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St. Hans fest i Skoleparken 

Tirsdag den 23. juni 2015 

Fra kl. 19.30—23.00 

 

Programmet er: 

19.30-21.30 Bjarnes pølsevogn og  fadølsbaren er 

åben. 

21.30 Bålet tændes og Martin TC spiller til mid-

sommervisen. 

Vel mødt til alle beboere. 
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 

203 fremmødte repræsenterende 47 % af vores boliger så stor 

var deltagelsen i informationsmødet den 27. april. Der var også 

fyldt godt op i Stengård Skoles aula. 

Det bliver der forhåbentlig også ved de kommende møder om 

renoveringssagen. 

Tak, for et godt, hovedsageligt positivt informationsmøde og 

tak for de mange gode input. 

Fokusgrupperne er allerede nu godt i gang med deres arbejde, 

debatten har været livlig og ideerne mange. 

Vi håber at der kommer mange gode tiltag der kan blive indar-

bejdet i projektet ud af møderne. 

Når fokusgrupperne er færdige med deres del, skal vores rådgi-

vere i gang med at lave dispositionsforslag og økonomi. Den 

økonomiopfølgning der skal danne base for Skema A, der skal 

godkendes i forbindelse med det ekstra ordinære beboermøde i 

oktober, som bliver den officielle igangsætning af renoverings-

projektet. 

Inden da holder vi et informationsmøde om genhusning. 

Da vi nu forventer et lige så stort fremmøde som sidst, bliver 

møderne også holdt i Stengård Skole’s aula, derfor er datoerne 

blevet fastlagt til henholdsvis den 21. september og den 19. ok-

tober. 

Vi takker boligselskabets bestyrelse for støtten til vores renove-

ring. 

Vi forstår godt at det for nogen kan virke næsten uoverskueligt 

at komme gennem renoveringen og den nødvendige genhus-

ning. Genhusningen bliver den del af renoveringen, der vil på-
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 virke os mest. Men hvis vi hjælper hinanden, så skal det nok gå 

godt. 

Vi har besluttet at hovedparten af informationerne angående 

renoveringen kommer til jer i separate nyhedsbreve, der både 

omdeles og lægges på hjemmesiden. 

Nyhedsbrevene udgives i et samarbejde mellem vores rådgive-

re, administrationen og afdelingsbestyrelsen. 

Vi har heldigvis været forskånet for de store skimmelsager i 

starten af året, så der har været 2 genhusninger, og nogle an-

dre tiltag med afvaskning. 

Der har også været 1 intern flytning i år, og nu begynder vores 

nye beboere på korttidskontrakter at rykke ind, tag godt i mod 

dem. De skal senere gøre plads til os ”gamle” beboere der skal 

genhuses i Skoleparken. 

Afdelingen har nu sagt farvel til Asbjørn Christensen der har 

haft lægepraksis her i mange år, vi håber at han og fru Lisbeth, 

kommer til at nyde deres otium. 

Vi har som et nyt tiltag været på parkvandring med gårdmæn-

dene for at se på vedligeholdelsen af fællesarealerne. Det ser jo 

godt ud, men der blev lidt opgaver at følge op på her i foråret 

og sommeren. 

Som vi skrev sidst så holdt vores budget for 2013-2014, revisi-

onen fandt ingen fejl, så vi fik et lille overskud! 

 

Afdelingsbestyrelse, gårdmænd og inspektør holdt i februar en 

lille seance om samarbejde, og fremtiden i Skoleparkerne, det 

blev et møde med god dialog, og mange planer for fremtiden.  

Desværre vendte Skoleparken 2 aldrig tilbage om deltagelse, så 

vi måtte klare os uden dem! 
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 Nu er vi kommet gennem afdelingsmødet, referatet kan I læse 

her i Park-Nyt. Vi der blev genvalgt/valg takker for valget og 

går i gang med en ny sæson med afdelingsbestyrelsesarbejde, 

der igen bliver præget af renoveringssagen. 

Men vi er sikre på at 2015 og 2016 bliver nogle gode og spæn-

dende år for Skoleparken 1. 

God sommer til jer alle, og husk at vi kommer på parkvandring 

i starten af september. 

 

Hilsen 
 

Lars Ulrik Hansen 

Afdelingsbestyrelsen 
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 Ikke længere lægeklinik i Skoleparken 

1. marts 1955 etablerede dr. Trolle-Schultz sig som ung, 

praktiserende læge i de dertil ny-indrettede lokaler på Tri-
umfvej 41. 36 år senere – i 1991 – overtog jeg lokalerne og 

har fungeret som praktiserende læge i bygningen siden.  

D. 1. maj i år sluttede æraen med læge i Skoleparken. Fra 

denne dag har jeg overdraget min praksis til yngre kræfter, 
2 praktiserende læger, som – i tidens ånd – driver den videre 

i fællesskab og fra større lokaler på Gammelmosevej 93.  

Det har for mig og min hustru Lisbeths vedkommende været 
24 dejlige år i Skoleparken, og jeg vil godt sige hjerteligt tak 
til de mange mennesker, som har vist os stor tillid i årenes 

løb som patienter hos os. Samtidig tak til de øvrige beboere 
– i og uden for Skoleparken – vi har lært at kende og sætte 

pris på, og til de mange flittige, frivillige og funktionærer, 
som gennem årene har kæret sig om os og holdt området 

rent, pænt og velfungerende. 

Held og lykke fremover i Skoleparken. 

Mange hilsener Lisbeth og Asbjørn Christensen 
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Sommerudflugt 

 

Fritidsudvalget har arrangeret en sommerudflugt for Skolepar-

kens beboere Lørdag den 22. august 2015. 

Vi har booket en bus til 50 personer, som vil afhente os kl. 

10.00 ved Selskabslokalet på Halbjørnsvej. Vi bliver leveret til-

bage ved 17-tiden. 

Du kan som beboer vælge hvilken af 2 udflugtssteder vi skal 

besøge.  

Forslag 1: Andelsbevægelsen Nyvang, som er en levende histo-

rie i oldefars landsby. 

Forslag 2: Søfartsmuseet i Helsingør og efterfølgende Kronborg. 

Send en mail til pne@ncc.dk eller sms på 24887863 senest in-

den St. Hans og oplys hvilket udflugtssted du foretrækker. Det 

forslag der får flest tilkendegivelser vil blive valgt. 

Først i juli vil der komme indbydelse ud i jeres postkasser med 

tilmelding til arrangementet. Der vil være en tilmeldingsfrist 

som du bedes overholde. 

De bedste sommerhilsner 

Fritidsudvalget. 
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Referat: Budgetmøde Skoleparken. Onsdag 20. maj kl. 

18.30 i selskabslokalerne 
 

Dagsorden 
1.Valg af stemmeudvalg 
2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 
4. Godkendelse af forretningsordenen 

5. Aflæggelse af selskabets beretning 
6. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 
7. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det 

kommende regnskabsår 2015/2016 
8. Evt. Andre sager som afdelingsbestyrelsen ønsker behand-

let 
A. Tilretning af husordenen 

9. Behandling af indkomne forslag 

10. Valg til afdelingsbestyrelsen 
11. Valg af fritidsudvalg 

12. Valg af redaktionsudvalg 
13. Valg af flagudvalg 

14. Eventuelt 
  
Referat 

Præsentation af afdelingsbestyrelsen m.m.  
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Ad. 1 Petterson, Ole og Martin 

Ad.2 Ryno Scheil 
Ad. 3 Stig Olsen 

 
Ad. 4 Dagsorden og forretningsorden godkendt 
 

Ad. 5 Beretning til repræsentantskabet  kan findes på 
www.abg.dk. Papireksemplarer kan fås hos Varmemester.  

Selskabet har markeret deres 70 års fødselsdag . 
Boligforlig i 2014 medførte en udvidelse af landsbyggefonden  
med 4,2 mia kr. (til 16,2 mia) som har været medvirkende til 

vækst i byggebranchen. Der skal bygges mange (et par tusin-
de?) nye boliger i Gladsaxe - en stor del bliver forhåbentlig al-

mene boliger som ABG kan bygge.  
Affaldssortering sparer på renovationsudgifter fordi  kommunen 
tjener på de rene fraktioner (overskud fordeles mellem antal 

tømninger til reduktion af prisen).  Men hvis vi putter affald i 
den forkerte beholder skal vi betale (koster ca. 1000,-)! ABG 

har fem elever (heraf 3 ejendomsfunktionærelever). Der har 
været hjemfald for en række afdelinger (hvilket betyder, at 

kommunen kan købe grundene tilbage for samme pris som de 
er solgt for) ABG har betalt 42 mio for at udfri disse servitutter. 
Dispositionsfond tømt. 

Bemærkninger  fra salen bl.a. om at folk er dårlige til at sortere 
f.eks. pap.       Fortsættes side 12. 

http://www.abg.dk
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Der var stor interesse og god handel ved loppe-

markedet i vores gamle købmandsbutik den 31. 

januar 2015 
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Skoleparkens Fastelavnsfest blev igen en stor succes. 

Renovering: Fokusgrupperne arbejder 
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Ad. 6 Flot fremmøde på 203 personer ved informationsmøde 

vedr. renoveringen. 4 fokusgrupper er startet – der har været 
godt fremmøde, positiv stemning, livlig debat og gode idéer.  

Præsentation af dispositionsforslag mandag 19/10 (bemærkning 
ændret dato). Informationsmøde om genhusning 21/9 (tidligere 
annonceret til 23/9). Begge møder afholdes i Stengårdsskolens 

aula. 
Skimmelproblemer har fyldt meget i 2014 - permanent genhus-

ning af to boliger - dette gøres hvis ikke skimlen kan vaskes 
væk.  
Overskud 169.000 - 1/3 regnes ind i budgettet for 2015-2016.   

Parkvandringer - ikke store problemer. 
Fondsudvalg bestående af Lars Ulrik, Peter Weng, Palle Nielsen 

og Stig Olsen er nedsat til at søge hjælp til stort og småt. 
Nyt musikanlæg er sat op i selskabslokalerne. 
Beretningen godkendt. 

  
Ad. 7 Budget indebærer 4,5% i huslejestigning. Stigningens 

væsentligste poster er: ejendomsskatter, vandafgifter (dels en 
stigning i forbrug (fordi triumfvej 47 ikke var med i sidste års 

budget) dels en prisstigning) , samt henlæggelser til planlagt 
vedligeholdelse (som forberedelse til renoveringssagen). Bud-
gettet blev godkendt. 

  
Ad. 8  Forslag 1 & 2 indsendt af beboere behandles under hus-

orden. ABG har moderniseret den generelle husorden, hvilket 
har inspireret afdelingsbestyrelsen til små ændringer af husor-
den.  Afdelingsbestyrelsens forslag til ny husorden godkendt. 

Forslag 1 frafaldet i år da der ikke var dokumentation.  
Diskussion om cykling på gangstier  

Forslag 2 om at husordenen præciserer et direkte forbud mod 
cykling på gangstier blev ikke godkendt. 
Forslag om opsættelse af skilte (”Cykel/gangsti”, eller ”Cyklist 

vig for gående” ). Dette blev dog ikke drøftet til godkendelse. 
 

Ad. 9 Forslag 3 om tilladelse til husdyr - forslagsstillere var ikke 
tilstede. Der blev argumenteret for at udsætte urafstemning 
indtil vi er færdige med renovering og  forslaget blev nedstemt. 

Forslag 4 om videoovervågning af hele skoleparken - det er ik-
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ke tilladt i henhold til data- og personlovgivningen. Forslaget 

bortfaldt derfor. 
 

Forslag 5 om at aflåse døre og opsætte dørtelefon ved trappe-
tårne - Formanden anbefaler at inkludere dette forslag i diskus-
sioner i forbindelse med renoveringen - dette gælder også for-

slag 6. Der opfordres i stedet til at tage hensyn og holde øje 
med hinanden - og lås døre når I er hjemme. 

 
Ad. 10 Lars Ulrik Hansen genvalgt  
 

Ad.  Jens Højme og Jørgen Brøsen begge genvalgt 
 

Ad.  Peter Weng og Jytte Nielsen genvalgt 
 
Ad. 11 Martin Tuesgaard Christensen genvalgt. Martin Møller 

meldte sig som suppleant. Fritidsudvalget kan godt bruge flere 
medlemmer. Ret henvendelse til Palle Nielsen, hvis man kunne 

være interesseret og/eller har idéer til fritidsudvalgets aktivite-
ter. 

 
Ad. 12 medlemmer suppleret med Bjarma Midjord og Bente 
Ravn. 

 
Ad. 13 Martin Møller supplerer i flagudvalg 

 
Ad. 14 Jørgen Brøsen laver som sædvanlig heks til Sankt Hans 
bålet men mangler gamle kjoler. Han modtager meget gerne, 

hvis nogen har en gammel kjole liggende. 
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Sundhedsmøde for Skoleparkens beboere 

D. 21/6 kl. 14-16 i fritidslokalerne 

Derefter opfølgning hver den første søndag i måneden. 

 

20/30 minutters oplæg om sundhed og kostens betydning for 

kroppen. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger - hvorfor/ hvorfor ikke? 

 De ti kostråd 

 Seks om dagen 

 Fisk 2 x pr. uge 

 

 

Gennemgang af makronæringsstoffernes 

betydning for kroppen 

Kan vi spise os ud af livsstilssygdomme? 

Slankekure…..kan vi spise os tynde? 

 

20/30 minutters oplæg om træning.  

 Hvorfor man skal træne, og hvad sker der i kroppen, når 

man er fysisk aktiv? 

 Hvordan skal man træne, hvis man vil i gang og ikke har 

prøvet det før? 

 Hvordan kommer man i gang med en træning der er sjov 

og motiverende, så man bliver ved med de nye og gode 

vaner? 

 Hvor meget skal man træne og hvordan bygger man et 
træningsprogram op, så man ikke får skader og kommer 

til at træne for meget eller forkert?! 
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Det og meget mere vil du få svar på. Der vil være mulighed for 

at få foretaget en body scan således at der kan udarbejdes indi-
viduelle kost og træningsplan skulle man ønske dette. 

  

Tilmelding via sms på 22164748 (Kristine) eller 22240232 

(Martin) senest onsdag før mødet. 

VEL MØDT I FRITIDSLOKALERNE 

 

 

Et lille ØF fra formanden personligt. 

På budgetmødet gjorde Kaj Herløv meget ud af at formanden for afde-

lingsbestyrelsen skulle have skrevet til ham ””at afdelingsbestyrelsen 

havde skrevet til ham at 'afdelingsbestyrelsen havde besluttet at cyk-

ling på gangstier var tilladt' og at afdelingsbestyrelsen ikke har be-

myndigelse til at tage den slags beslutninger””. 

Jeg er enig i at afdelingsbestyrelsen ikke kan træffe den form for be-

slutninger og det gør den heller ikke, teksten i vores husorden om-

kring færdsel har været uændret siden afdelingsmødet 1996. 

Og jeg er glad for at Kaj, efter mødet, måtte erkende at jeg ikke hav-

de skrevet som han hævdede! 

Jeg har en klar forventning om at beboerne i Skoleparken 1 og vores 

gæster overholder vores husorden og viser hensyn når de færdes i 

afdelingen. Ligesom jeg forventer at alle der passerer gennem Skole-

parken 1 på cykel, eller i motoriseret køretøj overholder de gældende 

love og regler. 

Lars Ulrik Hansen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fnn.spejdernet.dk%2Fgruppe%2Fgreve%2FTegninger%2FForms%2FAllItems.aspx%3FPaged%3DTRUE%26p_FSObjType%3D0%26p_FileLeafRef%3Dkunstigt-aandedraet.gif%
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 Parkvandring i Skoleparken 1 

Husk at vi kommer på parkvandring tirsdag den 1. september. 

Både I og ejendomsfunktionærerne vil glæde os meget hvis vi I 

sørger for at alle plæner, bede, hække, hegn og belægninger er 

tip top passet og vedligeholdt, så vi kan spare på tilskrivelserne 

i år. 

Vi glæder os til at gå en tur i afdelingen og nyde den flotte park 

og de smukke haver! 

Renovering: Fuld fart på fokusgrupperne! 
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 Hvad bliver huslejen og ny boligstøtte efter renoverin-

gen? 

Det er et af mange spørgsmål vi har modtaget…………… 

På informationsmødet fortalte boligselskabets direktør Jesper 

Loose om det gennemsnitlige huslejeniveau efter renoveringen. 

Huslejestigningen forventes at være 150 kr. pr. m2. 

Huslejeprisen vil derfor blive 1.022,- kr. pr. m2/år, fratrukket 

en gennemsnitlig varmebesparelse på cirka 30 kr. pr. m2/år, vil 

huslejestigningen svare til en husleje på 992 kr. pr. m2/år. Be-

regnet ud fra de økonomiske rammer vi kender i dag. 

Da boligstøtte beregnes af huslejen uden varme, antennebidrag 

og vask, er det altså de 1.022,- kr. pr. m2/år der skal bruges i 

beregningen, hvilket for en 80 m2 på bolig, som vores A-huse, 

svarer til en månedlig husleje på 6.812,- kr. 

Du kan få hjælp til at beregne din boligstøtte hos Udbetaling 

Danmark, Boligstøtte på tlf: 7012 8063 

Åbningstid: 

Mandag—Onsdag: 08:00 - 16:00 

Torsdag:08:00 - 18:00 

Fredag:08:00 - 15:00 

Eller på hjemmesiden: https://dinboligstoette.borgerservice.dk 

Vh. Afdelingsbestyrelsen 

https://dinboligstoette.borgerservice.dk
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I livets skole 

 

Fra jeg var 11 år til jeg var 14 var jeg ef-

termiddagsbud hos en skomager på Lyng-

byvej. Jeg gik jo i skole så det var fra kl. 

15.30 til 18.00. Fredag til 19.00. 

Jeg fik 6 kroner om ugen plus drikkepenge. 

Skomageren gav også 10% rabat på repa-

rationer af familiens sko. Jeg betalte 5 kro-

ner om ugen til familiens fælles hushold-

ning (det var jeg meget stolt af). Hvor var det dejligt at tjene 

sine egne lommepenge til spejderture, biograf m.m.  

Hver dag startede jeg med at rydde op og lægge vasketøj på 

plads, feje gulv osv. Alt affald blev brændt i i den store kakkel-

ovn (eller gemt til det igen blev fyringstid). Så pudsede jeg de 

sko, som var blevet færdige i løbet af dagen. 10-15 kunder cyk-

lede jeg ud til med de reparerede sko. "God dag, frue. Det er 

fra skomager Pedersen. Her er deres sko". Fruen betalte, og tit 

var der en skilling til mig - måske et æble. 

1,25 kroner for herrehæle og såler osv. Jeg elskede dette sam-

vær med kunderne. En gang imellem var jeg nok for frisk - og 

så fik jeg det at vide! Der var en kunde, der fik repareret 2 par 

sko, såler og hæle, plus lidt syning. 14.00 kroner blev det! Han 

gav mig 15.00 kroner og sagde at resten er til mig. Flink mand! 

"Hov forresten. Her er et par gamle sko. De skal bare have nye 

gummuhæle". Det er noget skidt at få skæve hæle. Hvorfor får 

man det? Mit svar kom med det samme: "Det er fordi jorden er 

rund". (Jeg brugte min knyttede hånd som model. "Hva faen er 

det du siger knægt. Er du fræk?" Så smækkede han døren! Nå 

da da. 
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Da jeg kom hjem fortalte skomager Pedersen at kunden havde 

ringet. Skomager Pedersen havde svaret ham! "Lad min Jørgen 

fortælle sine små vitser". Tak til skomager Pedersen for de 3 år 

jeg var ansat der. Det var fra 1940 - 1943. Under besættelsen, 

hvor der ellers skete så man-

ge triste ting. 

Venlig hilsen 

Brøsen (fhv. skomagerbud). 

 

Affald 

Der bliver stadig smidt pap i ”småt brandbart” containeren ved 

Josteinsvej 2 (den der ikke er låst) trods container til pap er 
placeret ved siden af, så venligst tryk pappet sammen og smid 

det ind i papcontaineren. 

Parkering 

Vi vil godt henstille til beboerne på Josteinsvej om at parkere 

bilen til kantstenen og ikke med hjulene på græsset. 

SMS service 

Fra tid til anden udsender ejendomskontoret en SMS-besked 

om lukning af vand, varme, erindring om møder m.m. 

Hvis det skulle have interesse kan man til- eller framelde sig 

SMS service på boligselskabets hjemmeside www.abg.dk under 

Beboerinfo  

Hilsen ejendomskontoret 
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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. 

Layout, foto & prod.: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 26.8.2015 

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: 3/6, 5/8, 2/9, 7/10 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


