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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.: 29.5.2015 

 

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: 5/4, 3/5, 7/6 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 
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Lars Ulriks klumme: 

Siden sidst og lidt om 

fremtiden. 

Så kom vi over jul og 

nytår, jeg håber at det 

gik godt for alle, selv 

uden billeder på tv-

skærmen! 

Siden sidste ParkNyt 

har vi som I kunne læse i Nyhedsbrev 14 fået Gladsaxe Kom-

munes godkendelse af skema A for renoveringen, og dermed 

også endelig tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden, det skete 

lige op til jul, så det var en god julegave til os alle sammen. 

Kommunen er nu godt i gang med at udarbejde lokalplan for de 

nye, supplerende, boliger. Så igen går vi en spændende tid i 

møde med lokalplanhøring og projektering. 

Her i foråret vil der også komme gang i fokusgrupperne igen, 

mere om det et andet sted i ParkNyt. 

Byggeudvalget begynder her i foråret også at se på det fælles-

hus der skal erstatte selskabslokalerne og klublokalerne. I pla-

nerne indgår også inddragelse af de tidligere børnehavelokaler. 

Det vil I høre mere om i løbet af året. 

Boligselskabet har i januar og 

februar afholdt møder i stort set 

alle selskabets afdelinger, em-

net har været antennenet og TV

-pakker. Vi holdt ikke møde i 

Skoleparken 1, årsagen er en-

kel; 

Vi skulle have stemt om mulig-

heden for at fravælge og for den 

sags skyld også tilvælge TV-

19 

I går, i dag og i morgen? 
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Husk !! 

Budgetmødet finder sted  

den 23. maj 2017 kl. 18.30 

 

Gøre dine forslag bedre! 

 

Der er mulighed for at få lidt 

hjælp til at udforme evt. for-

slag til beboermødet. Det 

sker ved at henvende sig til 

bestyrelsen den første ons-

dag i måneden kl. 19.00 
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kanaler. Umiddelbart ville dette være nemt at implementere i 

Skoleparken 1, da vi allerede har et stiledningsnet, som er for-

udsætningen for at kunne have frit valg, vores antennenet er 

ejet af YouSee, og deres ydelse ville bestå i en opmærkning af 

ledningerne fra TV-krydsfelterne til antennestikkene i boligerne. 

For de fleste afdelinger vil denne ændring være gratis, ved en 

ny bindingsperiode på 6 år! 

Men da udførelsen af renoveringssagen opstarter i foråret 2018, 

skal vores antennenet også laves om, så vi kan ikke skrive un-

der på en bindingsperiode på 6 år. 

Derfor har vi besluttet at pakkeløsningen med mulighed for fra-

valg, bliver implementeret samtidig med at vi renoverer, det 

giver så også bedre tid til at afsøge markedet for alternative til 

YouSee og tv-kabling i det hele taget. 

For at vi alle kan se TV undervejs i renoveringen vil det kræve 

en del ledningsomlægninger som skal håndteres af YouSee og 

entreprenøren. 

 

Boligselskabet har i februar måned gennemført en beboerun-

dersøgelse, jeg håber at I alle har svaret, dels for at give et 

indtryk af jeres opfattelse af både afdeling og selskab, men og-

så for at bidrage til den afsøgelse af effektiviseringspotentialer 

som boligselskabet er i gang med. 

På sidste beboermøde blev 

det foreslået at der blev lavet 

en film om Skoleparken 1, der 

viser afdelingen nu og frem 

gennem renoveringen, den 

tanke har vi arbejdet med. 

Filmen bliver et billedshow, 

hvor der med udgangspunkt i 

8 – 10 faste steder i afdelin-

gen bliver taget billeder hen-

over året. Det kan vi selv 

håndtere uden de store om-

kostninger. 
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I efteråret bragte boligselskabets blad et indlæg med overskrif-

ten ” Gør dine forslag bedre”. Der har gennem årene været 

mange gode forslag til behandling på Skoleparken 1s årlige be-

boermøde, men det sker desværre også at nogle forslag ikke 

altid er lige klart formuleret, derfor tilbyder afdelingsbestyrel-

sen at hjælpe med at formulere dit forslag. Så hvis du ønsker 

hjælp så mød op til ”mød afdelingsbestyrelsen” den første ons-

dag i måneden, med et oplæg til dit forslag, du vil stadig selv 

være forslagsstilleren! 

Hvilket leder frem til at vi holder årets beboermøde TIRSDAG 

DEN 23. MAJ kl. 18:30, efter nogle års pause bliver der serveret 

frisksmurt sandwich til de fremmødte. 

Jeg har nogle gange fået spørgsmål om hvad skema A, B og C 

er. Det kan I læse mere om et andet sted i ParkNyt.  

Lige nu vil jeg slutte med at ønske jer et godt og varmt forår/

forsommer. 

Lars Ulrik Hansen 
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Brøsens hjørne 

 

 

 

 

Fagre nye tider  

En nydelig ”rund” dame omkring de 60 kom ud fra svingdøren 

ved MENY i Bagsværd. 

Hun havde en kop varm kaffe i den ene hånd. Hun stillede kaf-

fen fra sig på en stander, tændte en cigaret og startede sin 

knallert. Greb derefter sin kaffe og kørte med smøgen i mun-

den over for rødt og forsvandt mod Søborg. Flot kørt. 

Godt nytår runde dame. 
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Håber at se jer 

Hilsen May-britt, Monica og Helle 

Tøjaften i fritidslokalerne kl. 18.00 

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. 
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FOKUSGRUPPER i foråret 2017 

Så er det atter tid til at trække i arbejdstøjet for deltagerne i 
fokusgrupperne, hvis du allerede har tilmeldt dig en fokusgrup-
pe, eller flere, vil du modtage en officiel indkaldelse, men hvis 
du endnu ikke er på deltagerlisten, men gerne vil være med så 
send en mail til renovering@skoleparken.dk .  
De første møder holdes: 

Fokusgruppe A: 

Mandag den 13. marts kl. 17.00 – 19.00: Emne: Indretning / 

køkken, bad og materialevalg. 

Tirsdag den 25. april kl. 17.00 – 19.00: Emne: Tilvalg / tilkøb. 

Fokusgruppe B: 

Mandag den 13. marts kl. 19.00 – 21.00: Emne: Udearealer. 

Mandag den 24. april kl. 17.00 – 19.00: Emne: Udearealer 

(opfølgning). 

Derudover starter vi fokusgruppe D med emnet genhusning op 
(igen), første møde holdes: 
Tirsdag den 25. april kl. 19.00 – 21.00. 
Da det er lang tid siden at denne fokusgruppe sidst havde mø-
de, vil vi gerne bede om at alle interesserede melder sig på re-
novering@skoleparken.dk, også selv om du har deltaget tidli-
gere! 
Vi ses, 

Byggeudvalget 

 

mailto:renovering@skoleparken.dk
mailto:renovering@skoleparken.dk
mailto:renovering@skoleparken.dk
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SKEMA A, B og C 

Jeg har et par gange fået spørgsmålet ”hvad er egentlig skema 

A, B og C, som der bliver talt så meget om i forbindelse med 

renoveringssagen”, det vil jeg så prøve at forklare. 

Skema A 

Før renoveringen kan sættes i gang skal der først laves en regi-

strering af byggeriets tilstand og derefter udarbejdes et dispo-

sitionsforslag, der prissættes og godkendes af beboerne. Det 

var det vi gjorde i efteråret 2016! 

Vores godkendelse var grundlaget for Skema A, som er en be-

skrivelse af de nødvendige arbejder, med tilhørende økonomi.  

Det er kommunen der godkender Skema A, hvorefter Lands-

byggefonden giver endeligt tilsagn om at de støtter renoverin-

gen. Det var det der skete i december 2016! 

Skema B 

Efter godkendelsen af Skema A, skal der så udarbejdes pro-

jektforslag og indhentes priser hos entreprenører. Her sikres 

det at projektet er muligt at gennemføre inden for den aftalte 

tid og økonomiske ramme. 

Når licitationsresultat, og valg af entreprenør, foreligger og er 
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 Hvis du ikke allerede er oprettet så klik ind på https://abg.dk/

min-side og bed om et kodeord. 

Vi vil selvfølgelig stadig offentliggøre referaterne i ophængsska-

bene i vaskeriet og ved varmemesterkontoret, samt på vores 

egen hjemmeside. 

Det første referat som offentliggøres på denne måde bliver fra 

mødet den 5. april 2017. 

I fremtiden bliver det via ”min side” muligt at: 

- Sende forslag til afdelingsbestyrelsen / beboermøder. 

- Offentliggøre arrangementer i afdeling. 

- Tilmelde sig arrangementer i afdelingen og boligselskabet. 

Vi håber, at det kommer til at virke uden at ”spamme” jeres 

mailbokse alt for tit! 

 

Lars Ulrik 

 

 

Vi har tradition for at holde en større fest de år hvor St.Hans 

falder på en fredag. Det sker i år!! Husk derfor at sætte kryds i 

kalenderen denne dato. Mere info i næste nummer af Park Nyt. 

https://abg.dk/min-side
https://abg.dk/min-side
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Vi er blevet indhentet af den digitale fremtid! 

Jeg skal straks beklage at Peter Weng og jeg kom til at 

”spamme” jeres mailboks med en invitation til spisning den 1. 

marts 2017, UNDSKYLD!!!!!! Men selvfølgelig var det systemets 

skyld! 

Peter og jeg var på kursus for at lære hvordan vi i fremtiden 

skal udarbejde digitale referater af afdelingsbestyrelsesmøder-

ne, det gik rigtig godt. Bortset fra at en opsætningsfejl, sendte 

vores forsøg på en invitation til alle beboere i Skoleparken 1, 

som har oplyst en mailadresse til boligselskabet, og ikke som 

tilsigtet kun til afdelingsbestyrelsen. 

Som overskriften siger er vi blevet indhentet af den digitale 

fremtid, for i mange år har boligselskabets administration truet 

med at afdelingsbestyrelsens referater skulle skrives og be-

handles digitalt. 

Det er vi så nået til nu, så i fremtiden kan du læse referater fra 

afdelingsbestyrelsesmøder på Boligselskabets hjemmeside un-

der afsnittet ”Min side”. Det kræver selvfølgelig at du er opret-

tet som bruger og har et kodeord til siden. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkendt af bygherren udarbejder og indsender vores rådgivere 

Skema B til kommunens godkendelse.  

Så skema B kan ses som en bekræftelse på at projektet kan 

gennemføres på de godkendte præmisser. 

Først når kommunen har godkendt Skema B, kan selve renove-

ringsarbejderne gå i gang. 

Skema C 

Når renoveringen er gennemført skal der udarbejdes Skema C. 

Skema C er basalt set en rapport om at renoveringen er gen-

nemført og byggeregnskabet er afsluttet. 

Jeg håber at det lykkedes at forklare hvad skemaerne omhand-

ler…. Ellers forsøger jeg gerne igen, 

Lars Ulrik Hansen 
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Skoleparken 2. 

Renovering hos os har lange udsigter—allertidligst i 2021. Men 

så må vi glæde os over andre gode ting. Vi har et estra rum i 

kælderen som beboerforeningen har brugt, men vi holder vores 

møder privat. Preben Steinert har derfor udnyttet rummet til et 

mini-fitness center—hvilket er gjort for han egne penge! Rum-

met er tilgængeligt for alle i Skoleparken 2. 

Rummet er meget lille og vi vil gerne have lavet det lidt større, 

hvilket med lidt god vilje godt kan lade sig gøre.  

Venlige hilsner og ønsket om et godt 

samarbejde 

Birthe Fogh, formand 

 

 

Alice og Preben i fitness centret! 
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LOPPEMARKED 

 

 

Så er der loppemarked igen i den gamle købmandsbutik. Hver 

lørdag og søndag frem til og med maj måned. 

Vil du være med kan du tilmelde dig hos Bjarma: 

Mail: bjarma@sol.dk 

Mobil: 2821 7272 
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Igen i år blev juletræsfesten en stor succes. Ikke mindst for bør-

nene. 

 

Gladsaxe kommune har 

ikke længere kontrakt 

med firmaet Kiltin til be-

kæmpelse af skadedyr i 

kommunen. Skoleparken 

har dog stadig kontrakt 

med firmaet, der service-

re de over 100 rottekas-

ser som er opstillet i afdelingen, derfor skal anmeldelse af rot-

teproblem fremover ske gennem henvendelse til ejendomskon-

toret, der formidler videre til Kiltin. 
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Invitation til den nye klub Værktøjskassen  

Vi ved at genhusningen kommer til at fylde en del, og at det er 

en stor omvæltning for alle at skulle fraflytte sin bolig. Har du 

lyst til at hjælpe dine naboer i Skoleparken, og gøre en forskel 

for dem i den svære tid som følger med renoveringen? I så fald 

åbner vi muligheden for at sætte handling bag tankerne, og at 

mødes med andre beboere i et trygt og inspirerende miljø for at 

snakke om, hvilke aktiviteter der kan tilbydes for at gøre gen-

husningen nemmere at komme igennem. 

Klubben Værktøjskassen skal udgøre en base for de frivillige 

ildsjæle blandt beboerne, som har lyst til at bidrage til det soci-

ale arbejde i Skoleparken. Fællesskabet er vigtigt, og derfor har 

vi taget initiativ til denne klub, der får base i den nedlagte bør-

nehave. 

Du inviteres derfor til opstart af Værktøjskassen torsdag den 6. 

april kl 17.00 i den gamle børnehave. 

Der serveres kaffe the & ostemadder 

På dette første møde, skal vi tale om: 

1. Deltagere i styregruppe – aktiviteter 

2. Overskrift for aktiviteter. 

3. Liste over ønskede rekvisitter. 

Til finansieringen af klubbens aktiviteter, indretning og rekvisit-

ter skal der søges fondsmidler. Det kan vi få hjælp til af en eks-

tern konsulent. 

Vi håber, at der er mange der vil støtte op om dette tiltag, og vi 
glæder os til det første møde i børnehavens gamle lokaler. 
 
Vi ses, 
 
Afdelingsbestyrelsen og fondsudvalget 
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Konger og dronninger ved årets Fastelavns fest 
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Der var stor opbakning til 

Fastelavnsfesten i Sel-

skabslokalet. 

 

Foto: Peter Weng 


