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Formandens klumme (for egen regning): 

Tidligere har vi vekslet lidt mellem ”sidste nyt fra bestyrelsen” 

og ”sidste nyt fra formanden”, fremover bliver overskriften 

”Formandens klumme”. 

Det har været en vildt spændende periode afdelingsbestyrelsen 

har været gennem de sidste 9 måneder! 

Først kørte økonomien af sporet for renoveringsprojektet, der 

skulle findes nye løsningsmuligheder for renoveringen, de mest 

sandsynlige muligheder skulle drøftes med Landsbyggefonden 

og de rette instanser i Kommunen, og til sidst skulle den ønske-

de renoveringsmodel forlægges for os beboere af boligselska-

bet. 

Jeg synes selv at det er den helt rigtige løsning der er kommet 

på banen, og jeg er glad for at så mange på det ekstraordinære 

beboermøde bakkede op om at vi river ned til soklen og sætter 

nye boliger oven på.  

På den måde får vi alle mest for pengene, og vi får alle en ny 

bolig. Forhåbentlig lykkes det også at få godkendt et lokalplan-

tillæg så vi kan opføre supplerende boliger. 

En gennemførelse af det besparede renoveringsprojekt havde 

været et trist valg, halve løsninger hvor nogle ville få nye boli-

ger og andre lappeløsninger til samme husleje kvadratmeter-

pris, ville være en skidt løsning! 

Det er rart at vi igen kan se fremad.  

Nu arbejder rådgiverne og byggeudvalget på at få økonomi og 

Skema A endeligt på plads, så den endelige vedtagelse af pro-

jektet kan ske til efteråret, forhåbentlig medio oktober. 

Samtidig skal der gang i fokusgrupperne igen henover somme-

ren og efteråret, jeg håber at alle er klar til at byde ind på øn-

sker og muligheder i Skoleparken 1, version 2. Det bliver så 

fedt at komme i gang igen! 

Som I kan se af referatet, her i ParkNyt, så er det ordinære be-

boermøde (budgetmødet) også blevet afholdt den 18. maj, det 

gik heldigvis planmæssigt. 

Tak for at I genvalgte de gamle kendinge, det giver en god 
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kontinuitet at vi kan fortsætte arbejdet i samme opstilling, og 

velkommen til Lisbet Engholm Holst (tv) som ny suppleant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi får 

des- værre 

sta- dig fle-

re tom-

gangslejemål på grund af skimmelsvamp i afdelingen, det er 

ikke rart med tomme boliger i afdelingen, og det er ikke nogen 

trøst at vi får huslejetabet dækket af Dispositionsfonden, det 

ville være rarere at lejlighederne var beboet. 

Vi forsøger stadig, der hvor det skønnes rentabelt, at lave lap-

peløsninger så vi kan holde på beboerne længst muligt frem 

mod renoverings opstart. 

Fondsudvalget har haft møde med en rådgiver, som har hjulpet 

os med ideer til hvilke fonde vi kan søge til specifikke emner. 

Så nu skal vi have prioriteret vores ideer, mange af dem skal 

først realiseres i forbindelse med renoveringssagen.  

Det bliver også spændende. 

Skoleparken 1, har fået sin egen Facebookside, som jeg skrev i 

sidste ParkNyt så er formålet ikke at skabe et debat forum, 
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 men en informations mulighed og mulighed for dialog, alligevel 

er jeg lidt skuffet over at der kun er 21 tilmeldte medlem-

mer…… men forhåbentlig vil I være med…. 

Træer på Erlingsvej langs fodboldbanen forsøger vi igen af få en 

dialog med Gladsaxe Kommune om, som tidligere er de dog ik-

ke meget for at svare og indgå i en dialog, men vi giver ikke op 

Rundvisning for nye beboere opgiver vi til gengæld, da der igen 

i år ikke var der nogen tilmeldinger. Så nu sætter vi det på pau-

se ind til renoveringen er overstået. 

God sommer til jer alle 

Lars Ulrik 
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Præsentation af bestyrelsen - Peter Weng 

Hvem er jeg:  

Jeg er 63 år, efterlønner og gift på 38. år med Marianne. 

Hvor længe har du siddet i bestyrelsen?  

Jeg blev først spurgt om jeg ville hjælpe med at udvikle Skole-

parkens hjemmeside. Det var i 2009. Det ville jeg gerne og i 

2010 blev jeg så valgt som suppleant i bestyrelsen. I marts 

2016 blev jeg valgt som suppleant til Organisationsbestyrelsen, 

som er boligselskabets øverste organ. 

Hvilke opgaver har du i bestyrelsen? 

Jeg skriver altid referaterne fra bestyrelsesmøderne. Men jeg 

har også ansvar for, at hjemmesiden er opdateret og jeg laver 

Park Nyt (skriver, fotograferer og trykker) samt administrerer 

vores Facebook-side. 

Hvad drømmer du om for Skoleparken? 

Jeg drømmer og arbejder for, at Skoleparkens beboere skal 

komme igennem renoveringsprojektet så trygt som muligt. Vi 

er i bestyrelsen meget opmærksomme på den store utryghed 

der er blandt beboerne om, hvad der kommer til at ske i fremti-

den. Men vi er også sikre på, at projektet kommer til at forløbe 

ordentligt. Jeg tror at information om projektet er den vigtigste 

kilde til at skabe tryghed. 
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Festudvalget byder traditionen tro, beboerne til  

St. Hans fest i Skoleparken 

Torsdag den 23. juni 2016 fra kl. 19.30—23.00 

Programmet er: 

19.30—21.30 Bjarnes pølsevogn er åben  

Herudover serveres fadøl og slush-ice. 

(Hvis du ønsker andet medbringes det selv.) 

21.30: Formanden holder båltalen, vi synger mid-

sommer visen og herefter tændes bålet. 

Vel mødt til alle beboere. 
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Vi elsker vort land 
Tekst: Holger Drachmann, 
1885 
Melodi: P. E. Lange-Müller, 
1885 

Vi elsker vort land, 

når den signede jul 

tænder stjernen i træet med 

glans i hvert øje, 

når om våren hver fugl 

over mark under strand 

lader stemmen til hilsende triller 

sig bøje: 

vi synger din lov over vej, over 

gade, 

vi kranser dit navn, når vor høst 

er i lade, 

men den skønneste krans 

bli'r dog din, sankte Hans, 

den er bunden af sommerens 

hjerter så varme, så glade, 

- men den skønneste krans 

bli'r dog din, sankte Hans, 

den er bunden af sommerens 

hjerter så varme, så glade. 

 

Vi elsker vort land, 

men ved midsommer mest, 

når hver sky over marken velsig-

nelsen sender, 

når af blomster er flest, 

og når kvæget i spand 

giver rigeligst gave til flittige 

hænder; 

når ikke vi pløjer og harver og 

tromler, 

når koen sin middag i kløveren 

gumler: 

da går ungdom til dans 

på dit bud sankte Hans! 

ret som føllet og lammet, der frit 

over engen sig tumler, 

- da går ungdom til dans 

på dit bud sankte Hans! 

ret som føllet og lammet, der frit 

over engen sig tumler. 

 

Vi elsker vort land, 

og med sværdet i hånd 

skal hver udenvælts fjende be-

redte os kende, 

men mod ufredens ånd 

over mark, under strand 

vil vi bålet på fædrenes gravhøje 

tænde: 

hver by har sin heks, og hvert 

sogn sine trolde, 

dem vil vi fra livet med glædes-

blus holde, 

vi vil fred her til lands, 

sankte Hans, sankte Hans! 

den kan vindes, hvor hjerterne 

aldrig bli'r tvivlende kolde, 

- vi vil fred her til lands, 

sankte Hans, sankte Hans! 

den kan vindes, hvor hjerterne 

aldrig bli'r tvivlende kolde. 
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Fra venstre: Roy, Jan, Patrick, Martin, Ole 

Rigtige gårdmænd! 

Roy: 65 år. Arbejdet i Skoleparken i 34 år. Ansvarsområdet er 

Josteinsvej m.m. 

Jan: 57 år. Arbejdet 25 år i Skoleparken. Har det overordnede 

ansvar for drift, vedligeholdelse og beboerservice. 

Patrick: 27 år. Arbejdet i Skoleparken i 3 år 1 måned. Arbejder 

på Erlingsvej, Josteinsvej og Triumfvej. 

Martin: 36 år. Har arbejdet i Skoleparken i 10 år. Har ansvar for 

Halbjørnsvej og butikstorvet samt afløser Jan med beboerser-

vice. 

Ole: 58 år. Har arbejdet i Skoleparken i 28 år. Har ansvaret for 

Skoleparken 2. 
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Jan fejrer sit 25 års jubilæum som ansat i 

ABG  

8. Juli 2016 i selskabslokalerne. 

(Tidspunktet annonceres på hjemmesiden). 

Roy går på pension efter 34 års arbejde i 

Skoleparken. 

Det markeres ved en reception den 

31. august 2016. 
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Referat af Budgetmøde 2016 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmeudvalg 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Godkendelse af forretningsorden 

5. Aflæggelse af selskabets beretning 

6. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

7. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det kommende 
regnskabsår 2016/2017   

8. Eventuelt andre sager som afdelingsbestyrelsen ønske behandlet 

9. Behandling af indkomne forslag 

10. Valg til afdelingsbestyrelsen 

A. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

På valg er : Palle Nielsen og Marianne Lund - begge modtager gen-
valg 

B. Valg af 2 suppleanter  

11. På valg er: Jytte Nielsen - modtager genvalg 

11. Valg af fritidsudvalg 

A. Valg af medlemmer 

B. Valg af suppleanter 

12. Valg af redaktionsudvalg 

13. Valg af flagudvalg 

14. Eventuelt  

Referat: 

1. Stemmeudvalg: Patrick, Roy, Martin og Pettersson  

2. Dirigent: Ryno Scheil 

Mødet varslet indenfor rigtig tid. 

Dagsorden Godkendt  

Punkt 12 og 13 bortfalder da medlemmerne ikke er på valg 

3. Stig Olsen valgt 

4. Forretningsorden godkendt 
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5. Selskabet beretning kan hentes og læses på  selskabets hjemmeside. Den 
trykte beretning er svanemærket og kan hentes hos Varmemester, hvis 
det papireksemplar ønskes. APV for personalet i selskabet viser udeluk-
kende grønne smiley'er. Selskabet har generelt et godt samarbejde med 
Gladsaxe kommune bla. I forbindelse med drøftelser af renoveringen. 
Renovering af Skoleparken dræner dispositionsfonden, derfor skal de en-
kelte afdelinger være påpasselige med henlæggelser og kan i fremtiden 
blive pålagt henlæggelser af organisationsbestyrelsen. Frit valg af TV/
antenne-leverandør gælder endnu ikke for almennyttige. Nærmere info 
følger fra selskabet.    

6. Bestyrelsens beretning. Renoveringssagen har været klart den største ind-
sats for bestyrelsen i år (læs selv nærmere i nyhedsbreve og Parknyt).  
Der indkaldes til møde igen til Oktober, hvor næste trin i renoveringen 
skal besluttes. Arkitekternes forslag vedr. selskabslokaler mangler lokaler 
til beboerklubber, det må vi løse. Et andet problem som har været taget 
op efter mødet 18. april, er at der kan være forskellige løsninger vedr. 
Kældre (individuelle, fælles indgang, eller slet ingen!) med meget forskel-
lige omkostninger.  Der opfordres til at overveje dette for det er en dyr 
løsninger at lave individuelle kældre. I øjeblikket er der 6 tomgangsleje-
mål og skimmelproblemer i endnu flere. Bestyrelsen har nedsat et fonds-
udvalg med henblik på at udnytte nogle af de mange fonde. De kan ikke 
bruges til renovering men til ting i forbindelse med renovering f.eks. Le-
gepladser, aktiviteter osv. Skoleparken har fået en Facebook-side - dette 
er en åben invitation til at tilmelde sig gruppen, som hedder "Skoleparken 
i Gladsaxe". Direktør forsøger at kommunikere med kommunen for at 
diskutere træer på skolens boldbane. Beboerrundvisninger har ikke til-
slutning så de videreføres ikke. Beboerkonflikter har der ikke været no-
gen af.   

 Mette Bræmer kom med forslag om at filme skoleparken med jævne 
mellemrum, f.eks. En gang om måneden indtil renovering er helt overstå-
et. God ide, som bestyrelsen vil iværksætte med det samme. Spørgsmål 
om kældre bliver lagt ind i boligareal med deraf følgende store husleje-
forhøjelser?  Hvis kældre inddrages kommer vi til at betale lige meget 
hvordan vi gør , men kældre bliver under ingen omstændigheder inklude-
ret i boligarealet.   

Spørgsmål: Hvor stor bliver den gennemsnitlige huslejestigning egentlig? 
Det kan ikke siges så præcist endnu men pengene vil udelukkende blive 
brugt på Skoleparken.  
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Hvem holder styr på arkitekter osv. Holder tidsplan?  Bestyrelse og direk-
tør følger arbejdet tæt. 

Det hjælper ikke at klage over hunde? Det er meget meget svært at bevi-
se at folk har hund.  

Hvorfor skal beboerlokaler nedlægges i stedet for at blive renoveret? Det 
kan også godt være, at de skal renoveres. 

Hvad er definitionen på sokkel? Sokkel følger gulv-yderside i hele stue-
plan - men på bondehavevej er der sokkelafslutning både til vejen og til 
engen.  

Had skal bygningen med børnehave bruges til? Kommunen flytter ud 1. 
September - tænkes at blive anvendt til bolig eller beboeraktivitet.  

Forurenet jord (der findes kun let forurenet jord i Skoleparken) vil så vidt 
muligt bruges lokalt. 

Regnvand afledes udenom kloak lokalt. 

Tidsplan for hele projektet: skema A vedtages (forhåbentlig) i oktober.  
Derefter projektering - forprojekt, udbudsrunder, og hovedprojekt. Opti-
mistisk kan vi starte slut 2017 - men realistisk bliver det nok i starten af 
2018. Optimistisk kan hele byggeriet være færdig på 12 måneder, men 
realistisk set er vi nok færdig efter 2 år dvs. Start 2020. Men jo hurtigere 
jo billigere.  

 Beretning godkendt - 1 enkelt undlader at stemme 

  

7. Huslejestigning på 2,2%  (heraf bla. 0,5% i ejendomsskatter og 0,57% i hen-
læggelser (samt nogle udligninger for mindre hensættelser istandsættelse 
og tab ved fraflytninger), men den største er udligning af overskud over-
ført fra tidligere år på 1,5% ) 

De fleste fremskrivninger skal ikke tages så bogstaveligt, det er blot frem-
skrivninger vil nok ikke være realistiske når renovering er overstået. 

Budgettet godkendt  - 1 enkelt undlader at stemme. 

8. Orientering om helhedsplan, fokusgrupper m.m. To nye fokusgrupper bli-
ver oprettet: indretning af boligtyperne, samt udearealerne (herunder 
skure, gårde, terrasser osv.). De skal mødes før sommerferien og efter 
sommerferien. Udeareal-gruppen forventes bla. at komme med input til 
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hvad vi kan bruge vores grønne områder til og hvad vi skal forsøge at få 
fondsmidler  til.    

Bestyrelsen opfordrer så mange som mulig til alt tilmelde sig de to grup-
per, som holder møder onsdag 15. Juni og mandag 5. September, hen-
holdsvis fra 17-19 (indretning) og 19-21 (udearealer) 

Tilmelding er også mulig via renovering@skoleparken.dk 

9. Der er fremsat forslag om storskraldsordning. Det argumenteres først og 
fremmest med at kunne hjælpe  ældre i forbindelse med oprydning før 
renovering. Der modargumenteres med, at der vil blive opstillet containe-
re rundt omkring i bebyggelsen når det bliver aktuelt. Forlaget blev ved-
taget efter afstemning  ved håndsoprækning. 

10. Ingen modkandidater så Palle og Marianne er genvalgt 

Suppleanter Kandidater: Jytte Nielsen, Erlingsvej 1, Lisbet Holst  Bondeha-
vevej 190  samt Mette Bræmer. 188 stemmesedler afleveret; 2 ugyldige 6 
blanke Jytte 80, Lisbet 82, Mette 18 

11. Palle og Stig genvalgt, Monica Larsen valgt ind som suppleant 

14. Evt.  

Bump - kan der komme side-forhindringer så biler ikke kører ind i rosen-
bede m.m. 

Hvornår bliver legepladser tilset? Malet bliver de ikke, hvis ikke ejen-
domsfunktionærerne gør det  
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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 2016 kl. 18.00 

13. maj, 17. juni, 26. august, 23. september, 28. okto-
ber 

Håber at se jer 

Hilsen 

May-Britt, Monica og Helle 
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Skraldeparken 1 - Kan det virkelig passe at vi har miljø-

svin blandt os? 

Da jeg skiftede job i efteråret og i stedet for bilen, begyndte at 

køre med tog, begyndte jeg også at lægge mærke til hvor me-

get skrald der ligger rundt omkring i Skoleparken 1. 

Jeg tænkte først, ”det kan umuligt være os beboere, det må 

være vores gæster eller fremmede, der smider cigaretskodder, 

pap og papir fra McDonald, snotklude, nytårsraketter og andre 

ting på græsplæner veje og i buskene..….. 

Men det holder desværre nok ikke helt! 

Selvfølgelig kan noget komme flyvende til, når det blæser, og 

det skal vores gårdmænd nok samle op, men tag dine cigaret-

skodder, pap og andet affald med hjem til din egen skraldepo-

se. Vi bor i Skoleparken 1 ikke i Skraldeparken 1….. 

Lars Ulrik 
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Fokusgrupper 

Meld dig til fokusgrupperne og få indflydelse på hvordan Skole-

parken 1 bliver indrettet. 

Med nye boliger på eksisterende sokkel har vi som beboere 

mange muligheder for at præge byggeriet, bare vi ikke spræn-

ger økonomien! 

Fokusgrupperne er: 

• Indretning af alle boligtyper (der ønskes deltager fra alle ty-

per) 

• Udearealer – herunder lokal afledning af regnvand (LAR) 

Meld dig til fokusgrupperne hvis du har tid og lyst, vi vil gerne 

have deltagere fra alle boligtyper med i arbejdet. 

Har du deltaget tidligere skal du desværre tilmelde dig igen. 

Du kan tilmelde dig på følgende mail:  

renovering@skoleparken.dk 

Skriv navn, adresse, mail og eller telefonnummer OG skriv hvil-

ke(n) fokusgrupper du vil deltage i! 

Indkaldelser til møder udsendes af vores rådgiver team, som 

også styrer møderne. 

Vi glæder os til at se dig til møderne. 

Når vi kommer ind i næste fase, vil fokusgrupper for tilvalg og 

genhusning blive aktiveret igen. 
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KÆLDER - KÆLDRE - INGENTING 

På det ekstra ordinære beboermøde den 18. april oplyste vores 

rådgivere at der i de viste oplæg var arbejdet med fælleskælder 

under A-husene, i stedet for som i dag "egen" kælder. 

Det medførte en del spørgsmål både på og efter mødet. 

Bare for at gøre det klart, så arbejdes der med 3 scenarier for 

de boligtyper som i dag har "egen" kælder. 

1. Egen kælder.  

2. Fælles kælder.  

3. Ingen kælder. 

Mange af os ønsker fortsat at have en egen kælder til opbeva-

ring og hobbyrum som har det i dag. Men det er ikke noget vi 

har krav på, selv om det er et dejligt ikke huslejebærende til-

skud til vores bolig.  

Bygningsreglementet siger alene at vi skal have et depot på 3 

m² eller 6 m³, og det rum kan være i boligen eller indbygget i 

fællesarealerne. 

I byggeudvalget går vi dog langt for at der også er "egen" kæl-

der efter renoveringen. 

Byggeudvalget 
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Sensommerfestival 2016 

lørdag den 3. september i Stationsparken  

(Vadbro v/ flagstang).  

Der vil være mange bands fra musikskolen, der vil spille. 

Gladsaxe Steelband åbner festivalen som første orkester på 

scenen kl. 12.00. Tryllekunster, ballondyr, ansigtsmaling, hop-

peborg, politimotorcykler og en masse andet for børn. 

Der vil  også være et stort loppemarked og allerede nu kan du 

sikre dig en stand ved at ringe eller sms til Mette Pedersen 

25563817 elle Karin Månsson 20212472, du vil så samtidigt 

deltag i lodtrækning om 2 store købmandskurve. 
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Skoleparken 1956. Venligst udlånt af Petterson: Læg mærke til: 

Ingen træer endnu. Heller ikke på Erlingsvej. 

Læskur ved trinbrættet, Oldtidslejeplads og sti ved KABs boliger 
med flagstang. 

 



20  

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: Jørgen 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.: 31.8.2015 

 

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

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 

mailto:Preben.steinert@gmail.com

