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boerklager, så tag nu hensyn til 

hinanden! 

Vi har fået kommunen til at fæl-

de træer ved skolen, men de har 

svært ved at få det sidste be-

skæring afsluttet. Vi håber dog 

at det lykkes! 

 

Og så kan vi glæde os over at vi ikke har lejetab på de tomme 

erhvervslejemål, da dispositionsfonden betaler huslejetabet. 

Der arbejdes dog på at få dem lejet ud. Indtil da bliver der mu-

lighed for at anvende lokalerne til for eksempel loppemarked. 

 

Fritidsudvalget får sammen med afdelingsbestyrelsen travlt i år, 

da Skoleparken bliver 60 år, det fejrer vi den 6. september, 

samme dag holdes også boligselskabets store sensommerfesti-

val i Skoleparken. I vil høre meget mere om dette. 

 

I dette Parknyt er der også et fyldigt referat af beboermødet 

den 21. maj, for første gang i mange år var der ikke indkommet 

forslag til behandling… heller ikke om husdyrhold…  

 

God sommer til jer alle fra Afdelingsbestyrelsen 

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 

 

 

Skimmelsvampesagerne har været mange i  

det forgangne år, men lige nu er der stilstand, 

 derfor lejer vi nu den ene ”Låne bolig” ud igen på almindelige 

vilkår. 

 

Og så er vi blevet energimærket med et G og 2 E mærker, hvil-

ket er langt bedre end forventet, men stadig skidt. Med energi-

mærkerne fulgte forslag til mulige forbedringer, som vil vil bru-

ge i forbindelse med renoveringen. 

Og hermed kommer vi altså ind på dagsordenens punkt 7a.  

Vi fik sidste efterår et tilsagn om, at vi har en sag - med en 

melding om, at der i Landsbyggefonden foreløbig er afsat 170 

mio, til renoveringen, men vi mangler en endelig udmelding om 

hvor meget mere, der kan bruges, i form af yderligere tilskud 

og lån. Dette afhænger blandt andet af, hvordan Landsbygge-

fonden vurderer de supplerende oplysninger, som vi i efteråret 

blev bedt om at indsende. 

Vi kan nu kun vente på svar, vi har prøvet at stikke en finger i 

jorden et par gange for at høre hvordan sagen står og hvor lagt 

de er i behandlingen, uden at vi blev klogere af det!  

Vi håber stadig at høre den endelige melding fra Landsbygge-

fonden til efteråret i år. 

 

Ellers har vores tid som I har 

kunne læse i parknyt og i det 

offentliggjorte referater været 

brugt på parkvandring og op-

følgning, beboerklager og op-

følgning på dette. 

Desværre er der for mange be-



3 

 boerklager, så tag nu hensyn til 

hinanden! 

Vi har fået kommunen til at fæl-

de træer ved skolen, men de har 

svært ved at få det sidste be-

skæring afsluttet. Vi håber dog 

at det lykkes! 

 

Og så kan vi glæde os over at vi ikke har lejetab på de tomme 

erhvervslejemål, da dispositionsfonden betaler huslejetabet. 

Der arbejdes dog på at få dem lejet ud. Indtil da bliver der mu-

lighed for at anvende lokalerne til for eksempel loppemarked. 

 

Fritidsudvalget får sammen med afdelingsbestyrelsen travlt i år, 

da Skoleparken bliver 60 år, det fejrer vi den 6. september, 

samme dag holdes også boligselskabets store sensommerfesti-

val i Skoleparken. I vil høre meget mere om dette. 

 

I dette Parknyt er der også et fyldigt referat af beboermødet 

den 21. maj, for første gang i mange år var der ikke indkommet 

forslag til behandling… heller ikke om husdyrhold…  

 

God sommer til jer alle fra Afdelingsbestyrelsen 



4 

Sidste nyt fra Varmemesteren 

 

Opgravningen til fjernvarme på Halbjørnsvej er nu omsider ved 

at være færdig. Vi mangler så lige at få en aftale på plads om-

kring det endelige asfalt-slidlag og opmærkningen på p-

pladserne og vejbump. 

Det næste der skal ske er en tilslutning til det eksisterende 

fjernvarmenet, som kommer til at foregå i varmecentralen. Her 

skal bl.a. etableres ventilation og pumper. Da elforsyningen til 

disse pumper kræver meget strøm, er man nødt til at etablere 

en transformer som kommer til at stå i hjørneindhegningen ved 

containerne på Josteinsvej 2. Det betyder så også at der vil 

komme en opgravning derfra og hen til varmecentralen. 

Reetablering af græsplænerne er afsluttet ligesom reetablering 

af butikstorvet skrider planmæssigt frem. 

Der er indkøbt et par éntre

-møbler til selskabslokaler-

ne. Disse kunne ses i brug 

til Budgetmødet den 21. 

maj. 

Bedste hilsner Jan 
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Følg Skoleparkens aktivitets-

klub på Facebook. 

Nu med grill! 

Tak, tak. Pip pip.. 

Til alle de søde mennesker i Skoleparken, som hele vinteren har 

fodret os med frø, fedtkugler og andet dejlig fuglemad. 

Vi skal jo alle sammen være her, så af og til har hr. og fru 

egern været med til bords. 

Kærlig hilsen fra gråspurv, blåmejse, krage, måge. 

Vi glæder os til vores venner stær, stork og lærke kommer fra 

de varme lande. 
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St. Hans aften 2014 

Hermed inviteres til St. Hans fest ved legepladsen 

på Josteinsvej 

Mandag den 23. juni 2014 

Fra kl. 20.00 til 23.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet ser sådan ud: 

20.00-22.00 Bjarnes Pølsevogn og  

fadølsbaren er åben. 

21.00: Bålet tændes og Martin TC spiller til  

Midsommervisen. 
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Referat Skoleparkens afdelingsmøde 21/5 2014 

Dagsorden 

1. Valg af stemmeudvalg 

2. valg af dirigent 

3. godkendelse af forretningsorden 

4. aflæggelse af selskabets beretning 

5. aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

6. fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det kom-

mende regnskabsår 2014/2015 

7. eventuelt andre sager som afdelingsbestyrelsen ønsker behandlet  

8. behandling af indkomne forslag 

9. valg til afdelingsbestyrelsen 

a. 2 medlemmer på valg er Marianne Lund og Palle Nielsen - 

begge modtager  genvalg 

b. 2 suppleanter, Peter Weng modtager genvalg, Susanne 

Hansbo modtager  ikke genvalg 

10. Valg af fritidsudvalg 

 a. Valg af 2 medlemmer, Stig Olsen og Palle Nielsen modtager 

genvalg 

 b.Valg af suppleanter 

11. Valg af redaktionsudvalg 

12. Valg af flagudvalg 

13. eventuelt 

Referat 

43 lejemål var tilstede. 

Velkommen og præsentation af bestyrelse m.v. 

Ad 1. Helge Petterson, Martin og Ole 

Ad 2. Ryno Scheil 

Ad 3. punkt 7a. flyttes til punkt 5. Godkendt 

4. Orientering fra Selskabets bestyrelse.Selskabets beretning kan 

ses på hjemmesiden (abg.dk)  eller et papireksemplar kan fremskaf-
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fes af varmemester. 

Nye regler for afdelingens betaling ved fraflytning. Ved fraflytning kan 

afdelingen maximalt komme til at betale 316 kr pr lejemål - i alt DKK 

52.000 samlet for Skoleparken. Resterende betales fra selskabets di-

spositionsfond. 

Renoveringsarbejder i selskabet - kan også ses i beretningen, herun-

der også hvad huslejen er i de enkelte afdelinger. 

Sortering af affald kan ses på afdelingens økonomi - salg af sorterede 

materialer modregnes i renovationsafgiften. Poser til sortering kan 

afhentes hos varmemesteren. Viden om affaldssortering kan f.eks. fås 

´hos kommunens grøn ide center eller lokal agenda 21 - et arrange-

ment vil evt. blive arrangeret af fritidsudvalg. 

Individuel log-in til egen side på selskabets hjemmeside kan rekvire-

res hos selskabet, på egen side kan bl.a. ses husleje, hvor man er 

placeret på venteliste til andre boliger m.m. 

Ad 5. Bestyrelsens aktiviteter bliver løbende meddelt via beboer-

bladet.  

Vi har haft en del skimmelsvamp i de seneste år men det ser ud til at 

færre lejligheder bliver ramt nu.  

Energimærkning: Skoleparken har fået G-mærkning på erhvervsleje-

mål og E-mærkning på boliger. Sammen med mærkningen følger en 

lang liste over forbedringsforslag som tages i betragtning ved renove-

ring.  

Orientering om renoveringen (tidligere punkt 7.a). Der er kommet til-

sagn fra lansbyggefonden (LBF) om at vi har en sag. Og vi er blevet 

tildelt 170 mio. kr men det er langt fra tilstrækkeligt så der er derfor 

søgt om flere penge. Svar herpå kommer sandsynligvis i løbet af ef-

teråret. Der kan derfor endnu ikke sige noget om, hvor meget renove-

ringen vil komme til at omfatte. Tidsplanen, som tidligere er meldt ud 

i referat og beboerblad, bliver således også forsinket.   

Beboerklager - særligt vedr. støj. Vis hensyn. 

Selskabets dispositionsfond betaler pt. manglende lejeindtægter fra 

købmand og kælderlejemål. Der er i øjeblikket forhandling med en 

mulig lejer til købmandslokalerne. 

Der er indkøbt en grill til fritidslokalerne og der afholdes grillaftener. 

Tilmelding kan foretages via facebook side. Nærmere information hos 

Jens Højme. 
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Beretningen blev godkendt. 

Ad 6. Væsentligste poster på budget blev forklaret af selskabets 

direktør. F.eks. betaler vi en stadig stigende ejendomsskat pga. af vo-

res store arealer, men vi har til gengæld fået besparelser på renovati-

on bl.a. pga. vores sortering af affald.  

Budgettet indeholder en samlet huslejestigning på 1,7%. 

Der var lidt diskussion af vores antenneaftale. Det har ikke været mu-

ligt i andre afdelinger, som har forsøgt, at finde en billigere aftale. Det 

blev gjort klart, at beboermødet repræsenterer vores antenneforenin-

gen og generalforsamlingen kan beslutte hvad der skal ske. Det skal 

derfor ligge som forslag til generalforsamling, hvis det f.eks. ønskes at 

opsige kontrakten.  

Budgettet blev godkendt.  

Ad 9. 

a. 168 stemmer afleveret 7 ugyldige og 9 blanke 

Mette 19 stemmer 

Marianne 70 stemmer 

Palle 65 stemmer 

Marianne Lund og Palle Nielsen genvalgt 

b. 

Dorte 24 stemmer 

Jytte 55 stemmer 

Peter 82 stemmer 

Peter Weng og Jytte Nielsen valgt. 

Ad 10.  

Palle Nielsen, Stig Olsen, Bjarma Midjord og Helle Nielsen valgt. 

Ad 11. Ingen nye valgt så bestyrelsen fortsætter.  

Ad 12.. Ingen valgt - fortsætter som hidtil 

Ad 13. Tak til Susanne Hansbo for arbejdet i bestyrelsen. 

Tak til Ryno Scheil som har 25 års jubilæum i selskabets bestyrelse. 

Vedr. Nøgler til containere til metal og plastik. Enten vil låsen blive 

fjernet helt, eller der vil blive sat sedler op til information om at der er 
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nøgle til plast og metal. 

Vedr. eftersyn af legepladser, bænke osv. Varmemester vil undersøge 

om alt er i orden. 

Vedr. Træer på skolen boldbane. To træer er blevet fældet og ét be-

skåret men beskæring er ikke tilfredsstillende, så der er stadig kom-

munikation med kommune. 

Beskæring på skråning mod s-bane har vi ikke megen mulighed for at 

påvirke. 

Der vil blive nedsat arbejdsgrupper i forbindelse med renovering - in-

denfor de områder som der gives tilskud til fra LBF. Yderligere forbed-

ringer skal ligge indenfor budgettet (huslejen må kun stige til et vist 

niveau i forbindelse med renovering). 

Referent    Formand    Dirigent 

Stig Irving Olsen  Lars Ulrik Hansen   Ryno Scheil 
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Budgetmøde i Skoleparken den 21. maj 2014 

Fotos af Peter Weng 



13 



14 

LOPPEMARKED: 

Skoleparken 1 og 2 har mulighed for at afholde loppemarked i 

den tidligere Købmandsbutik på Halbjørnsvej 2. 

JUBIII ............ vi kan nu få ryddet op og måske komme af 

med al vores genbrugsguld  

Dato: 14 + 15 juni kl. 10-15 

Dato: 21 + 22 juni kl. 10-15 

 

Pris: Beboere i Skoleparken 1 & 2 = 50 kr. pr. dag pr. stade-

plads 

Pris: Andre mennesker fra nær & fjern = 100 kr. pr. dag pr. 

stadeplads 

VIL DU VÆRE MED? 

Tilmelding: 

Mail: dorte.lindholm@gmail.com 

Mobil: 26 24 09 58 
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Skoleparkens 60 års fødselsdag 

og Sensommerfest 

Festudvalget arbejder i øjeblikket på højtryk for at 

færdiggøre Skoleparkens 60 års fødselsdag. Det er 

Lørdag den 6. september 2014. 

Husk at sætte kryds i kalenderen til denne dag. 

Festudvalget udsender et stort festprogram i løbet 

af sommeren. 
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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. 18.00 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 

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.: 5. 9.2014 

 

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: 4. juni og 6. august 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


