuld aften, jeg dansede og dansede 

med en yndig sygeplejeelev. 

Da jeg om aftenen (natten) gik hjem, var jeg klar over, at jeg 

havde truffet den rigtige pige. Vi fortsatte vores samvær og 

blev mere og mere forlovet. Vi lejede et sommerhus ved Sjæl-

lands Odde – 2 uger for 90 kroner. Der var en gammel cirkus-

vogn hvor det ene hjul var gået af. 

Grethe blev færdig som sygeplejerske og fik 638 kroner om 

måneden. Jeg tjente ikke noget og måtte betale 100 kroner om 

måneden for at gå på seminarium. 

Skal vi ikke gifte os? Men lejlighed? Jeg spurgte min far, som 

kunne skaffe alt (næsten). Et par uger gik og så en dag: ”Hvad 

siger I til en et-værelses lejlighed ved dyrskuepladsen ved Bel-

lahøj”? 1. sal, toilet, køkken, kælderrum, kakkelovn. Intet ind-

skud og 49 kroner pr. måned. Tak, tak, tak. Men I skal være 

gift inden 6 uger!! 

Lejligheden var pæn og vi fik hvidtet loftet for 12. kroner. Mine 

forældre holdt et flot bryllup med mange gaver. Der var sange 

og taler! Bl.a. kom familiens gode ven Mads, med en påmindel-

se: ”Lad aldrig solen gå ned over jeres vrede”. Det har vi prøvet 

at efterleve. 

Vi havde min kones kommode som eneste møbel. Så vi lånte 

1000 kroner i Bikuben. Vi måtte naturligvis underskrive lånedo-
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kumentet + 3 kautioni-

ster! Heraf skulle den 

ene være fast ansat 

ved stat eller kommu-

ne. Vi købte spisebord, 

4 stole og en sovesofa. 

Længe leve ”Messen”. 

Vi svævede på en lyse-

rød sky. Men så en dag 

kom der et brev fra 

skattevæsnet. Jeg 

skulle betale skat! Øv! 10 skattemåneder a 49 øre. Jeg tog med 

det samme hen på rodekontoret i Stefansgade. Talte så højt at 

alle kunne høre det: ”Jeg vil gerne betale hele min skat for hele 

skatteåret. Her er 5 kroner”. Jeg fik selvfølgelig 10 øre tilbage. 

Et par måneder efter giftermålet var vi sammen med bl.a. mine 

svigerforældre. Ved denne lejlighed sagde min søde svigermor: 

”Grethe, der er en ting jeg ikke kan forstå”? ”Hvad skal I nu le-

ve af når du bliver gravid og ikke kan arbejde som sygeplejer-

ske. Jørgen tjener jo ingen penge”! Så måtte Grethe tage sin 

gamle mor i skole. ”Mor, i vore dage bestemmer man selv hvor-

når man vil være gravid”. ”Gør man det”, svarede min sviger-

mor. ”Det eneste din far og jeg har brugt er de såkaldte sikre 

dage”. Vi grinede længe af min svigermors svar. 

Min kone er nr. 12 i en søskendeflok. Da mine svigerforældre 

var hos præsten for at aftale om min kones dåb, spurgte præ-

sten om, hvad barnet skulle hedde? ”Dusine”, lød svaret. Hun 

var jo nummer 12. ”Jeg tror hun bliver ked af det navn når hun 

bliver voksen” sagde præsten. ”Hvad med ”Grethe””? 

Og det blev det. Det er vi meget glade for. 

Jørgen Brøsen. 
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Tøj-aften i fritidslokalerne. 

Med køb og salg af tøj, lejetøj, bøger og andet. 
 

 
På opfordring fortsætter vi med 

at lave fællesspisning før frem-
visning 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  

28. marts 
 

Håber at se jer. 
 
De 4 piger 

Sussie, Monica, May-Britt og 
Helle  
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Husk at du finder alt relevant information på vores hjemmeside 

www.skoleparken.dk.  Altid sidste nyt fra bestyrelsen. 

 

Boligselskabets nye hjemmeside. Find alt omkring boligforhold i 

Gladsaxe her www.abg.dk 
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Aktiviteter i Skoleparken 

Jul i Skoleparken 2013 



9 

Vinsmagning, januar 2014 

Husk Fastelavn,  

den 2. marts 2014 

Husk! Der er flere billeder på vores 

hjemmeside www.skoleparken.dk 
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Mig & min Cykel 

 

Tænk! Det er over 75 år siden, at 

min far lærte mig at cykle. Først fik 

jeg et kursus i færdselsreglerne. 

1) Aldrig cykle på fortovet! Du kan 

kende et fortov på at der næsten al-

tid er fliser. 

2) Aldrig at køre i den forkerte side 

af vejen. 

3) Begge hænder på styret! 

Vi boede på en fredelig villavej nær Lyngbyvej – som den gang 

var en rigtig vej. Med gangsti, cykelsti og kørebane. ”Hvis du 

glemmer disse regler får du ikke lov at cykle i 14 dage”. ”Det er 

for din egen skyld – men især for de andre på gaden”. 

Siden har jeg cyklet tusindvis af kilometre, MEN JEG GØR DET 

IKKE MERE – JEG TØR IKKE!!! 

Der er alt for mange der ikke overholder de elementære færd-

selsregler. Cyklister der kører som om de var med i et cykelløb, 

cyklister der kører imod færdselsretningen – sågar på fortovet! 

Prøv bare at stå 10 minutter ved 

Stengård Kirke og tæl op. 

Nå, vi bor jo i Skoleparken. Des-

værre er der også mange her, der 

overtræder færdselsreglerne. 

Gangstierne er alle de steder hvor 

der er fliser. I Skoleparkens barn-

dom blev der ikke cyklet på stier-

ne. Det er især ét stykke der er 

farligt – stykket hvor Halbjørnsvej 
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slutter og fortsætter i gangstien mod Bondehavevej. Det bliver 

ikke bedre af at det går ned af bakke. OG DER BOR MENNE-

SKER HER! 

For nylig var jeg henne og vaske. Jeg sludrede med et par søde 

damer om ”hvor dejligt det er at bo i Skoleparken”. Men så så 

vi en ikke helt ung mand, der kørte på knallert på en af gang-

stierne. Pludselig fik vi noget helt andet at tale om. 

Er du enig/uenig i ovenstående betragtninger er du velkommen 

til at kommentere det. 

Venlig hilsen Brøsen, ex-cyklist. 

 

 

Vær opmærksom på tricktyve! 

Desværre har nogle af vores beboere haft besøg af 

tyveknægte som kom ind under påskud af at være 

håndværkere, der skulle se på lysinstallationen. 

Tyvene stjal både kontanter og betalingskort! 

HVIS du ikke selv har lavet en aftale med en hånd-

værker eller varmemesteren om at der skal komme 

håndværkere i din bolig, SÅ LAD VÆRE MED AT luk-

ke en fremmed håndværker ind! 

Afdelingsbestyrelsen 

Husk den årlige AB fest. Den afholdes den 12. 

april 2014. Invitation med fyldigt program omde-

les i nær fremtid. 
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nyes. Det lyder måske underligt, men det er lovpligtigt; måske 

kan en ringe energimærkning hjælpe vores renovering på vej…. 

Gårdmændene er stadig i gang flere steder i parken med at 

fælde træer mellem Josteinsvej og S-banen, så der kommer 

sollys ned til boligerne på de 4 hjørner, der ligger tættest på S-

banen. 

Som de berørte beboere er blevet informeret om, så skal NCC 

udføre nedgravning af fjernvarmerør i Halbjørnsvej for Vest-

forbrænding. Dette arbejde er startet op i uge 5 og allerede for-

sinket i nogle uger. Vi håber på en mild vinter og få gener, så 

NCC forholdsvis hurtigt er ude af Skoleparken igen. 

Vi har desværre konstateret at der er nogen som ikke kender 

reglerne for fremleje af boliger i Skoleparken:  

Lejligheden kan højest fremlejes i to år, og retten er betinget 

af, at lejeren er midlertidigt fra-

værende fra lejligheden. Som ek-

sempler på sådan fravær er der i 

reglerne nævnt sygdom, forret-

ningsrejse, studieophold, midler-

tidig forflyttelse eller lignende.  

Fremleje skal godkendes af 

boligselskabet, alt dette kan 

man få information om i boligsel-

skabets udlejningsafdeling. 

Der er desværre også nogen som 

ikke overholder reglerne for 

leje af garage! Garagerne kan 

kun lejes hvis du har bil eller mo-

Fortsat fra side 2 
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torcykel, og gara-

gen må kun bru-

ges til parkering 

af lejerens køre-

tøj. Opmagasine-

ring af flyttekas-

ser, loppemar-

kedseffekter og 

andre ting er ik-

ke tilladt. Da 

ventelisten på 

garager er lang, bedes de der bruger garager til andet end biler 

og motorcykel parkering afmelde deres lejemål. 

Vores administration arbejder stadig intenst på at få lejet køb-

mandslokalerne ud igen - det er ikke så nemt, men forhåbentlig 

er der snart positivt nyt i den sag, i mans må vi glæde os over 

at selskabets dispositionsfond, som følge af ny lovgivning, dæk-

ker huslejetabet! 

Når du vil indsende en klage skal du bruge selskabets klage-

formular. Den kan fås hos varmemesteren og på vores egen 

hjemmeside og boligselskabets hjemmeside.  

Prøv at gå ind på abg.dk og se boligselskabets nye flotte hjem-

meside, som bliver mere og mere bruger venlig. Inden længe 

kan du gå ind på siden og se hvad boligselskabet har af oplys-

ninger på dit lejemål. 

Boligselskabet er ved at indføre en SMS-service i alle afdelin-

ger, så varmemesteren kan sende direkte information ud ved 

varmesvigt, tv-signalfejl, eller håndværkerbesøg. Mere informa-

tion om det følger fra administrationen. Der har været kørt et 



14 

forsøg i 3 andre afdelinger, med stor succes. 

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at indkøbe en hjertestar-

ter. Den placeres ved varmemesterkontoret, på budgetmødet 

vil der blive lavet en demonstration af hvordan den bruges. 

Lidt hygge skal der også være plads til: afdelingen nærmer 

sig sin 60 års fødselsdag, det bliver markeret lørdag den 6. 

september 2014.  

Vi holder beboerfest om aftenen, og dagen i gennem markeres 

fødselsdagen i forbindelse med boligselskabets sensommerfesti-

val, som holdes i vores afdeling. Mere om dette følger i løbet af 

året. 

Med forårshilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

 

HUSK! Skoleparkens 60 års jubilæumsfest den 6. september 

2014. 
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Fastelavn i Skoleparken              

Søndag d. 2. marts 2014 

Atter engang er der tøndeslagning i Skole-

parkens selskabslokaler                                                     

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 Bondehavevej 160, senest fredag d. 23. februar 

2014  

…………………………………………….klip………………………………………... 

Navn…………………………………………………… 

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

Adresse…………………………………… 

Tlf.……………………………………………. 

Beløb vedlagt……………………………     
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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. 18.00. 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 

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 

Udvalgets postkasse ved varmeme-
ster kontor. 

Deadline næste nr.: 22.5.2014 

 

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: 5/3, 2/4, 7/5 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


