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Sidste nyt fra formanden 

Så blev det november og egentlig ville vi gerne have siddet 

med det endelige ja til at igangsætte renoveringen af Skolepar-

ken 1 lige nu. 

Men sådan skulle det ikke være. 

Som I har kunnet læse i informationsbrevet i starten af oktober 

og fik at høre på informationsmødet på Stengård Skole den 19. 

oktober, så er de forventede udgifter steget og derfor har bolig-

selskabets bestyrelse ønsket at få gransket alle muligheder for 

renovering/nybyg inden der arbejdes videre. 

Heldigvis bor de fleste af os rigtig godt inde i vores boliger i 

Skoleparken 1, men klimaskærmen er slidt, og dræningen ikke 

eksisterende, så noget skal gøres, forhåbentlig findes den gyld-

ne løsning i vinterens løb, så vi kan få skudt projektet i en eller 

anden form i gang igen til foråret. 

I lokalavisen kom vi også, vi kan da ikke klage over manglende 

opmærksomhed omkring sagen. 

Jeg kan godt forstå, at der er mange der føler frustration over 

den manglende afklaring, det for det gør jeg også selv. 

Men vi må altså igen væbne os med tålmodighed……….. 

Børnehaven er lukket, det har de fleste vel observeret, kommu-

nen skal spare, så nu betaler de leje for et tomt lejemål i næ-

sten et år. 

Opfølgningen på parkvandringen, viste heldigvis at de fleste 

havde fulgt op på tilskrivelserne, men der er stadig nogle enkel-

te, som ikke har fulgt op, og de får nu en gartner på besøg og 

et tillæg på en af de kommende huslejeopkrævninger. 

Og hermed vil jeg slutte med at ønske jer alle en lun vin-

ter, en god jul og et godt nytår. 
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Lars Ulrik Hansen 

Formand for afdelingsbestyrelsen 

”Mesterværk af Skoleparken”, kalder Maria, 7 år denne tegning. 

Vi takker Maria for den fine tegning. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM6Y7crG-8gCFQXucgodMmsMTg&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fvektor%2Fvektor-4959849&psig=AFQjCNH0vqEOTiKR-UWoX-T9lEgE-QIXDw&ust=1446890846241509
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Portræt af bestyrelsen 

Marianne Lund 

Jeg er 62 år og er gift med Pe-

ter. Vi har to drenge og 5 børne-

børn. Jeg er uddannet pædagog 

og har arbejdet i Gladsaxe Kom-

mune i 40 år. Jeg har desuden 

taget en uddannelse som gøssel-

pædagog, med speciale i musik, 

drama og bevægelse. 

Hvor længe har du siddet i 

afdelingsbestyrelsen? 

Jeg har siddet i afd. Bestyrelsen 

af to omgange. Jeg startede i 

1994. Efter en kort pause blev 

jeg opfordret til at gå ind i bestyrelsesarbejdet igen. Her var jeg 

også aktiv i det store fritidsudvalg hvor vi arrangerer flere ture 

for børn/voksne, samt den berømte AB.fest. 

Hvilke opgaver har du i bestyrelsen? 

Jeg er ansvarlig for selskabslokalerne og hjælper til i Skolepar-

kens fritidsudvalg. 

Mine drømme/udfordringer for Skoleparken? 

At vi får nogle sunde og varme boliger. 

At vi sammen hjælper hinanden i denne svære tid, hvor reno-

veringen forhåbentlig vil blive gennemført. 

At vi kan genanvende vores regnvand. 

At vi kunne lave et udendørs motionsanlæg til glæde for alle. 
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 Julespisning i Skoleparkens selskabslokaler 

Lørdag den 28. november kl. 18.00 

Der serveres traditionsrig flæskesteg og ris a 

la mande. Herefter er der kaffe og et enkelt 

spil banko.  

Pris: 100 kroner. Pensionister 75 kroner. 

Penge og tilmelding i kuvert til Stig, Erlingsvej 1, eller 

Bjarma, Halbjørnsvej 59 

Senest 20. november 2015 
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Tøjaften i fritidslokalerne. 
 
På opfordring fortsætter vi med at lave fællesspisning før 

fremvisning 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 på følgende fredage i efteråret 2015 og forår 
2016 kl. 18.00 

  
 

4. december 2015 
29. januar 2016 

26. februar 2016 

8. april 2016 
 

Håber at se jer. 
 

Hilsen 
 

May-Britt, Monica  
og Helle 
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Masser af aktivitet til tøjaften den 25. september 2015. 
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Juletræ i Skoleparken   

Søndag den 29. november 2015  

Atter engang pyntes der juletræ  i Skolepar-

kens selskabslokaler.  

Julemanden og hans nissebande  vil naturlig-

vis være til stede.   

Der er bl.a. STORE SLIKPOSER til bør-

nene.  

Løjerne starter kl. 11.00  

Fritidsudvalget til alle børn: Kom og 

bliv overrasket!!  

Pris: 25,- pr. barn. Voksne 20,- 
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Tilmelding til juletræsfest den 29.11.2015 

Navn:_________________________________________ 

Adresse:______________________________________ 

Antal personer: 

 Heraf piger__________________Alder:_________ 

 Heraf drenge:________________Alder__________ 

Pris i alt:______________ 

Penge og tilmelding lægges til Stig, Erlingsvej 1, eller 

Bjarma, Halbjørnsvej 59 senest 21. 11.2015 
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Kære medbeboere! 

Kender I det, 

at man ikke får sagt, 

det man gerne ville, før, det 
var for sent! 

Det gør jeg! 

Og - det ærgrer mig så me-
get, 

at jeg har besluttet, 

at fremover, skal være ander-
ledes. 

SÅ derfor: 

Da jeg kom hjem efter vores 
seneste møde i projekt: 

RENOVERING AF SKOLEPAR-
KEN 

og følte stor taknemmelighed 
overfor de personer, 

der styrer denne omfattende 
"Helhedsplan", 

besluttede jeg at skrive dette 
indlæg til Park Nyt. 

Jeg oplever, at vi i dette for-
løb ikke blot til stadighed bli-
ver 

INFORMERET OG HØRT 

men også 

at beslutningstagerne 

LYTTER til os, 

og lader det, de hører 

indgå i det videre arbejde, 

Sådan er det ikke altid i 
"Høringsrunder". 

Så derfor: 

TAK SKAL I HAVE! 

Og for nu også at gøre noget 
ved fortidens synder, 

så vil jeg benytte lejligheden 
til 

at få sagt: 

TAK! til alle jer, 

som med et venligt smil og et 
genkendende nik, 

gør det rart at bo i Skolepar-
ken 

TAK! for omsorg og hjælpen-
de hænder 

som især - når man som jeg 
er gammel og bor alene 

er afgørende for, at kunne fø-
le sig tryg. 

TAK! til de kære mennesker, 

som bor tæt ved og holder 
øje med mig 

og sørger for, 

at jeg ikke bliver koblet helt 
af 

m.h.t. den moderne verdens 
elektroniske vidundere 

som fx computeren 

Og sidst - men ikke mindst, 

TAK! til Skoleparkens ser-
vicepersonale, 

som både træder til, 

når der er noget i vores bolig, 
vi ikke selv kan klare 

og holder vores bebyggelse 
ren og pæn, 

beskærer buske og træer 

og planter nyt, 

så der er noget smukt at se 
på 

når vi går en tur i vores park. 

TAK SKAL I HAVE! 

Inge Lise Jørgensen 
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Juletræstænding 

Tirsdag den 1. december 2015 ved selskabs-

lokalerne. 

Traditionen tro tænder vi træet kl. 17.30. 

Vi spiller 2 julesange, som vi synger, når 

træet er tændt. 

Der serveres gløgg og juice. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Hilsen 

Fritidsudvalget. 
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Portræt af bestyrelsen 

Palle Nielsen 

Jegg hedder Palle Juul Nielsen 

og bor på Erlingsvej hvor jeg har 

boet i 12 år. Jeg har rundet de 

50 år og er ansat i byggefirmaet 

NCC hvor jeg beskæftiger mig 

med alt inden for byggeri, anlæg 

og renovering. 

Hvor længe har du siddet i 

afdelingsbestyrelsen? 

Jeg startede i afdelingsbestyrel-

sen for 12 år siden. Jeg har haft 

ansvaret som formand i fritids-

udvalget i 13 år. Næsten samti-

dig kom jeg i Arbejdernes Boligselskabs fritidsudvalg, hvor jeg 

også er formand. Nogle år senere blev jeg valgt ind i selskabs-

bestyrelsen i boligselskabet. 

Hvilke drømme har du for Skoleparken? 

Min drøm for Skoleparken er, at den bevarer sine fantastiske 

grønne parker og at den altid fremstår pæn og nydelig ved alle 

årstider. Min drøm er også at vi bevarer det gode sammenhold 

og at vi kan skabe et fælles liv sammen, uanset alder og køn 

eller hvor vi kommer fra. Vil også arbejde for at alle der bor i 

Skoleparken i dag, kan se fremad, med gode sunde boliger og 

en husleje der er til at betale. 
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ABGs store Festudvalg har indkøbt en container der er skabt 

som en mobil scene der kan bruges til de forskellige arrange-

menter i boligselskabet. Boligselskabet har hyret en grafittima-

ler til at dekorere containeren. Forslaget ses nedenfor. 
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Beboermødet den 19. oktober var præget af forventning og lidt 

ærgrelse. Alle venter spændt på hvad der sker i løbet af vinte-

ren. 
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Artiklen i Gladsaxe Bladet 
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En spejderjulegoodturn 

Julen er glædernes tid - siger man jo! 

Men der var nogle familier under 2. verdenskrig, der havde det 

meget værre end andre. Derfor var der en præst ved Vangede 

Kirke, som appellerede - især til idrætsungdommen. "Brug nog-

le af jeres mange kræfter til at hjælpe familier, der plages af 

sygdom, arbejdsløshed og andre slemme ting". "Giv dem mad 

og andre gode ting, så de kan mærke at det er jul!" 

I min spejdertrop tog vi ideen op! Vi henvendte os til præsten, 

der gav os navn og adresse på familier der havde det svært! Én 

familie pr. patrulje. Vi fik også at vide, at vi ikke skulle fortælle 

vidt og bredt om det. 

Så gik vi rundt til forskellige forretninger som vores familier 

handlede i. Slagter Knudsen gav et stykke flæsk og en spege-

pølse. Købmand Hansen gav os en pose mel og noget konser-

ves. Grønthandler Olsen gav os kartofler, rødkålshoved og nog-

le løg! Min far skaffede et juletræ. 

Lillejuleaften drog hele patruljen ud til familien. Vi var i uni-

form. Uden spejderhat og med en vindjakke over spejderskjor-

ten - for ikke at hænge familien ud! 

De boede i nogle husvildebarakker som lå der hvor Ikea ligger 

idag. 

Hvor var det fattigt og trist. De blev meget glade for alle de go-

de ting. Vi kom fra ganske almindelige familier, men vi blev 

hurtigt klar over, hvor godt vi havde det! Andre gange var det 

andre familier der fik gaverne. 

Glædelig jul og godt nytår! Nu som dengang i julen 1941. 

Jørgen Brøsen. 
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Skoleparken arrangerer den 

traditionsrige fastelavnsfest 

den 7. februar 2016. Nærme-

re information vil blive omdelt 

først i det nye år.  

Godt nytår. 
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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.: 24.2.2016 

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: 6/1, 3/2, 2/3, 6/4 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


