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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.: 1.9.2017 

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: 2/8, 6/9, 4/10 

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 så langt, årets budget-

/ beboermøde blev holdt den 23. 

maj, for første gang i mange år 

uden indkomne forslag fra bebo-

ere og afdelingsbestyrelse. Så 

jeg tror at vi satte ny rekord, 

start kl. 18.34 – slut kl. 20.04. I kan læse mere om mødet i re-

feratet her i ParkNyt. 

Som det fremgår af Nyhedsbrevet der blev omdelt i maj måned, 

og som også ligger på hjemmesiden, så bliver byggesagen lidt 

forsinket. Det skyldes dels at vores rådgivere har brugt mere tid 

end forventet på at hjælpe kommunen med at udarbejde lokal-

planforslag. 

 

En anden nok så væsentlig årsag 

er at byggemarkedet er presset, 

det gør at vores rådgivere har 

været nødt til at gentænke tids-

planen. 

Som jeg fortalte på budgetmø-

det, forventer vi at der holdes et 

genhusningsmøde i efteråret i 

år, hvor boligselskabet fortæller 

om tidsplanen og det forventede 

forløb af renoveringen. Men bare 

for en sikkerheds skyld må jeg 

igen skrive at den endelige tids-

plan først kendes når entrepre-

nøren er fundet og en kontrakt 

underskrevet i starten af 2018. 

De der har meldt sig til fokusgruppen om genhusning, vil blive 

indkaldt til møde i sensommeren. 
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Brøsens hjørne 

Kan man spise dem? 

Jeg er født – og boede de før-

ste 14 år af mit liv i Dysse-

gårdskvarteret – tæt på Lyng-

byvej. Den gang så Lyngbyvej 

helt anderledes ud, end den 

gør i dag. 

Vejen havde brolægning – én 

kørebane mod København og én bane væk fra København. Der 

var en rabat med store træer, en cykelsti og et fortov med fli-

ser.  

I rabatten gik min far og mig tit om efteråret og plukkede 

champignons som blev brugt til at ”peppe” op på aftensmaden. 

En gang fandt vi nogle svampe, som min far ikke var sikker på 

om de kunne spises. 

”Jørgen gå hen til grønthandler Hansen og spørg om man kan 

spise dem”? 

Det gjorde jeg! Grønthandler Hansen svarede: ”Det kan I godt, 

men husk at betale jeres sygekasse”. Det svar forstod jeg ikke 

men sagde det til min far. ”Øv”! Sagde han og smed dem i ren-

destenen. Senere forstod jeg hvad han mente! 

Tak far! 

Jørgen Brøsen f. 1929. 
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1, 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. 

 

2. 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. 

3. 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. 

 

4. Vi elsker vort land, 

og vi hilser den drot, 

som har prøvet og valgt sig den 

rette fyrstinde: 

på hans eventyr-slot 

kan hver kvinde, hver mand 

et eksempel for livet i kærlighed 

finde! 

Lad tiderne ældes, lad farverne 

blegne, 

et minde vi vil dog i hjertet os 

tegne: 

fra sagnrige nord 

gaar en glans over jord - 

Det er genskær af vidunderlan-

dets fortryllende enge, 

- fra sagnrige nord 

gaar en glans over jord - 

Det er genskær af vidunderlan-

dets fortryllende enge! 

Midsommervise 
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80%: Så mange har udfyldt og afleveret det uddelte spørgeske-

ma, hvor I skulle svare mere specifikt på spørgsmål om jeres 

boligs indretning og overflader. Manglende besvarelse eller for-

kert besvarelse kan være med til at fordyre projektet under ud-

førelsen og dermed betyde at vi skal finde uhensigtsmæssige 

besparelser. Så skulle I mangle at svare så er det nu det skal 

ske…… 

Onsdag den 31. maj afholdte Gladsaxe Kommune borgermøde 

om lokalplan forslaget for Skoleparken. I skrivende stund ken-

der jeg ikke forløbet af mødet, men der kommer et lille indlæg 

et andet sted i ParkNyt om dette. Lokalplanen skulle gerne væ-

re endeligt på plads i efteråret 2017. 

Det ville være rart at genbruge det eksisterende fælleshus, men 

det bliver for dyrt at sætte i stand efter nedrivning af butikker-

ne og pælefundering til de nye boliger, som forventeligt kom-

mer til at efterlade fælleshusbygningen i en miserabel stand.  

Derfor er arbejdes der på et nyt fælleshus, det bliver desværre 

kun i en etage, så klublokalerne kommer til at få ny adresse i 

”Børnehaven”. Det arbejder vi så med fremadrettet. Lige nu ar-

bejder rådgiverne på at få justeret økonomien for fælleshuset, 

så budgettet kan holde for denne del af projektet. 

Når afdelingsbestyrelsens 

møde i juni er overstået, 

holder vi en velfortjent 

sommerferie, frem til au-

gust måned. 

Så jeg vil slutte med øn-

sket om en god, varm og 

tør sommer til alle. 

 

Lars Ulrik 
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Værktøjskassen 

Hvor blev I af, sad jeg og tænkte efter det første møde i Værk-

tøjskassen den 6. april ? 

Måske er navnet forkert? 

Værktøjskasse, er tænkt som en social aktivitet, hvor vi støtter 

op om hinanden og gerne hjælper hinanden gennem de udfor-

dringer der kommer i renoveringsperioden, så jeg er lidt ked af 

at der kun dukkede 2 beboere op til det første møde, forhå-

bentlig møder I stærkt op næste gang, for vi får brug for hinan-

den i de kommende år. 

Emner for de sociale aktiviteter kan være: 

Hjælp til nedtagning og ophængning af inventar i forbindelse 

med genhusning. 

Kaffeklub, hvor man kan mødes til en snak. 

Loppemarkeder. 

Fællesspisninger. 

Arrangementer i forbindelse 

med genhusning – flytninger. 

Værktøjsudlån – evt. styret af 

varmemester (depositum ved 

udlån?) 

Så tænk over hvad I hver især 

kan byde ind med og mød op 

til næste møde, som bliver 

indkaldt når højsommeren er 

overstået. 

Afdelingsbestyrelsen. 
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Lars Ulrik, formand, taler ved lokalplans mødet den 31. 

maj 2017 

Husk at bestyrelsen går parkvandring  

lørdag den 2. september 2017 
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I går, i dag og i morgen? 

5 

Fokusgruppemøder. 

Fra Byggeudvalget skal der lyde en stor tak til dem der mødte 

op til fokusgruppemøderne i marts og april, der kom mange 

gode input, nogle kan lade sig gøre, andre kan ikke. 

Vores rådgivere er nu i gang med at implementere hvad der er 

muligt. 

Byggeudvalget 

Vaskeriet 

Der forsvinder tilsynela-

dende nogen gange tøj 

fra vaskeriet? 

Det er i orden at tømme 

maskinerne, hvis tøjets 

ejer ikke selv er fremme 

og gøre det når vasken 

er slut. Men til den lang-

fingrede, nøjes med at 

tage dit eget tøj med hjem….. 

Afdelingsbestyrelsen 

70 års bryllupsdag—Jernbryllup! 

 

Vi tror at det er første gang at 2 beboere i Skoleparken fejrer 

jernbryllup. 

Det sker den 18. juni, når 

Inger og Børge Hansen, Jo-

steinsvej 129 fejrer den store 

dag—Tænk 70 års ægte-

skab!! 

Tillykke, tillykke, tillykke 

Mange hilsner fra afdelings-

bestyrelsen 
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Så er det blevet tid til årets Sankt Hans fest i 

Skoleparken v/st. legeplads 

Fredag den 23. juni 2017 fra kl. 19.00 

Traditionen tro vil Bjarnes pølsevogn være åben 

fra 19.00 

Som noget nyt i år vil Ismageriet stå for desser-

ten og diske op med lækre vaffelis fra 19:00-

22:00 

Herudover serveres der fadøl, vin og vand  

Bålet tændes kl. 22.00 og midsommervisen syn-

ges i fællesskab.   

 

Vi håber at se mange beboere på denne aften 
Fritidsudvalget 
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Kan vi være det bekendt! 

Vi bor et dejligt sted, her i Skoleparken, vi har alle muligheder 

for, at komme af med vores affald og andet. 

Der er diverse container til både det ene og det andet og vores 

funktionærer gør deres for, at holde vores områder pæne. Det 

undre mig, at folk kan være så ligegyldige, at de smider deres 

reklamer, pap og andet i husholdnings containerne. Der bliver 

også stilet flasker og store papkasser i dette rum. Og det på 

trods af, at vi også har container til det formål. Der er også 

nogle der parkere, hvor de vil, ved vaskeriet er der sågar nogle 

der holder lige uden for døren, så det kan være svært for gang-

besværede, at komme ind. 

Jeg håber og tror på, at når vi er vel overstået renoveringen, at 

folk så vil respekte og værne om vores boliger/områder. For el-

lers kunne det være, at Skoleparken skulle omdøbes til 

”Egoistparken”. 

 

Peter Lund 

Josteinsvej 113 
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Bestyrelsen på tur til Solrød Strand for at se på byggeteknik-

ker. 

Glemt tøj i vaskeriet. 

På det seneste har der været perioder, hvor flere kurve i vaske-
riet er fyldt med ”glemt tøj”. 

Hermed en opfordring til, at vi alle skærper opmærksomheden 
på at få alt vores tøj med hjem og til at kigge i kurvene for at 
se om vi eventuelt skulle have glemt noget tøj. 

7 
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Skoleparken Budgetmøde 2017, Tirsdag 23. maj 2017, kl. 

18.30 

Dagsorden: 

Valg af stemmeudvalg 

valg af dirigent 

valg af referent 

godkendelse af forretningsorden 

aflæggelse af selskabet beretning 

aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det 

kommende regnskabsår 2017/2018 

eventuelt andre sager som afdelingsbestyrelsen ønsker behand-

let 

indkomne forslag - udgår 

valg til afdelingsbestyrelsen 

valg af formand- Lars Ulrik Hansen modtager genvalg 

valg af 2 medlemmer for 2 år – Jørgen Brøsen og Peter 

Weng modtager begge genvalg 

Valg af 2 suppleanter – Jytte Nielsen og Lisbet Engholm 

Holst modtager begge genvalg 

Valg af fritidsudvalg  - PÅ valg er Monica og Martin Møller begge 

modtager genvalg 

Valg af redaktionsudvalg – udgår da de er fuldtallige 

Valg af flagudvalg 

Eventuelt 

Der var deltagere fra 35 lejemål. 

 

Ad 1) Pettersson, Martin og Patrick 

Ad 2) Ryno Scheil 

Ad 3) Stig Olsen 

Ad 4) ingen bemærkninger 

Ad 5) Selskabets beretning ligger på ABGs hjemmeside. Er kun 

trykt og sendt til repræsentantskab, men der kan fås adgang til 

et trykt eksemplar hos varmemesteren. Almene boliger nu un-

der transportministeriet. Ejendomsskatter for almene boliger 

13 

dialog med kommunen men kommunen har fokus på at de kun 

kan hjælpe dem som de må i henhold til lovgivning. ABG vil ar-

bejde på det.  

 

Boligsikring og boligydelse. Ligger ikke i kommunen mere men 

hos udbetaling Danmark. Det kan bruges som argument over-

for kommunen. – Vil gerne opfordre til at beboere selv tager 

kontakt også 

 

Ad 9) udgår, da der ikke var indkommet forslag. 

 

Ad 10) Ingen andre kandidater stillede op - Lars Ulrik, Jørgen 

Brøsen og Peter Weng blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen. 

Jytte Nielsen og Lisbet Holst blev genvalgt som suppleanter. 

 

Ad 11) Monica Larsen og Martin Møller genvalgt til fritidsudval-

get 

 

Ad 12) Udgår, da udvalget er fuldtalligt. 

 

Ad 13) Brøsen og Lars Ulrik kan ikke dække alle flagdage. Der 

er brug en mere i Flagudvalget  – men ingen meldte sig. 

 

Ad 14) Ingen kommentarer. 
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vet. Men der er ikke meldt noget konkret ud om tidsplan fordi 

det ikke er sikkert at det vil være korrekt. Tidsplan vil sandsyn-

ligvis være klar sidst på efteråret. Hvor der afholdes oriente-

ringsmøde om genhusning. 

Der blev orienteret om  

Alle midlertidige lejemål bliver opsagt pr. 31/12-2017. De første 

nedrivninger forventes foråret 2018. 

Det ser ud til, at der er økonomi til nye hvidevarer i alle boliger 

og til nyt fælleshus (selskabslokaler). Klubaktiviteter vil sand-

synligvis blive lokaliseret i den gamle børnehave.  

En tak til de som har deltaget i fokusgruppemøder, og som er 

kommet med mange gode input og idéer selvom ikke alle idéer 

er medtaget. 

Loppemarked i købmandslokalerne vil ophøre på et tidspunkt – 

lokalerne skal bruges til udstilling af valg f.eks. køkkenskabe, 

fliser osv. samt evt. til kontor for byggeledere m.m. 

 

Forslag om at selskabsbestyrelsen tager kontakt til Gladsaxe 

kommune om at få en socialrådgiver knyttet til bebyggelsen op 

til renoveringen. – ABG er opmærksom på sådanne tiltag og har 
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også omfattet af loft for stigning i grundskyld frem til 2020. 

Derimod skal ABG spare ca. 12,5 mio. frem til 2022 som følge 

af ny lov om besparelser inden for den almene sektor. Boligsel-

skabet har haft konsulenter til hjælp for at identificere besparel-

ser. Ingen fyringer. Men andre eksempler på besparelser: Der 

er 19 varmemesterkontorer (og dermed 19 indkøbskontorer), 

en besparelse at indkøbe centralt (f.eks. opnå bedre rabatter). 

Ejendomsfunktionærer må gerne udskifte pakninger, stikkon-

takter – måske kan de få tid fremfor at tilkalde håndværkere og 

dermed spare penge. ABG har gennemført en spørgeskemaun-

dersøgelse – ABGs beboere er generelt meget tilfredse med de-

res boliger og omgivelser. 69 boliger fra Skoleparken har besva-

ret. Samarbejdet med Gladsaxe kommune fungerer rigtig godt i 

forhold andre omegnskommuner. En enkelt ting svæver dog. 

Kommunen er pålagt at tage flygtninge – ca. 63. Da de er på 

integrationsydelse kigger kommunen på boliger med meget lav 

husleje til flygtninge. Mange af afdelingerne er i gang med re-

novering. Der bliver udviklet på ABGs hjemmeside. ”Min side ” 

indeholder bla. Kontooversigt, samt muligheden for at indrap-

portere fejl og mangler til varmemesteren. 
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Ad 6) Havde det ikke for været for renovering havde det været 

et stille år for bestyrelsen. Kun få sager (beboersager/klager og 

andet – hundehold, støj, parkeringer). 

Udviklingen af hjemmeside hos ABG omfatter bla. nyt program 

for dagsorden og referat fra afdelingsbestyrelsesmøde, hvilket 

ikke fungerer så godt og derfor forsinker udsendelse/opsætning 

af referaterne.  

Skoleparkens Facebook-gruppe har nu mere end 70 deltagere 

og der holdes generelt en god tone.  

Parkvandring førte kun til få påtaler som alle hurtigt blev ud-

bedret. Parkvandring foregår ad to ruter: foråret er mest for at 

prioritere ejedomsfunktionærernes arbejde – sensommer turen 

prøver så vidt muligt at komme rundt i alle hjørner – men be-

styrelsen vil gerne have tips, hvis der er noget beboere gerne 

vil have at de kigger på. 

I forbindelse med TV er det valgt at afslå muligheden for at fra-

vælge kanaler – pga. den forestående renovering (og de ekstra 

omkostninger denne mulighed ville medføre). Der laves en ny 

aftale med YouSee i forbindelse med gennemførelsen af reno-

verings sagen.  

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de ikke vil fælde ege-

træer på skolens boldbane. De vil til gengæld plante nogle fle-

re. Bestyrelsen vil køre en hegnssyn sag. Årsagen til kommu-

nens beslutning er så vidt vi er orienteret indsigelser fra Natur-

fredningsforeningen bla. Fordi der bor flagermus i træerne. 

Initiativet Værktøjsskassen er ment som en mulighed for bebo-

ere til at hjælpe andre beboere  var ikke en succes – kun 2 be-

boere udover de 4 bestyrelsesmedlemmer mødte op. Der forsø-

ges igen på en anden måde. 

 

Ad 7) Den korte udgave er, at der kommer 2% i lejeforhøjelse 

og at de anvendes til forhøjelse af henlæggelser. Der har været 

fald i ejendomsskatter, vandafgift (forbrug falder fordi der er 

færre lejemål) fald i beløb afsat til uforudsete (0,7%). Grunden 
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til stigning i henlæggelser er, at der er brug for henlæggelser til 

bla. nye hvidevarer efter renovering. Stigningen er også del af 

en gradvis stigning af huslejen til den budgetterede huslejestig-

ning efter renovering. Ny pris pr. m2 er 900,72 

Tab af lejeindtægter fra erhvervslejemål og børnehave dækkes 

af dispositionsfonden. 

 

Følgende spørgsmål og svar til budgettet blev stillet: 

Halbjørnsvej – midlertidig asfalt efter fjernvarmenedlægning – 

vi  må have penge til gode for det slidlag de ikke har lagt? 

Svar: Pengene er reserveret hos Vestforbrænding, til nyt slidlag 

i forbindelse med renovering. 

Betales der leje for areal til transformer på hjørnet af Halbjørn-

svej  og Vestforbrændings anlæg i varmecentral?–  

Svar (som lovet besvares dette i referatet, da der ikke kunne 

svares på mødet): Afdelingen modtager 40.000,- kr. i husleje 

for dette. 

 

Ad 8) Orientering om renove-

ringen. Læs nyhedsbrevene 

– seneste fra maj 2017. Tids-

planen er noget forsinket pga. 

forberedelse af lokalplan. 

Kommunen har fjernet mange 

ting inden offentliggørelse af 

lokalplanen bla. Ekstra vinduer 

i gavle, større vinduesarealer 

osv.  

Renoveringen er udfordret på 

tid. Byggebranchen har travlt 

og priserne stiger voldsomt 

(eks. er timelønnen for en 

murer steget 60,- blot siden 

nytår).  Der blev orienteret 

om den forventede tidsplan, 

som opfølgning på nyhedsbre-


