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Seneste nyt fra formanden 

i Skoleparken 1 

Jeg er rigtig glad ………….. eller 

er jeg? 

Jeg er rigtig glad for at de frem-

mødte, på det ekstraordinære 

beboermøde den 15. oktober, 

vedtog igangsættelsen af Hel-

hedsplanen, og jeg er ikke min-

dre glad for at Gladsaxe Kom-

mune i et brev den 5. oktober 

2016 meddelte deres princip-

godkendelse af renovering og 

nybyggeri.  

Den 26. oktober vedtog boligsel-

skabets bestyrelse at følge re-

sultatet af beboermødet og der-

med kan boligselskabet indsen-

de skema A til Landsbyggefon-

den og Gladsaxe kommune, in-

den for den fastsatte tidsramme, 

så vi kan opnå den aftalte finan-

siering via Landsbyggefonden. 

 

Samtidig kan lokalplanarbejdet 

sættes i gang, så vi kan opføre 

de nye boliger parallelt med el-

ler endda før den egentlige re-

novering starter, vores rådgive-

re har allerede sendt det nød-

vendige materiale til kommu-

nen. 

Det er jeg glad for og jeg glæder 

mig til den kommende proces 

med detaljering af projektet, 
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herunder også flere fokusgruppemøder i foråret 2017. Mere om 

det andet steds i ParkNyt. 

Vi har 260 boliger i Skoleparken 1, heraf var de 10 ude af cirku-

lation i oktober, derfor var der 250 boliger med stemmeret der 

kunne have mødt op den 15. oktober! 

På mødet var 126 boliger repræsenteret på afstemningstids-

punktet, det giver en deltagelse på 50,4%. 

Af de optalte stemme sedler var der 208 JA-stemmer, svarende 

til 82,5 % af de afgivne stemmer. 

De 82,5 % svarer til 41,6% af Skoleparken 1’s boligmasse, er 

det så tilfredsstillende? 

Måske, men jeg havde nok forventet at der var mødt flere op, 

det er måske lidt naivt, men efter mødet har jeg besluttet mig 

for at det må være fordi at de udeblevne forventede at det blev 

et klart ja til Helhedsplanen. Så jeg må konkludere at jeg er til-

freds! 

Så lige nu venter vi så på at Landsbyggefonden accepterer Ske-

ma A, det skulle gerne ske i december måned, så projekterin-

gen kan sættes i gang! 

Tidsplanen for den nærmeste fremtid er: 

Landsbyggefondens behandling af skema A (renovering) i no-

vember/december 2016. 

Udarbejdelse og gennemførelse af lokalplan og tillæg til kom-

muneplan fra november 2016 til medio 2017 

Udarbejdelse af udførelsesplan januar – marts 2017. 

Udarbejdelse af myndighedsprojekt januar – april 2017. 

Prækvalifikation for entreprenører april - maj 2017. 

Fortsættelse af fokusgrupper marts – april 2017. 

Entreprenør prissætning, licitation og forhandling juni – novem-

ber 2017. 

Resten af tidsplanen følger i forsommeren 2017…………… 

Og så ikke mere om renoveringen lige nu! 

I forbindelse med parkvandringen 7. september blev 21 boliger 

tilskrevet, af dem fik 9 en rykkerskrivelse i starten af oktober. 

Desværre hjalp det ikke på alle, så nu tager gartneren de sidste 
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6 haver for beboernes regning. 

Børnehaven er nu lukket og slukket, vores gartner har for kom-

munens regning fjernet hegn, hæk og legeredskaber. Så nu 

skal vi finde på en plan for hvad vi kan bruge lokalerne til i 

fremtiden. 

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en varm vinter, god jul og et 

godt nytår! 

Lars Ulrik 

FOKUSGRUPPER 

Der er måske langt til marts/april 2017, men måske skal du al-

lerede nu tage stilling til om du ikke også skal deltage i fokus-

grupperne og få medindflydelse på fremtidens Skoleparken 1. 

 

Emnerne i foråret og for den sags skyld også i efteråret 2017 

bliver: 

A: Indretning, en fortsættelse af fokusgrupperne fra 2016. 

B: Udearealer, en fortsættelse af fokusgrupperne fra 2016. 

C: Tilvalg og Tilkøb, ny gruppe. 

D: Genhusning, ny gruppe. 

Hvis du allerede er med i fokusgrupperne A (Indretning) og B 

(Udearealer) behøver du ikke tilmelde dig disse grupper igen, 

du vil automatisk blive indkaldt til møderne. 

Hvis du ikke har deltaget i fokusgruppe A og B tidligere, men 

ønsker du at være med i den ene eller begge grupper, så sen-

der du en mail til renovering@skoleparken.dk, så kommer du 

på deltagerlisten, og vil blive indkaldt til møderne. 

Du skal bare skrive navn, adresse, e-mailadresse og hvilken fo-

kusgruppe(r) du vil deltage i! 

mailto:renovering@skoleparken.dk
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Fokusgruppe C og D er begge nye, ønsker du at deltage i en af 

dem eller begge sender du en mail til renove-

ring@skoleparken.dk, så kommer du på deltagerlisten, og 

vil blive indkaldt til møderne.  

Du skal bare skrive navn, adresse, e-mailadresse og hvilken fo-

kusgruppe(r) du vil deltage i! 

I starten af det nye år vil vi komme med datoer for fokusgruppe 

møderne 

Vi glæder os til at se dig, 

Byggeudvalget 
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Ny bestyrelse i Skoleparken 2. 

Formand: Birthe Fogh   

Bestyrelsesmedlemmer: Alice Jensen og Henny Klinkvort. 

Suppleanter: Preben Steinert og Mogens Mortensen. 

Vi er lige tiltrådt, så i første omgang skal vi til introduktions-

møde i Boligselskabet. Vi ved at I har haft meget at se til, og 

vil komme til at bruge mange timer på hele renoveringen. 

Heri Skoleparken 2 står vi også overfor nogle udfordringer: 

revnerne i murene er alvorlige, muligvis indebærer det nye dø-

re og vinduer. Vi glæder os til at komme i gang og opbygge 

samarbejdet med jer. 

Vores nye havemøbler bliver brugt flittigt . 

Dette må være nok for denne gang , da vi lige skal sættes ind 

i arbejdet . 

På bestyrelsens vegne 

Her fra Skoleparken 1 skal der lyde et velkommen til den nye 

bestyrelse i Skoleparken 2. Vi håber på et godt samarbejde i 

fremtiden. Lars Ulrik. 
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Juletræstænding 

Torsdag den 1. december 2016 ved  

selskabslokalerne. 

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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Juletræ i Skoleparken   

Søndag den 27. november 2016  

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 27.11.2016 

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 18. 11.2016 
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Julespisning i Skoleparkens selskabslokaler 

Lørdag den 26. 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 19. november 2016 
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Ekstraordinært beboermøde 

den 13. oktober 2016 

Fotos: Peter Weng 
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Ved du at Skoleparken har sin egen Facebook side. Det er en 

lukket gruppe så du skal søge om at blive medlem.  

Har du en Facebook profil kan du søge efter Skoleparken i Glad-

saxe, blive medlem og deltage i debatterne. 

Opfordring! 

Nu nærmer vinteren sig med 

raske skridt og dermed også 

en masse snefald—

forhåbentlig. 

Nogle af vores beboere kan 

have svært ved at skrabe 

sne, så deres fortov er frit til-

gængeligt. Tænk derfor på 

om du måske kan hjælpe din 

nabo lidt med at skrabe sne 

når det ser værst ud. 
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Tøjaften i fritidslokalerne kl. 18.00 

27.jan., 24. feb., 31. marts, 21. april, 19. maj. 

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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Jørgens hjørne 

Julen 1935 

Et par dage før julen, sagde min far: "Op med humøret, Jørgen, 

det er snart jul". 

Men så begyndte jeg at græde. Jeg havde ingen penge til jule-

gaver til far, mor og mine 3 søskende. Min far så lidt på mig og 

grinte. Så gav han mig 1 krone. "Ka du så komme af sted og få 

købt noget". EN HEL KRONE! 

Jeg for af sted op til TATOL (en billigforretning der solgte alt 

mellem himmel og jord). Min far fik en cigar = 20 øre. Min mor 

fik en meget smuk karklud i 3 farver = 25 øre. 

Til mine 3 søskende Else, Svend og Arne købte jeg nogle meget 

smukke lommetørklæder. 

Der hjemme havde vi en stabel gammelt julepapir som jeg 

brugte til en fin indpakning. Det blev en dejlig juleaften, især på 

grund af de flotte julegaver fra Lillebror! 

Ak ja, tiden går. 

Glædelig jul fra  

Jørgen Brøsen. 
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 Lidt om affaldssortering i de store containere på Jo-

steinsvej 2 og 15. 

På Josteinsvej 2 og 15 er der ulåst container til småt brandbart 

(under 1 x 1 meter). Desuden er der åben container til haveaf-

fald (husk at fjerne plastikposer m. m.) Der er en åben contai-

ner til stort brandbart (møbler, madrasser m. m.) samt en con-

tainer til pap, begge er placeret på Josteinsvej 2.  

Skal man af med stort metal skal det stilles ved aflåst container 

til jern/metal på Josteinsvej 15 og det er også her man finder 

aflåst container til deponi (blød pvc, imprægneret træ m. m.). 

Også her bedes det stillet ved siden af. 

Farligt affald (elektronik, lysstofrør, maling, kemikalier m.m.) 

bliver opbevaret i et aflåst tidligere skralderum og afhentet af 

vognmand. Indtil renoveringen er overstået vil man fortsat kun-

ne stille affaldet ved siden af containerne, så vil det blive ind-

samlet af gårdmændene. 

Mvh. Ejendomskontoret. 

 

Josteinsvej 15 
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Storskrald indsamlings datoer 2017 

 
6 marts 

18 april (flyttet til 

tirsdag p. g. a. på-

ske) 

19 juni 

21 aug 

23 okt 

4 dec 

 

Josteinsvej 2 

 

HUSK! Fastelavnsfest søndag den 26. februar 2017. 
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Billeder fra Åbent Hus 

arrangement om  

Renovering. 

3. oktober 2016 
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Ønskes alle beboere fra afdelingsbestyrelsen 
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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: 

Birthe Fogh:  5046 0737 

pinieparken@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.: 21.2.2017 

 

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: 7/12, 4/1, 1/2, 1/3 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


