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Nyt fra bestyrelsen 

Der er ikke længe til næste af-

delingsmøde, budgetmødet, så 

sæt X i kalenderen ONSDAG den 

18. maj kl. 18.30! 

Der har været mange ting på 

dagsordenen for afdelingsbesty-

relsen på årets første møder, men det der fylder mest er selv-

følgelig stadig renoveringssagen. 

Vores rådgivere har brugt tiden siden sidste informationsmøde 

på se på udfordringer, plusser og minusser i de 6 mulige reno-

veringsscenarier, samt på at tale med Boligselskabet, Lands-

byggefonden og Gladsaxe Kommune om de muligheder, udfor-

dringer og begrænsninger der kan være i de forskellige scenari-

er. 

I den forbindelse har byggeudvalget/afdelingsbestyrelsen også 

givet vores besyv med.  

Der er stadig udfordringer at kæmpe med, men som I kunne 

læse i nyhedsbrevet i februar, så planlægger vi et beboermøde 

om renoveringen i april måned, inden vi har afdelingsmøde. 

Derudover har vores nye fondsudvalg haft sine første møder. 

For at få styr på hvordan vi søger støtte hos de relevante fonde 

til de rigtige emner på den rigtige måde har vi besluttet at søge 

ekstern professionel rådgivning. Så vi ikke spilder vores og an-

dres tid. 

Som nogle nok bemærkede så lå vores flagstang pludselig ned 

før jul, det skyldes hærværk.  

Man kan jo undre sig over hvor det sjove eller spændende lig-

ger i at fjerne de bolte som holder flagstangen på plads? 
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Når man går gennem bebyggelsen morgen og aften, så er der 

meget mørkt på gangstierne. 

Men der er ingen grund til at der skal være mørkt, for vi har al-

le en udendørs lampe ved vores bolig. 

For mindre end 70 kr. om året kan du være med til at oplyse 

Skoleparken 1 og give alle bedre gangsikkerhed og tryghed. 

Med en sparepære eller LED pære kan det endda gøres for un-

der 20 kr. om året. 

Som du kan læse et andet sted i ParkNyt, så er Skoleparken 1 

kommet på Facebook. 

Målet er ikke at skabe et debat forum, men en informations 

mulighed og mulighed for dialog. 

Vi ved ikke om det virker, men vi vil gerne prøve! 

Vi kom ud af regnskabsåret 2014-2015 med et pænt overskud, 

som er blevet brugt til at dække nogle af de udgifter som vi tid-

ligere har haft på skimmeludbedring. Så udgiften ikke belaster 

renoveringssagen. 

Vi ses i Skoleparken. 

Afdelngsbestyrelsen 

Lars Ulrik Hansen 
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Hjertestarter 

Hvis du får brug for det, så er Skole-

parkens hjerte starter placeret ved 

varmemesterkontoret, så den er al-

tid tilgængelig. 

Hvis du får brug for den, så skal du 

bare trykke på ”on” knappen, og så 

guider den dig selv gennem brugs-

proceduren. 

Som en ambulancechauffør sagde til 

mig forleden dag, så er det ”dig” der 

redder menneskeliv, ved første 

hjælp! 

For ellers er det ofte for sent når ambulancen ankommer. 

VH 

Lars Ulrik 
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 HUSK 

Vaskeriet er lukket hver mandag formiddag mellem kl. 8.00 og 

12.00 på grund af rengøring. 

VH 

Afdelingsbestyrelsen. 

Frisør KIWI kunne den 1. marts fejre 50 års fødselsdag. Afde-

lingsbestyrelsen var repræsenteret ved Jørgen og Peter. Skole-

parken ønsker stort tillykke med fødselsdagen 
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 Portræt af bestyrelsen 

Jørgen Brøsen 

Navn: Jørgen Brøsen. Jeg er 86 år og gift med Grethe i snart 65 

år. Vi har 2 børn, 5 børnebørn og 2 oldebørn. Jeg har været læ-

rer i Gladsaxe Kommune i 43 år - med fagene dansk, sløjd og 

arbejdskendskab. Jeg har været medlem af det danske spejder-

korps i 75 år! 

Hvor længe har du siddet i afdelingsbestyrelsen? 

Jeg har siddet i afdelingsbestyrelsen i ca. 30 år. I mange år var 

jeg sekretær og sendte det videre, som boligselskabet var inte-

resseret i. 

Hvilke opgaver har du i bestyrelsen? 

Deltaget i alle fællesarrangementer. Julemand, viking m.m. Jeg 

har også flere gange fungeret som mægler når beboere var gå-

et forkert af hinanden eller systemet. 

Mine drømme/udfordringer for Skoleparken? 

At den kommende renovering vil være så skånsomt som muligt 

overfor bygninger, anlæg og beboere - som er sådan nogle rare 

positive mennesker. 
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Portræt af bestyrelsen 

Jens Højme 

Navn: Jens Højme. Jeg er 69 år—single—pensionist. 

Jeg er oprindeligt uddannet som finmekaniker, og har i mange 

år arbejdet som opfinder på Lysteknisk Laboratorium, DTU. 

Hvor længe har du været i bestyrelsen? 

Jeg har været i afdelingsbestyrelsen i 2 omgange. Først i be-

gyndelsen af 80’erne, hvor jeg endvidere var med i det store 

fritidsudvalg, samt medlem af kredsudvalget. 

Jeg fraflyttede Skoleparken i 1992 men vendte tilbage i 2007 

og kom i bestyrelsen i 2011. 

Hvilke opgaver har du i bestyrelsen? 

Jeg er kontaktperson i flagudvalget og daglig leder af billard-

klubben. 

Min drømme/udforsringer for Skoleparken? 

Jeg håber vi kommer vel gennem renoveringen. Jeg ser for mig 

Skoleparken anno 1955—flotte bygninger og ellers ikke andet. 

Man kan så drømme om lidt pionerånd og naboskab som den-

gang. 
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Der var som altid god stemning til julearrangementerne 2015 

Fotos: Peter Weng 
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Husk! Billard klubben holder åbent om torsdagen 

fra. Kl. 18.30. Alle er velkomne. 

Kære nye beboere i Skoleparken 1. 

Traditionen tro vil vi gerne afholde en rundvisning i vores dejli-

ge bebyggelse for Skoleparken 1’s nye beboere og dem der er 

flyttet internt i afdelingen i perioden 1. maj 2015 og til i dag: 

Det sker onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30, med start ved 

varmemesterens kontor. 

Indbydelser omdeles medio marts. 

Vi glæder os til at møde jer,  

Jørgen Brøsen og Lars Ulrik Hansen 
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SKOLEPARKEN er kommet på på Facebook 

Vi har nu oprettet Skoleparkens egen Facebook gruppe. 

Formålet med denne gruppe er at 

vi gerne vil fremme dialogen mel-

lem beboerne og mellem beboerne 

og afdelingsbestyrelsen. 

Det har taget lidt tid at komme i 

gang. Sporerne skræmmer idet 

mange er blevet forskrækket 

over den til tider hårde tone på 

Facebook. Men Facebook-gruppen 

er modereret, d.v.s. at afdelingsbe-

styrelsen kigger med og forbehol-

der sig ret til at slette voldsomme 

personlige angreb eller andre dårli-

ge måder at diskutere på. 

 

Vi opfordrer derfor til at TALE ORDENTLIGT.  

 

For at komme i gang skal du 

selv have en profil og du skal 

anmode om at komme med i 

gruppen. Først herefter kan du 

se hvad der foregår i gruppen. 

 

Giv din mening til kende. Kom med konstruktive forslag. Giv ris 

og ros. 
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Sidste nyt fra varmemesteren 

Endelig går vi lysere tider i møde. 

Skoleparken forvandler sig langsomt de kommende par måne-

der fra gråt og trist, til grønt og blomstrende. 

Foråret er den flotteste periode med knapt 10000 tulipaner, på-

skeliljer mm, der ligger i jorden og kun venter på at komme 

frem. 

Kirsebærtræerne, alle vores spiræa buske osv springer også ud 

på denne årstid, så fra slutningen af april og tre uger frem er 

det den årstid der sker mest forvandling i det grønne i Skole-

parken. 

Vinteren har budt på udskiftning af maskinparken, og der er 

landet en ny traktor der udskiftede den som havde udtjent sin 

værnepligt. 

Desuden har vi udskiftet vores helt gamle skrummel (ikke Roy) 

til en el-bil som gerne skulle medfører mindre støj og forure-

ning. 

I løbet af foråret får vi en af selskabets lærlinge herud som skal 

være her til først på efteråret, forhåbentligt får han en god, og 

lærerig tid i Skoleparken. 

Glædeligt forår  

Varmemester- og påhæng 
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Fastelavn i Skoleparken 2016 

Fotos: Peter Weng 
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Livet er kort—spil bridge 

Vi vil forsøge at lave en bridgeklub i Skoleparken onsdage fra 

kl. 13.00 . 17.00 i fritidslokalerne. Opstart september 2016. 

Det er meningen, det skal være en hygge-eftermiddag med kaf-

fe og et stykke brød. Vi skal minimum være 12 personer (3 

borde). 

Prisen kan vi tale om. 

Vil du være med så henvend dig til Birthe Fogh på telefon 

50460737 eller pinieparken@gmail.com 

mailto:pinieparken@gmail.com
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En historie fra det virkelige liv! 

 

At hjælpe et menneske i nød eller måske lige frem i livsfare er 

en stor oplevelse, især hvis det går godt. 

Hør her, hvad min kone Grethe og jeg oplevede for over 40 år 

siden.  

Vi var på campingferie med min bror og hans kone - Arne og 

Clara - i Italien ved Lido de Pesaro. Tæt ved Venedig. En for-

middag ved stranden var Grethe og jeg gået en tur for at købe 

noget frugt. Da vi gik tilbage til de andre opdagede vi, at en 

stor gruppe mennesker havde samlet sig på det sted hvor min 

bror og kone havde været sammen med os. Hvad mon der var 

sket? Vi fik hurtigt svaret! En lille pige var fundet på havbunden 

på lavt vand! 

Hjælpsomme mennesker havde bragt hende op på land. Min 

bror og min kone gik straks igang med mund-til-næse meto-

den, som var noget nyt dengang. Arne og Grethe havde lært 

det som henholdsvis cykeltræner og sygeplejerske.  Når den 

ene pustede råbte den anden: "Doktor", "Ambulance". 

Tiden gik! Endelig kom en ambulance og en læge. Folk klappe-

de. Diverse hjælpeapparater kom i brug og ambulancen susede 

væk. Men ville den lille pige overleve?  

Svaret fik vi et par dage senere. Vi havde været på en udstilling 

i Venedig og da vi kom tilbage til vores campinghytte, var ind-

gangen næsten spærret af en kæmpe buket blomster med et 

kort, hvor der stod: 

"En mors hjerte græder ved tanken om, at hendes datter var 

druknet, men takket være nogle danskere, overlevede hun og 

er uden for livsfare! Tak, tak. Kærlig hilsen Evelina, Atilio og 

Barbara". 
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Alt dette fik vi oversat af en dansk/italiensk dame. Det ledsa-

gende brev fortsatte: 

"Vi vil gerne holde en fest for jer"! 

Vi svarede at det ville vi naturligvis gerne og der kom 50-60 

gæster. Også de to redningsfolk blev hyldet. Siden har vi holdt 

forbindelsen med familien Toniolo og har været på besøg flere 

gange. 

En stor oplevelse som endte godt. 

Grethe & Jørgen Brøsen. 

 

 

Hjertestarteren er placeret i entreen til varmemesterkontoret 

Josteinsvej 2. Der er åbent hele døgnet. 
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Årets AB-fest. 

Årets traditionelle AB-fest finder sted lørdag den 16. april 2016 

kl. 18.00 på Grønnemose skole. 

Invitation og program udsendes snarest. 

Der er tradition for at deltagere fra Skoleparken mødes i fritids-

klubben til en velkomstdrink. Herefter kører man samlet til fest, 

hvor der er reserveret bord. 

Efter festen returnerer vi til vores lokaler hvor vi serverer lidt 

natmad i hyggelige omgivelser. Så snart vi har deltagerlisten 

sender vi invitation til de Skoleparken-beboere der har tilmeldt 

sig. 

GOD FEST! 

HUSK! 

Der er Budgetmøde den 18. maj 2016 kl. 18.30  

i Selskabslokalerne. 
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Husk varmemesterens SMS

-ordning. Tilmeld dig på 

abg.dk og modtag SMS be-

sked når varmemesteren 

informerer. 

Tøjaften i fritidslokalerne. 
8. april 2016 kl. 18.00 

 

Pris for deltagelse er 10 kr.  
 

Efter spisningen starter så køb og salg af tøj, legetøj, bø-
ger og andet. Tilmelding på telefon er nødvendig og bin-

dende. 

Senest dagen før på telefon 20 99 43 93 til Helle 
 

Håber at se jer. 
 

Hilsen 
 

May-Britt, Monica  
og Helle 
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Om udluftning 

I mange boliger sker hovedparten af ventilationen ved at åbne 

døre og vinduer og lufte ud. Generelt anbefales det at lufte ud 

med gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5 til 10 minutter ad gan-

gen. Det kan fx være om morgenen, om eftermiddagen, når du 

kommer hjem fra arbejde og igen lige inden sengetid.  

 

Du bør lufte ud på denne måde 

hele året, også når det er koldt 

eller vådt udenfor. På den kolde 

årstid er vi meget mere inden-

dørs og forurener derfor luften 

endnu mere end om sommeren.  

Det anbefales at lufte ud ved 

gennemtræk 2-3 gange dagligt.  

 

Jo koldere det er udenfor, jo koldere er det også på de overfla-

der, der vender mod det fri. Derved kan der opstå kondens. 

Den fugtige varme luft kondenserer på de lidt køligere overfla-

der. Jo mere fugt der er i den varme luft, des større er sand-

synligheden for skimmelsvamp. Og jo varmere luften er, des 

mere fugt kan den indeholde.  

Derfor er det vigtig at luften udskiftes for at undgå bl.a. skim-

melsvampevækst. Når det er meget koldt udenfor, kan du dog 

lufte ud lidt kortere tid end normalt, men det skal være en me-
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re kraftig udluftning med mange vinduer åbne, så møbler og 

overflader ikke bliver kolde.  

 

Det er vigtigt at lufte ud, også selvom det giver et vist varme-

spild. Du spilder mindst mulig varme ved at lufte ud i et kort 

tidsrum med gennemtræk. Derimod bør du ikke have et vindue 

stående på klem i mange timer. Det betyder nemlig, at husets 

materialer og konstruktioner blive kølet ned, så det kræver me-

get energi at varme dem op igen. Desuden er der risiko for, at  

fugt fra indeluften sætter sig som kondens på de kolde overfla-

der, så der kan opstå fugt- og skimmelproblemer.  

Kilde: Bolius.dk 
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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 Selskabslokalerne. 

Kontakt Hanne Becker: 2013 0579 

Beboer klubben: 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: 

Preben Steinert  

Preben.steinert@gmail.com 

 

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.: 25.5.2016 

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: 7/4, 4/5, 8/6 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 

mailto:Preben.steinert@gmail.com

