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Sidste nyt fra formanden 

Så er vi allerede kommet gen-

nem de officielle sommermåne-

der i 2016, en blandet vejr ople-

velse, men vel hovedsageligt til 

den gode side, især hvis vi ser 

på vandmængder og vandska-

der, for dem har vi ikke haft no-

gen af…….. Nu må vi så håbe at vejret viser sig fra sin bedste 

side og måske giver os en ”Indian summer” så vi kan nyde ude-

livet i vores haver og altaner, inden efterårets regn og rusk 

sætter ind. 

Men inden vi forlader sommeren helt, så 

vil jeg bede jer sætte X i kalenderen den 

23. juni 2017, for Sankt Hans næste 

år er en fredag og så holder vi fest. For-

håbentlig uden regnvejr, for det var godt 

nok en våd oplevelse at se bålet blive 

tændt i år. 

Renoveringssagen har ikke ligget stille 

hos vores rådgivere mens vi andre har 

holdt ferie; der er arbejdet på indretninger, på baggrund af de 

input som fokusgruppemøderne i juni gav. Det kan godt være 

svært at gøre alle tilfredse, når langt fra alle har samme ønsker 

til fremtidens boligindretning: nogle vil noget helt nyt og andre 

vil ”bare” bibeholde den nuværende indretning, hvilket viste sig 

på fokusgruppemøderne, og samtidig skal gældende bygnings-

reglementer og normer opfyldes. Men det skader ikke at blive 

udfordret og tænke anderledes i den proces vi har gang i, når 

bare vi holder os inden for de givne rammer på areal, facadear-

kitektur og økonomi. 

Desuden arbejdes der på økonomien, og ikke mindst på det 

materiale der skal være grundlag for afstemningen 13. oktober 

2016. 
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De skarpe vil bemærke at det er en anden dato end der tidlige-

re er blevet nævnt, men skolens aula var optaget, så vi må ryk-

ke vores møde en dag. Jeg håber at datoen holder, for vi har en 

stram tidsplan.  

Der blev holdt fokusgruppemøder den 5. september i selskabs-

lokalet. Du kan se billeder fra aftenen på hjemmesiden og her i 

ParkNyt. Nu arbejder rådgiverne så på de sidste tilretninger på 

baggrund af de input der kom på møderne. 

Når boligplanerne og situations-

planen er rettet til, lægges de 

på vores hjemmeside, så I kan 

se dem der. 

Planerne der lægges på hjem-

mesiden vil være grundlag for 

prissætningen, men det er ikke 

ensbetydende med at vores boli-

ger ender med præcis den indretning. I færdigprojekteringen 

som først foregår i 2017 og i forbindelse med tilbudsindhent-

ning, kan der dukke ønsker og forhold op som kan medføre æn-

dringer. 

I slutningen af september udsendes det materiale der skal ligge 

til grund for afstemningen på det ekstra ordinære beboermøde. 

I den forbindelse har vi arrangeret et åbent hus mandag den 3. 

oktober mellem kl. 16.00 og 20.00 i selskabslokalet, her 

kan du møde op og få svar på dine spørgsmål til afstemnings-

materialet til administrationen, rådgiverne og afdelingsbestyrel-

sen, så du er godt forberedt til afstemningen.  

Vores Facebookside har nu 55 medlemmer, og jeg er glad for 

interessen og den debat der har været.  Det er rart med en god 

afbalanceret dialog. 

Der er også rart at se at de fleste husker at søge og få pas-

ningstilladelse når der skal passes husdyr, men der er altså sta-

dig nogle få som tilsyneladende ikke er i stand til noget så sim-

pelt som at søge om tilladelse til husdyrpasning.  
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Der sker desværre også andre uheldigheder. Det er IKKE tilladt 

at fremleje sin lejlighed, med mindre at udlejningen sker med 

Administrationens godkendelse, og på boligselskabets fremleje-

kontrakt. Hvis reglerne ikke overholdes kan boligselskabet opsi-

ge lejekontrakten. 

Udlejning via Airbnb er heller ikke tilladt i en 

almen bolig afdeling, med mindre boligsel-

skabet giver skriftlig tilladelse, så husk at 

spørge om lov, før du gør det og husk at be-

tal skat, når du gør det! 

Ved et par flytninger i år, har vi oplevet at 

vej og gangstier var spærret i flere timer, det 

bør ikke være nødvendigt hvis flytningen 

planlægges ordentligt. Flyttebilen / traileren 

kan godt nøjes med at holde foran døren, 

mens læsning pågår.   

Kommunen har besluttet at der skal udføres cykelstier på begge 

sider af Triumfvej. Det lyder umiddelbart som et fornuftigt tiltag 

af hensyn til de bløde trafikanter og udsynet fra vores udkørs-

ler. Men det betyder forventeligt også et øget pres på vores 

parkeringspladser ved butikstorvet, på Bondehavevej, samt ved 

indkørslerne til Josteinsvej og Erlingsvej. 

Fritidsudvalget har været på legepladsvandring i juni måned. 

Der konstateredes en del uheldigheder som udbedres her i sen-

sommeren. 

Henover sommeren er vi kommet op på 10 boliger der er ude af 

cirkulation. Vi skal være glade for at boligselskabets dispositi-

onsfond godtgør huslejetabet, ellers var det dyrt for os. Vi har 

også udbedret skimmelskader i nogle boliger for at holde dem i 

cirkulation, desværre giver det kun en stakket frist før skimlen 

er tilbage har det vist sig. Men der kæmpes videre. 

Gulvene i selskabslokalet har fået en let slibning og lakering så 

de er nu præsentable igen! Stolene i kaffestue er blevet renset, 

Fortsættes side 9 
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Portræt af bestyrelsen  

Lisbet Engholm Holst 

Hvem er jeg 

Jeg er 58 år. Arbejder i 

Tryg  som sagsbehandler og har 

været der i 42 år . Er bl.a tillids-

repræsentant og sidder i vores 

Personaleforenings bestyrelse. 

Privat er jeg gift med Flemming 

og har en voksen datter. 

Jeg er født og opvokset i Bags-

værd. 

 

Hvor længe har du siddet i 

bestyrelsen? 

 

Jeg er lige blevet valgt ind i Bestyrelsen som suppleant. 

Jeg har indtil nu kun nået at deltage i et Bestyrelsesmøde og 

et Byggemøde  

Glæder mig til vi starter op igen her efter sommerferien. 

 

Hvad drømmer du om for Skoleparken? 

 

Jeg drømmer om at Skoleparken også i fremtiden bliver et 

godt sted at bo for os alle, i nogen godt indrettede huse ,vi 

selv har været med til at bestemme hvordan skal indrettes. 

Med dejlige grønne områder der kan bruges af alle generatio-

ner. Det vil jeg gerne være med til at kæmpe for. 
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Portræt af Fritidsudvalget 

Skoleparkens fritidsudvalg består af : Bagest tv: Palle, Martin, 

og Stig. Forrest tv. Monica og Bjarma 

 

Skoleparkens fritidsudvalg arrangerer alle de forskellige arran-

gementer der er i Skoleparken i årets løb. Bl.a. Fastelavn, St. 

Hans og alle julearrangementerne. Julearrangementerne an-

nonceres i næste nummer af ParkNyt. 
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En våd St. Hans i  

Skoleparken 

Foto: Peter Weng 
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Tøjaften i fritidslokalerne 

23. september og 28. oktober kl. 18.00 

 

Husk at vi fortsætter med tøjaften og fællesspisning. Tag en lil-

le ret med til et buffetbord. 

Drikkevarer til maden og bagefter, medbringes selv. Kaffe og 

the sørger vi for. 

Pris for deltagelse er kun 10 kroner. 

Efter spisning starter så køb og salg af tøj, legetøj, bøger og 

andet. 

Tilmelding på telefon 2099 4393 til Helle er nødvendig og bin-

dende. 

Håber at se jer 

Hilsen May-britt, Monica og Helle 
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men desværre kommer der hurtigt pletter på stoffet igen. 

Kommunen er ikke en specielt hurtig aktør når man henvender 

sig til dem, men efter flere måneders kamp er miraklet sket, de 

har svaret!!!! 

Nu har kommunen svaret at de fælder de store træer langs fod-

boldbanen i år i forbindelse med løvfald……… og så planter de 

nye mindre træer.  

Kommunens lejemål i børnehaven ophører med udgangen af 

september, og der skal legepladsen være ryddet og indgå i fæl-

lesarealerne. Vi arbejder med hvad vi kan anvende lokalerne til, 

om det bliver bolig eller beboeraktiviteter vil fremtiden vise. 

Storskraldsordningen der blev vedtaget på sidste beboermøde 

er nu sat i drift, retningslinier er udarbejdet og omdelt i uge 31, 

husk at følge dem. 

Parkvandring den 7. september var heldigvis en positiv oplevel-

se, kun 21 blev tilskrevet. De har nu 20 dage til at få bragt for-

holdene i orden. Vi håber at det går lige så smertefrit som sid-

ste år, hvor alle selv fik tingene bragt i orden, så vi slap for at 

sende regninger ud for gartner og håndværkerhjælp. 

De fleste har nok læst medie omtalen af det frie tv-valg som er 

blevet vedtaget af Folketinget. Men når man læser lovteksten 

er det frie valg dog begrænset til et valg om ingen tv-kanaler 

eller den TV-pakke afdeling har vedtaget.  

Boligselskabet arbejder nu med hvilke muligheder der findes for 

beboerens fravalg/tilvalg og at gøre det fleksibelt og styrings-

mæssigt muligt at håndtere. Jeg sidder selv med i udvalget der 

skal komme med oplæg til hvad der kan gøres. 

Mere om dette følger frem mod en afstemning på beboermødet 

i maj 2017. 

Til slut en positiv ting; der har været talt en del om ind-

skud ved intern flytning i forbindelse med renoveringen. Bolig-

selskabets bestyrelse har nu vedtaget at hvis man i forbindelse 

med renoveringen af Skoleparken 1 flytter til en mindre bolig i 

Fortsættes side 13 
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 HUSK! Billard klubben holder åbent om tors-

dagen fra kl. 18.30. Alle er velkomne. 

Der var god debat og energi på fokusgruppe møderne den 5. 

september 2016. 
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Åbent hus i Beboerklubben 

Torsdag den 22. septemper 

fra kl. 19 – 22 i fritidslokalerne, Halbørnsvej 2 

Da der er kommet rigtig mange nye beboere I Skoleparken, 

holdes der åbent hus for alle. Her vil I få mulighed for at se og 

høre, hvad jeres fritidslokaler kan tilbyde af aktiviteter ud over  

socialt samvær. 

I øjeblikket er der mulighed for at anvende bordtennis, dart, 

spil, symaskiner, køkken fællesskab og hvad vi ellers kan finde 

på. Du burde derfor møde op denne aften. Du har måske andre 

gode ideer, som andre har interesse for. 

Der bydes på lidt vådt og tørt til ganen 

Billard – og Beboerklubben vil iværksætte spisning den første 

torsdag i måneden kl. 18.00. Prisen vil være ca. 40-50 kr.  

Tilmelding og betaling skal betales på forhånd i klubben. 

Hilsen Fritidsudvalget 
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Yoga for krop og sjæl 

Starter igen mandag d. 3. oktober 

i fritidslokalerne  kl. 18 – 19.30 

 Hvis du ikke har prøvet det før, er der  mulighed for en 

prøvetime  

 Du har mulighed for at låne et underlagen. 

Og tag en pude med. 

 

Så er der loppemarked i den gamle købmandsbutik 

Hver lørdag og søndag i oktober måned. 

Vil du være med kan du tilmelde dig hos Bjarme:  

Mail: bjarma@sol.dk 

Mobil: 2821 7272 
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afdelingen, for eksempel fra 3 til 2 værelser, så skal man ikke 

betale nyt indskud, det er da godt nyt! 

Jeg ser frem til et spændende efterår, hvor vi får mulighed for 

at mødes mange gange,  

Lars Ulrik 

 

HUSK 

At sætte krydser i din kalender på følgende tidspunkter: 

Mandag den 3. oktober i selskabslokalet 

Åbent hus; kom og få svar på dine spørgsmål til renoveringssa-

gens beslutningsgrundlag. 

Torsdag den 13. oktober 

Ekstraordinært beboermøde; afstemning om renoveringssagen. 
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Jan Vinsløvs  

25 års jubilæum 

 den 8. juli 2016 
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Roy Jensens 

afskedsreception 

1. september 2016 
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På det seneste fokusgruppemøde blev jeg opfordret til at 
komme med 5 korte bullets på hvorfor renoveringen med 
nedrivning til sokkel bør gennemføres, de er så her: 

1. Vi skal alle have gode sunde boliger! 

2. Det giver bedre løsninger både byggeteknisk og installati-
onsmæssigt. 

3. Hellere en højere husleje for en ny bolig end en høj husle-
je for en lappeløsning. 

4. Nye boliger giver lavere driftsomkostninger for afdelin-
gen! 

5. Lavere udgift til varme for den enkelte bolig. 

Det var så meget kort mine vigtigste årsager til renovering 
med nedrivning til sokkel. 

Lars Ulrik 
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Brøsens hjørne 

Et minde fra 2. verdenskrig. 

Jeg var 10 år gammel da tyskerne be-

satte Danmark 9. april 1940. Min fami-

lie var ikke involveret i aktiv modstand 

mod den tyske værnemagt. Men vores 

sympati var bestemt imod. 

En dag gik jeg på Lyngbyvej sammen med min mor. Imod os 

på kørebanen kommer en deling ubevæbnede tyske soldater 

(18 stk.). Min mor trak mig i ærmet, "Kom nu går vi hjem, Jør-

gen". "Nej" snerrede jeg. "Det her er vores land, vi har lov til at 

gå her!" 

Soldaterne standsede, gik ind mod skomager Pedersens hæk. 

Gik helt ind i hækken, knappede op og lod deres vand. Knappe-

de bukserne op og gik på plads i delingen og fortsatte marchen. 

Det blev et minde for livet. Især for min mor: Sigrid Elenora Vil-

helmine Ingeborg Jensen, f. Brøsen. 
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I går og i dag—i morgen? 
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Invitation til Åbent Hus 

Mandag den 3. oktober 2016 kl. 16.00-20.00 

Til dette Åbent Hus arrangement har du mulighed for at stille 

spørgsmål omkring renoveringen af Skoleparken. Til stede ved 

Åbent Hus vil være Afdelingsbestyrelsen, Boligselskabets admi-

nistration samt rådgiverne for hele projektet. 

Formålet er at du kan få en yderligere afklaring frem til afstem-

ningen på det ekstraordinære beboermøde den 13. oktober 

2016. 
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Faste aktiviteter i Skoleparken 

Yoga: Hver mandag fra kl. 18.00-19.30. Kontakt Bjarma: 

2821 7272 

Billard klubben: Åben hver torsdag 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 Selskabsloka-

lerne. Kontakt Hanne Becker: 2013 0579 

Beboer klubben: Torsdage kl. 18.30-21.30 i lige uger. Kon-

takt 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: 

Preben Steinert  

Preben.steinert@gmail.com 

 

 

 

Fritidsudvalg: Palle 2488 7863 
pne@ncc.dk 

Flagudvalg: Jærgen Brøsen: 
   4498 2910 

Bladudvalg: Lars Ulrik (anshav.) 
4018 6875 ab4717@abg.dk 

Udvalgets postkasse ved varmeme-
ster kontor. 

Layout & prod: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 2.11.2016 

 

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: 5/10, 2/11, 7/12 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 

mailto:Preben.steinert@gmail.com

