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Faste aktiviteter i Skoleparken 

Yoga: Hver mandag fra kl. 18.00-19.30. Kontakt Bjarma: 2821 

7272 

Billard klubben: Kontakt fritidsudvalget v/Palle: 2488 7863 

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: 

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.: 1.11.2017 

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: 4/10, 1/11, 6/12 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 
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 Lars Ulriks klumme. 

Så blev det sensommer, 

hvis man overhovedet kan 

tale om at det har været 

sommer…. Det var i hvert 

fald en kølig en! 

Byggeudvalget havde møde 

den 28. august, og her kunne vi glæde os over at lokalplanen er 

på dagsordenen for det næste Økonomiudvalgsmøde i Gladsaxe 

Kommune. Vi har godt nok ikke fået alle ønsker med i lokalpla-

nen, men vi må tage det sure med det søde. Indstillingen fra 

Teknik- og Miljøforvaltningen er positiv, så forhåbentlig stem-

mer udvalget ja, så lokalplanen kan blive endeligt godkendt på 

det efterfølgende Kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af 

september. 

Og så er vi klar til næste skridt! 

Vores rådgivere har brugt sommeren på at udarbejde materiale 

til prækvalifikation, så vi kan invitere entreprenører til at afgive 

første tilbud i efteråret. 

Det bliver alvorligt spændende at se hvad entreprenørerne by-

der ind med. Vi kan konstatere at byggemarkedet er præget af 

travlhed og deraf følgende prisstigninger. Det bliver så også en 

længere proces med 3 budrunder inden at der kan indgås en 

kontrakt med den valgte entreprenør i marts måned næste år. 

Vi må håbe at vores budget holder. 

De der deltog på beboermødet i maj kan måske huske at jeg 

fremlagde et muligt projektforløb med start af første nedrivning 

i foråret 2018, og en slut dato på byggeforløbet medio 2022. 15 

 

I går, i dag  og i morgen? 
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Alle lørdage i september til og med december må-

ned. Åben fra kl. 10.00—15.00 i den gamle køb-

mandsbutik. 

Der opkræves et gebyr på 20 kroner (incl. Bord 

og stol) der dækker annonceudgifter i lokalaviser-

ne. 

Du bestemmer selv hvor mange gange du vil væ-

re med. 

Tilmelding til: midjordb@gmail.com 

Mobil: 2821 7272 

Yoga for krop og sjæl 

Starter igen mandag d. 4. september i fritidslokalerne  kl. 18 – 

19.30 

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

time  

 Du har mulighed for at låne et underlagen,  tag en pude med 3 

Det ser ud til at 

holde. 

Derfor vil nogle 

skulle genhuses i 

2 år, andre i 1 år, 

men langt de fle-

ste i et halvt år. 

Det vil I kunne 

læse meget mere 

om i det nyhedsbrev der udsendes medio september, altså lige 

om lidt! 

I samme nyhedsbrev bliver der også informeret mere om gen-

husningsforløbet, men først når entreprenøren er valgt kender 

vi det endelige forløb. 

Informationsmøder om genhusning vil ske ad flere omgange, 

først for dem der skal genhuses i 2 år, der efter i foråret 2018 

holdes der informationsmøde for alle os andre. 

Da vi alle er forskellige vil den lange tidsplan også blive opfattet 

og forstået forskelligt, nogle vil synes at det er forfærdeligt at vi 

skal vente så længe, andre vil synes at det er fantastisk at man 

kan blive i sin bolig længe før genhusningen bliver aktuel.  

Mens jeg husker det, så vil der være en del aktivitet de næste 

måneder, dels skal geoteknikeren lave flere undersøgelser af 

vores jordbundsforhold, dels vil de mulige entreprenører kom-
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me på besigtigelse. 

Afdelingsbestyrelsen var lørdag den 2. september på parkvan-

dring, 20 tilskrivelser blev det til! 

de tilskrevne har nu 20 dage til at bringe forholdene i orden, 

sker det ikke, så koster det den enkelte omkostningerne til at 

gartneren og/eller tømreren kommer forbi og udfører arbejdet. 

Selv om renoveringen starter gør det ikke noget at haverne ser 

godt ud. 

I Skoleparken 1 er hund og kat stadig ikke tilladt, alligevel ses 

de ofte i afdelingen, husk at skal I passe hund og kat, så skal 

der ansøges om pasningstilladelse hos varmemesteren. 

I Skoleparken 1 er det tilladt at holde husdyr, der er i bur, 

akvarie eller terrarie, så som fugl, fisk og skildpadder, kaniner 

Fotos: lars Ulrik 
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Høstfest i Soleparken 2. 

Så var tiden inde til en lille sammenkomst i Skoleparken 2. 

Vi var 17 voksne og 3 børn. Trods vores dejlige ”sommervejr”, 

fik vi en rigtig hyggelig dag. Vi havde købt en pavillon og vi 

havde nogle parasoller som gjorde, at vi kunne sidde i nogen-

lunde tørvejr.  

Det gik fint. Nogle blev lidt våde men humøret fejlede ikke no-

get. 

Nu håber vi på lidt dejligt sensommervejr. 

Birthe Fogh. 

Skoleparken 2. 
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er faktisk ikke tilladt, med mindre de er i et bur inde i boligen! 

Hvilket leder frem til at når affald fra husdyr smides i affalds-

containerne, så skal affaldet være pakket forsvarligt ind i en 

pose. At nogle holder ”tilladte” husdyr skal ikke ramme allergi-

kere eller andre med sarte næser! 

AirBNB er igen et tema i medierne, husk at det ikke er tilladt at 

leje ud via AirBNB i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, og 

dermed heller ikke tilladt i Skoleparken 1. 

Du må gerne fremleje din bolig, så længe boligselskabet god-

kender fremlejekontrakten, eller udleje et værelse bare bolig-

selskabet godkender lejekontrakten. 

Hvis du ikke følger reglerne kan du blive sat ud af din bolig, for 

overtrædelse af din lejekontrakt. 

Og det var hvad jeg havde på agendaen denne gang, vi høres 

ved i november. 

God sensommer til alle, 
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St. Hans aften  

i Skoleparken 
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På boligselskabets hjemmeside www.abg.dk finder du alle rele-

vante oplysninger om boligsøgning, boligskift m.m. 

Skoleparkens julearrangemener: 

18. november er der julemarked 

2. december er der julemiddag 

3. december er der juletræsfest. 

Mere info i næste Park Nyt. 
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Jørgens hjørne 

 

Luftposten! 

For over 60 år siden da Skole-

parken var færdigbygget, kom 

her mange nysgerrige besøgen-

de for at se dette ”anderledes 

byggeri”. Især altangangene til-

trak megen opmærksomhed. 

En dag kom postbuddet med dagens post! En dame stod oppe 

på altangangen og ventede længselsfuldt på brev. Postbuddet 

ville være smart og kastede et brev op til hende – men ak! Et 

vindstød førte brevet over hende og helt op på taget. Ak ve. Ak 

ve. 

Postbuddet for hen til varmemesteren for at låne en stige. Med 

stort besvær fik han den anbragt på altangangen og kravlede 

op! Det så lidt farligt ud. Endelig var han oppe på taget. Men et 

vindpust flyttede brevet ned på jorden! Oh ve, Oh ve. 

Ned igen og damen fik sit brev – helt og pænt! Siden da hed 

postbuddet Luftposten. 

Og det er ikke engang løgn – jeg så det hele selv. 

Jørgen Brøsen 
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Tøjaften i fritidslokalerne.  

11. August, 8. september, 6. oktober og 3. novem-

ber. 

 

På opfordring fortsætter vi med at lave fællesspisning før frem-

visning 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 

Håber at se jer. 

Hilsen Monica, May-Britt og Helle 
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Vaskeri. 

Som I alle ved har vi et dejligt stort og velfungerende vaskeri, 
hvor vi kan vaske når vi vil. For at det fortsat skal være en 
god oplevelse at komme i vaskeriet og at vi alle kan komme til 
maskinerne når vi har planlagt at vaske, minder vi lige om 
reglerne for afbenyttelse af vaskeriet. 

Der må pr. husstand højst benyttes: 

Mandag til fredag  4 vaskemaskiner 

Lørdag / søndag  3 vaskemaskiner 

Alle dage     1 tørretumbler og 1 tørreskab 

Hvis der er ledige tørretumblere, må vi tage en ekstra, hvis vi 
opholder os i vaskeriet, da den skal tømmes hvis en anden be-
boer ønsker at benytte den. 

Det er tilladt for næste bruger at tømme maskine/tumbler, 
hvis den er standset og brugeren ikke er i vaskeriet. 

Det er ikke tilladt at reservere en tumbler forud, dvs. inden 
tøjet kan fyldes i den. 

Børn under 15 år må ikke benytte maskinerne, og må ikke 
være i vaskeriet uden opsyn af en voksen. 

Rengør maskinerne efter brug. Tørreskabene skal slukkes ef-
ter brug, de bruger meget strøm. Vinduerne skal lukkes, når 
man forlader vaskeriet som den sidste. 

Vaskeriet er lukket mandag 
formiddag fra kl. 8 til kl. 12. 
for rengøring  

God fornøjelse i vaskeriet J 

tel:20%2099%2043%2093

