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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 

I starten af juni blev de sidste indle-

dende møder i fokusgrupperne holdt 

og vores rådgivere har siden justeret 

og tilpasset renoveringsprojektet inden 

for de økonomiske rammer vi kender.  

Dispositionsforslaget som det kaldes, blev gennemgået i bygge-

udvalget mandag den 31. august, og ikke alt hvad fokusgrup-

perne har ønsket sig som er kommet med i projektet. 

Dispositionsprojekt og økonomiskema, samt skema A ligger klar 

til vores beboermøde den 19. oktober. 

I kan læse mere om dette i Informationsbrev nr. 4 som blev 

udsendt i juni. 

Boligselskabet og vores rådgivere er også i dialog med Gladsa-

xe Kommune om projektet. 

Ikke mere om renoveringssagen……… før til allersidst. 

Og dog…. Vi har bedt landskabsarkitekt og arkitekt fremsende 

tilbud på udarbejdelse af helhedsplan for Skoleparkens grønne 

arealer, samt oplæg til fremtidens terrasseoverdækninger og 

skure, så de vil passe ind i bebyggelsen efter renoveringen. Det 

er ikke en del af renoveringssagen, men vi mener at det er tid 

for det inden renoveringen sættes i gang. 

Især bliver det spændende at se hvad en landskabsarkitekt ser 

af muligheder i vores park. 

Afdelingsbestyrelsen var på den årlige parkvandring tirsdag den 

1. september, generelt ser der rigtig godt ud i haverne og på 

fællesarealerne, men der er desværre igen nogle som ikke pas-

ser deres haver, hække og hegn godt nok, så i år bliver 29 til-

skrevet. 



3 

De har så 20 dage til at få bragt haverne i orden. Vi håber at 

det lykkes uden at vi skal tilskrive igen. 

Bortset fra at vi nu har en bolig mere der kommer til at stå tom 

på grund af skimmel, så går det jo ok. Ingen storm og vand-

skader og ingen alvorlige uheld.  

Så det har været en dejlig stille sommer for afdelingsbestyrel-

sen, og det er jo ikke så ringe endda. For så bliver indlægget 

fra afdelingsbestyrelsen jo ikke så langt. 

Afdelingsbestyrelsen har ned sat et fondsudvalg, der skal søge 

om midler til forskellige tiltag og aktiviteter i forbindelse med 

renoveringen og beboeraktiviteter. Vi kan se at der er mange 

muligheder for at søge legater, så i det kommende efterår/

vinter vil der blive taget fat på at opstille emner og parre ideer-

ne med de rette fonde. 

Mere om dette følger i foråret 2016. 

Fritidslokalerne kan til en meget fornuftig pris lejes til stille ar-

rangementer på søndage, hvor selskabslokalet ikke er i brug. 

Desværre har vi oplevet at det sker at lokalerne tages i brug 

allerede i dagene før og ikke er ryddede til mandag morgen.  
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Fortsætter den uheldige praksis, må vi desværre stoppe udlej-

ningen af fritidslokalerne. 

Det har jo ikke været det mest fantastiske sommervejr, så vi 

håber at efteråret vil komme med masser af sol og varme til 

Skoleparken 1 og 2, det fortjener vi…… 

Vi ser frem til et travlt efterår i renoveringens tegn. 

På Afdelingsbestyrelsens vegne 

Lars Ulrik Hansen 

HUSK informationsmødet om genhusning i forbindelse med re-

noveringen, den 21. september kl. 18.30 i Stengård Skoles au-

la. 

Og ikke mindst beboermødet den 19. oktober kl. 18.30 , også i 

Stengård Skoles aula. 

 

Parkvandring 2015 
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Husorden 

I forbindelse med det seneste beboermøde blev vores husorden 

opdateret, siden er den blevet omdelt til jer alle, og lagt op på 

hjemmesiden, omkring starten af juli måned.  

Selv om der ikke er sket de store ændringer, håber vi at I alle 

har læst den….. og derfor ved I også alle at husordenen over-

trædes når: 

 Man parkerer hvor der er opmærket med parkering for-

budt eller lige foran vaskeridøren, fordi man ikke gider gå 

10 eller 20 m fra parkeringspladsen. 

 Man passer hund uden fornøden pasningstilladelse. 

 Man spiller høj musik eller larmer uden at tage hensyn til 

sine naboer. 

Vores husorden er jo nem at efterleve, så gør det. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Det er ikke i orden! 

Igen oplever vi at der bliver sat anonyme henvendelser på par-

kerede biler. 

En ting er at nogle ikke kan ramme en parkeringsbås, eller at 

bilerne i Skoleparken fylder meget…. Men er du utilfreds med 

folks måde at parkere på, så sig det til dem, eller sæt dit navn 

på sedlen under vinduesviskeren.  

Hvis man er utilfreds må man stå ved sin henvendelse og sætte 

navn på! 

Og hvis man ikke har modet til at henvende sig til sin nabo, så 

kan man komme til afdelingsbestyrelsen, den første onsdag i 

måneden kl. 19.00 – 19.30. 

Afdelingsbestyrelsen 

Det er i orden! 

HUSK—at det er tilladt at tømme en færdig vaskemaskine når 

du kommer ind på vaskeriet. Du lægger blot tøjet i en vaske-

kurv. 
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LOPPEMARKED 

Skoleparken 1 og 2 har mulighed for at afholde loppemarked  i 

den tidligere Købmandsbutik på Halbjørnsvej 2. 

JUBI—vi kan nu få ryddet op og måske komme af med al vores 

genbrugsguld inden renoveringen. 

Dato: weekenden d. 24 + 25 oktober kl. 10 – 15 

Dato: weekenden d. 31/10 + 1/11      kl. 10 – 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: Beboerne i Skoleparken 1 & 2 = 25 kr. pr. dag pr. stade-

plads 

Pengene går til annonceudgifter i lokalaviserne  

VIL DU VÆRE MED? 

Tilmelding: 

Mail: bjarma@sol.dk 

Mobil: 28217272 

mailto:bjarma@sol.dk
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Åbent hus i Beboerklubben 

(Lokalerne ligger under selskabslokalerne) 

Den 1. oktober fra kl. 19 – 22  

Fremover bliver det torsdage i lige uger 

Da der er kommet rigtig mange nye beboere i Skoleparken, hol-

des der åbent hus for alle 

Her vil i få mulighed for at se og høre, hvad jeres fritidslokaler 

kan tilbyde af aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du har interessen for bordtennis, dart, spil, symaskiner, 

fællesskab og hvad vi ellers kan finde på, burde du møde op 

denne aften. Du har måske andre gode ideer, vi kunne bygge 

videre på. 

Der bydes på lidt vådt og tørt til ganen 

Hilsen Fritidsudvalget 
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Vi vil i de kommende Park-Nyt præsentere 

afdelingsbestyrelsen. Først formanden: 

Lars Ulrik Hansen 

 

Hvem er jeg? 

Jeg er 52 år, gift med Marianne, og er ansat i MT Højgaard A/S 

– Projektudvikling, hvor jeg fungerer som bygherre på egenud-

viklede byggeprojekter inden for kontor og erhvervsbyggeri, li-

ge nu har jeg ansvaret for opførelsen af vores eget ny hoved-

kontor i Søborg og et boligbyggeri på 145 boliger i Sydhavnen. 

Derudover deltager jeg i arbejdet med udviklingsopgaver og 

drift af vores ejendomme. 

Hvor længe har du siddet i afdelingsbestyrelsen? 

Jeg har siddet i afdelingsbestyrelser af flere omgange, først i 

Skoleparken 2, siden i lyngparken 2 og nu i 2 omgange i Skole-

parken 1 alle gangene som formand for bestyrelsen. 

I denne omgang kom jeg ind i bestyrelsen i 2010, først som 

suppleant, og siden fra oktober 2010 som formand. 

Desuden sidder jeg i boligselskabets bestyrelse. 

Hvilke opgaver har du i bestyrelsen? 

Jeg har ansvaret for mange ting: 

- Er ansvarlig for at vi følger vores årshjul og laver mødeplan. 

- Laver dagsorden til og leder afdelingsbestyrelsesmøderne. 

- Kontakt til inspektør/administration, og varmemester. 

- Sidder med i byggeudvalg, flagudvalg, fondsudvalg, redakti-

onsudvalg og ad-hoc grupper. 

- og hvad der ellers falder for…. 
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Hvad drømmer du om for Skoleparken? 

Jeg drømmer ikke så meget, men jeg glæder mig til den dag 

hvor renoveringen af Skoleparken starter op, men endnu mere 

til den dag hvor renoveringen er færdig og vi alle sammen er 

tilbage i vores egne eller nye boliger i Skoleparken 1, og kan 

nyde, af vi ikke er generet af fugt, skimmel og andre ting. Når 

vi står i vores nye køkken eller badeværelse og kan nyde de be-

kvemmeligheder der følger med at der er et godt genveks-

anlæg og at vi kan holde varmen. 

Men måske allermest til at se haven og parken vokse op igen, 

uden at vi skal lave store indgreb i mange år! 

Forhåbentlig følger der også et par stille år som formand for af-

delingsbestyrelsen efter renoveringen, det kan jeg godt drøm-

me om… 

Med en omskrivning af Dan Turells, Jeg holder af hverdagen. 

Mest af alt holder jeg af hverdagen: 

Min version: Jeg holder af Skoleparken. Mest af alt holder jeg af 

Skoleparken… 
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Husk beboermøderne den 21. september 2015 og 

den 19. oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet den 21. september 2015 handler om hvordan boligsel-

skabet forestiller sig at genhusningen under renoveringen skal 

forløbe. 

 

Mødet den 19. oktober 2015 er mødet hvor Skoleparkens bebo-

ere beslutter om I vil gå med i renoveringssagen 

 

Begge møder er meget vigtige at deltage i da der er stor med-

indflydelse på de beslutninger der skal tages. 
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Vidste du: 

Har du spørgsmål vedrørende renoveringen af Skolepar-

ken, kan du maile til: 

renovering@skoleparken.dk 

Så vil dit spørgsmål blive vendt i byggeudvalget hvorefter 

du vil få svar snarest efter. 

Vi opfordrer dog til at læse Informationsbrev 4 inden du 

skriver. 

 

Yoga for krop og sjæl 

Starter igen mandag d. 5. oktober 

i fritidslokalerne  kl. 17.30 denne aften, da Jaffa byder på lidt 

mad efter en times yoga 

Mandagene fremover er det kl. 18.00 

Hvis du ikke har prøvet det før, er der mulighed for at låne et 

underlagen, tag en pude med 
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Tøjaften i fritidslokalerne.  

 

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 og bagefter medbringes selv. Kaffe og 

the sørger vi for. 

Pris for deltagelse er 10 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 2 fredage i efteråret kl. 18.30  

 

25. September 2015 og 23. Oktober 2015  

 

 

Håber at se jer. 
 

Hilsen 

Helle, May-Britt og 

Monica 
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Snart er det jul!! 

Vi genoptager en hyggelig juletradition i Skoleparken og arran-

gerer  

 

Julemarked i Selskabslokalerne. 

Og Julemandens værksted i 

den gamle købmandsbutik. 

  

Det sker allerede lørdag den 22. november. 

Der kommer mere information senere men sæt allerede nu 

kryds i kalenderen. 

Der vil selvfølgelig også være julemiddag og juletræsfest. Mere 

om dette i næste nummer af Park Nyt. 
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Portræt af bestyrelsen 2015-2016 

Jytte Nielsen, suppleant 

 

 

Hvem er du? 

Jeg hedder Jytte Nielsen, jeg er 53 år og har boet i Skoleparken 

siden 1991. Min mand, Stig, og jeg har to døtre, som er vokset 

op i Skoleparken og nu er flyttet hjemmefra. 

Jeg er uddannet fysioterapeut, og har arbejdet på det kommu-

nale genoptræningsområde i ca. 20 år. Jeg arbejder nu som 

fagspecialist/sagsbehandler ligeledes i en kommune. 

 

Hvor længe har du siddet i bestyrelsen? 

Jeg blev valgt ind i bestyrelse som suppleant i 2014. 
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Hvilke opgaver har du i bestyrelsen? 

Vaskeriet 

 

Hvad drømmer du om for Skoleparken 

At beboerne i Skoleparken, via et aktivt beboerdemokrati, ople-

ver at vi har indflydelse på afdelingen og på at vores boliger 

imødekommer vores behov. 

At vi som beboere har gode tilbud som for eksempel vaskeri, 

fritidsklub, traditioner så som juletræsfest  osv. - som mange 

har lyst til at benytte sig af. 

At vi får gode og sunde boliger når renoveringen er overstået, 

og at vi imens det står på værner og udvikler det gode nabo-

skab så vi føler os trygge og hjemme. 

Parkvandring 2015 
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Oh Barndommens land 

 

Jeg er vokset op i Dysskegårdskvarteret. Vi var far, mor og 4 

børn. Jeg var den yngste. Ved stor flid og sparsommelighed 

havde mine forældre fået købt en grund og bygget et lille hus. 

Min far var arbejdsmand ved Københavns Kommune. Han tjen-

te ca. 70 kroner om ugen og min mor gik 4-5 dage om ugen ud 

og vaskede storvask eller gjorde rent for folk. Hun fik 8-10 kro-

ner for sådan en arbejdsdag + kosten. 

Ofte fik jeg spørgsmålet: "Hvad laver din far?". "Min far er MA-

GISTRATSARBEJDER".  Det stod der på de breve han fik. "Det 

lyder fint. Ved du hvad han sådan rigtig laver?". "Ja han fejer 

på Kgs. Nytorv, eller han renser kloak på Strøget". 

Der var meget der var helt anderledes dengang (lige før og un-

der 2. Verdenskrig). Tænk børn: 10 øre for en lille rund ispind. 

6 øre for et stykke overskråren wienerbrød. Mange søndag ef-

termiddage tilbragte jeg i Søborg Teater. 35 øre for en billet. 

O.H.S stod der på billetten. Det betød at man måtte sætte sig 

hvor man ville. Det betød også at man kom 1½-2 timer før fo-

restillingen begyndte. 

Vi levede udmærket! Fredag fik vi frisk kød (så havde min far 

fået ugeløn). Lørdag, søndag og mandag fik vi Søbemad. Det 

var hvidkålssuppe, gule ærter, kørvelsuppe m.m. Tirsdag, ons-

dag og torsdag: GRØD! Det var Mannagrød, vandgrød, havre-

grød, fløjlsgrød osv.  Men vi fik altid pandekager eller æbleski-

ver o.lign. ovenpå. 
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Engang var vi på ferie på Bornholm. Vi troede ikke rigtig på det 

før vi sad på Bornholmerbåden og så Københavns  tårne for-

svinde i det fjerne. Så luksus var der plads til! 

På min 10 års fødselsdag fik jeg af mine to brødre en splinter 

ny cykel. Den var blå og havde kostet 150 kroner (at betale 

med 5 kroner om ugen. Tak til Svend og Arne! Cyklen hed "The 

Power". 

Jørgen Brøsen 
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Faste aktiviteter i Skoleparken 

Yoga: Hver mandag fra kl. 18.00-19.30.  

Kontakt Bjarma: 28217272 

Billard klubben: Åben hver tirsdag aften fra kl. 18.30  

Kontakt Jens Højme: 2993 7370 

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

Nærgymnastik: For pensionister. Onsdag i Selskabslokalerne. 

Kontakt Hanne Becker: 2013 0579 

Beboerklubben: Torsdage kl. 18.30-21.30 i lige uger. 

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. 

Layout & prod: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 30.10.2015 

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: 7/10, 4/11, 9/12, 6/1 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


