
  

PARK–NYT 
SKOLEPARKERNE 

 

 

Forår 2015 

Indhold i dette nr.: 

 

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen  s. 2 

Undgå tricktyve       s. 5 

Nytårsstatus         s. 6 

Tøjaften i fritidslokalerne    s. 11 

Handyman til havearbejde    s. 12 

Loppemarked        s. 13 

Fastelavn         s. 15 

Fastelavnsfest den 15. februar 2015 se side15 



2  

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 

Godt nytår til jer alle. 

Ind til videre har vinteren jo væ-

ret dejlig mild så vi kan jo dårligt 

tillade os at klage. Vi satser på at 

det fortsætter, så afdelingen spa-

rer på driftudgifterne og vi hver 

især kan spare på varmeudgif-

ten. 

Vi har langt om længe hørt fra Landsbyggefonden! 

Men inden vi bryder ud i store hurra-råb, så er der et stykke vej 

endnu før financieringen er helt på plads. Men det lader til at 

det bliver den store renovering der bliver sat i gang. 

Det vil betyde, at der skal hugges gulve op i de rum, der ikke er 

kælder under, og det får betydning for afdelingen allerede nu. 

Boligselskabets bestyrelse har besluttet at frem til renoveringen 

starter, vil lejligheder hvor der fremover konstateres skimmel-

svamp vil ske et af følgende: 

1. Kan skimlen vaskes væk bliver det gjort. 

2. Kan skimlen ikke vaskes væk, så bliver beboeren genhuset i 

en anden bolig i Skoleparken 1, eller i en tilsvarende bolig i en 

af boligselskabets andre afdelinger, og boligen vil forblive tom 

indtil renoveringen starter op. 

Følgerne af denne beslutning er omfattende, men det vil bolig-

selskabet sende en skrivelse ud i starten af februar måned. 

En anden følge er, at udlejning på normale vilkår stoppes, og 

alle lejekontrakter frem mod byggearbejdernes opstart, bliver 

med en udløbsdato. Dette gøres for at undgå at for mange skal 

genhuses i forbindelse med renoveringen, og samtidig begræn-
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se huslejetabet. 

Boligselskabet er nu i gang med at få financieringen på plads 

med Landsbyggefonden, og vi forventer at der holdes et infor-

mationsmøde i april måned og et budgetmøde, der i år afholdes  

den 20. maj 2015. På mødet i april vil vi blive informeret om 

omfang og ikke mindst hvad vores husleje engang kan forven-

tes at blive efter renoveringen.  

Når der er styr på det, så kommer alt bøvlet, men det bliver der 

mange flere muligheder for at skrive om. 

Der går mange ting gennem hovedet på en nu, hvor renoverin-

gen kommer tættere på, for eksempel genhusning. 

Nogle vil, som jeg skrev tidligere, blive genhuset hvis der kon-

stateres skimmelsvamp. 

Og hvad så med os andre, vil nogen spørge….. og det er et godt 

spørgsmål, håbet er at vi kan klare al genhusning inden for 

Skoleparken 1, men det er ikke sikkert, det må vi se på til den 

tid. 

Et andet spørgsmål er så om den enkelte beboer ønsker bøvlet 

med først at blive genhuset og flyttet tilbage igen, eller om man 

ønsker at kom-

me til en anden 

afdeling og bli-

ve der, hvis det 

er muligt, eller 

måske flytte i 

plejebolig eller 

på plejehjem? 

Selv om der 

stadig er lang 

tid til de fysiske 
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  arbejder i forbindelse med renoveringen starter, så skal man 

måske allerede nu gøre op med sig selv, hvad man helst vil? 

Det blev til mange ord om renoveringen, uden at jeg egentlig 

har skrevet noget om den alligevel, og det er med vilje, for før 

financieringen er helt på plads, så er omfanget og køreplanen 

ikke klar! 

Og nu til noget helt andet: 

Vores budget for 2013-2014 holdt: vi fik et lille overskud. 

Afdelingsbestyrelse, gårdmænd og inspektør holder i februar en 

lille seance om samarbejde, vi håber også at få Skoleparken 2 

med til mødet. 

I foråret holder vi en miniparkvandring, for at se om der er no-

get der trænger til en kærlig hånd efter vinteren. 

Jeg håber at I alle kommer godt gennem resten af vinteren, på 

afdelingsbestyrelsens vegne  

Lars Ulrik Hansen 

 

 

Årets AB-fest afholdes  

den 11. april 2015. 

 

Yderligere info og tilmelding vil blive husomdelt i 

god tid før festen. 

Sæt kryds i kalenderen nu. 
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Undgå tricktyve — fra Nordsjællands Politi 

8 gode råd 

 

1. Luk aldrig en fremmed ind i din bolig 

2. Giv aldrig et glas vand, og lån aldrig toilettet til 

fremmede 

3. Afvis fremmede som forsøger at sælge postkort eller 

lignende ved døren. 

4. Monter sikkerhedskæde og dørspion på din hoved-

dør. 

5. Hav fast aftale med hjemmehjælper om ankomst-

tidspunkt 

6. Aftalte besøg ændres kun efter telefonisk henven-

delse 

7. Hav ikke større kontaktbeløb liggende—hav mærke 

på bankbog. 

8. Hav en fast aftale med varmemester ved reparation 

af din bolig. 

 

Ring 114, hvis du oplever noget mistænkeligt 

Ring 112, hvis nogen uberettiget forsøger at trænge ind i 

din bolig. 

Ring hellere én gang for meget end én gang for lidt. 
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 Nytårsstatus 

Det er vist ret almindeligt, at man ved nytårstide gør op med 

alt det der var godt og det der ikke var så godt.  

Jeg går lige til sagen – jeg har i min ungdom SMUGLET!! 

Da den første begejstring lagde sig efter befrielsen i 1945 kig-

gede vi mere og mere længselsfuldt efter alt det man kunne kø-

be i Sverige; Cigaretter, kaffe, chokolade med meget mere. Kø-

be? Ja, men man kunne ikke veksle til svensk valuta – øv! 

Men en dag kom min storebror hjem fra arbejde. ”Kom her Jør-

gen. Vi går ud i haven, så far og mor ikke kan høre os”.”Jeg har 

fået en fidus. Vi køber to flasker brændevin, gemmer den godt i 

inderlommen og tager færgen fra Havnegade og sælger flasker-

ne i Sverige”! Jeg lod mig friste!! 

Jeg var i lære og havde 10 

kroner om ugen i løn, så min 

bror betalte det meste. Vores 

forældre kunne ikke begribe, 

hvad vi ville i Sverige – når vi 

nu ingen svenske penge hav-

de. 

Under frakken bulede venstre 

brystlomme ud. Vi syntes at 

alle kiggede på os.. Men en-

delig var færgen i land. Der 

blev færre og færre menne-

sker. En svensker kom hen til 

os, tog sig til næsen og udtal-

te de længe ventede ord: 

”Har ni en liten süpp”? Vi nik-
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kede og gik med ham ud i en øde park. Frem med brændevi-

nen. Han undersøgte den nøje. Nikkede og betalte i svenske 

penge hvad vi havde givet i danske (det var en lille fordel for 

os!). Og så ned for at købe Marabou chokolade, Blue Monster 

cigaretter og Löfbergs Lilla kaffe. Utroligt hvad vi fik! Og så 

hjem til mor og far. 

”Jammen hvor har I fået alt det fra?” 

Vi holdt tand for tunge. ”Vi har ikke stjålet det”! 

Ja, det var min bekendelse. Ihh hvor det lettede. 

Godt nytår Jørgen Brøsen 

 

Åbent hus I fritidslokalerne 

Den 5. februar fra kl. 19 – 22 

(Fritidslokalerne ligger under selskabslokalerne) 

 

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 

Jo flere beboere der møder frem, jo flere gode ideer kan avle 

aktiviteter for jer beboere 

Der bydes lidt vådt og tørt til ganen 

 

Hilsen Fritidsudvalget 
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Julemiddag 2014 

Foto: Peter Weng 
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Juletræsfest 2014 

Foto: Roy Jensen 
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Fritidsklubbens 

julemiddag 

Foto: Peter 

Weng 

Fritidsklubben er 

åben hver tirsdag fra 

kl. 18.30 
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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 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 fredage i foråret kl. 18.30  

30. januar 2015 

27. februar 2015 

27. marts 2015 

 

Håber at se jer. 

 

Hilsen 

Helle, May-Britt og 

Monica 
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 Handyman til havearbejde. 

Har du problemer med haven der vokser 

over hovedet? 

Så ring til Peter—han går ikke før det er 

ordnet! 

Peter Lund udfører alt havearbejde hvis 

du har problemer med at få det lavet. 

Ring til Peter Lund på: 6047 7036 

 

 

Vi vil godt henstille til beboere på Bondehavevej og Triumfvej 

som har bil, om ikke at parkere med hjulene på fortovet i vin-

terperioden. Det kan sommetider være vanskelligt at komme 

igennem når vi rydder sne eller salter. 

Hilsen ejendomskontoret  
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Der afholdes LOPPEMARKED  

d. 31. jan.- 1. feb. 

i vores gamle købmandsbutik  

fra kl. 10 - 15 

Kik forbi og gør et fund 

 

Har du også noget du vil sælge så kontakt 

bjarma@sol.dk  eller 28217272 

mailto:bjarma@sol.dk
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Spil-sammen aften i Fritids- 

Klubben den 9. januar 2015 

Fotos: Peter Weng 
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Fastelavn i Skoleparken              

Søndag d. 15. februar 2015 

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 søndag d. 8. februar 

2015 

 

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 

Jens Højme: 2993 7370 

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.: 22.5.2015 

 

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: 4/2, 5/3, 8/4 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


