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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.: 7.2.2018 

 

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: 6/12, 3/1, 7/2, 7/3 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 
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Lars Ulriks klumme: 

Så er det tid igen for seneste 

nyt. 

Efter parkvandingen i sep-

tember, har der været et par 

opfølgningsbesigtigelser, som 

mundede ud i at 4 af vores 

naboer har haft eller snart får 

besøg af gartneren der vil 

ordne have på lejerens bekostning, trist at det skal være sådan. 

Der har været en klage over støj fra larmende børn bag Triumf-

vej 47, med ønske om skiltning. Det mener afdelingsbestyrel-

sen ikke bør være nødvendigt, der skal være plads til alle og 

der skal tages behørigt hensyn til de forskellige behov vi har 

som beboere og gæster i Skoleparkerne. 

Så vi vil opfordre til at vi hver især gør vores børn eller gæster 

opmærksom på at man skal tage hensyn til andre. 

Lokalplanen for Skoleparken 1, blev den 27. september god-

kendt af byrådet, så nu kan der projekteres færdig og indgås 

aftaler med entreprenører. 

Det første genhusningsmøde har været holdt, beboerne fra 11 

ud af de 12 berørte boliger deltog i mødet. Det var dejligt at 

opleve den positive tilgang fra både beboere og administratio-

nen. 

Det første genhusningshold, omfatter boligerne Halbjørnsvej 53 

- 77, hvor genhusningsperioden er på mellem 18 – 24 måne-

der, hvorfor genhusningen betragtes som permanent.  

Det er lidt særligt for vores renoveringssag. Personlige møder 

med udlejningsafdelingen og de berørte beboere er nu afholdt, 

og en plan for disse genhusninger er ved at være på plads. 
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Ønskes alle beboere fra afdelingsbestyrelsen 
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Afdelingsbestyrelsen deltog i den årlige afdelingsbestyrelses-

konference. Konferencen er arrangeret af Arbejdernes Boligsel-

skab i Gladsaxe og handlede denne gang om hvordan vi kan få 

flere beboere til at deltage i arbejdet med de enkelte boligafde-

linger. Hvordan gør vi beboerdemokratiet mere interessant? 

Boligselskabet har udgivet pjecen: ”Nøglen til din bolig giver 

dig indflydelse”. Den kan hentes på boligselskabets hjemme-

side på www.abg.dk,  og den er allerede uddelt til alle beboere 

sammen med seneste nummer af Bolig-bladet. 
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De næste genhusningsmøder afholdes i 2018, når vi er tættere 

på igangsætning af renoveringen. 

Og tættere på kommer vi hver dag. Nu har der været afholdt 

prækvalifikation, hvorefter at 

byggeudvalget har valgt de 5 

entreprenører som skal komme 

med tilbud på opgaven.  

De 5 anerkendte og velrenom-

merede entreprenører er: 

Anker Hansen A/S 

Adserballe & Knudsen A/S 

B. Nygaard Sørensen A/S 

MT Højgaard A/S 

NCC A/S 

De første indledende tilbud fra 

entreprenørerne gives den 28. 

november, så bliver det spændende om budgettet holder, de 

endelige tilbud får vi den 9. februar 2018. 

Afdelingsbestyrelsen overvejer i øjeblikket at fremlægget et for-

slag om parkeringsordning i Skoleparken 1. Ordningen vil om-

fatte Halbjørnsvej, Josteinsvej, Erlingsvej og parkeringspladsen 

ved selskabslokalet. 

Overvejelsen skyldes 2 årsager, den første er at ombygningen 

af Triumfvej har medført at flere udefrakommende parkerer på 

vores parkeringsplads. Den anden og ikke mindre væsentlige 

årsag er at vi vil sikre at der i forbindelse med renoveringen 

sikres at beboere og gæster sikres parkeringspladser, når byg-

geledelsen og håndværkere begynder at fylde op i afdelingen. 

Mere om dette følger. 

Som de fleste nok har bemærket er bodegaen lukket. Det skyl-

des at de ikke betalte deres husleje til tiden, hvorfor boligsel-

skabet opsagde lejemålet. 

Bodegaen har været en del af Skoleparken i mange år, så det 

er lidt vemodigt at se de tomme lokaler, men når huslejen ikke 

betales til tiden, har det konsekvenser. 

Som I er blevet orienteret om, så er vores varmemester Jan, 
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sygemeldt på ubestemt tid. Det er afdelingsbestyrelsen meget 

kede af og vi håber at vi snart kan se Jan i afdelingen igen.  

Husk at I kan sende en hilsen til Jan via varmemesterkontorets 

postkasse. 

Vi vil gerne takke Martin, Magnus, Patrick og Ole for den ind-

sats de yder i Jans fravær. 

Arbejdsplanen for efteråret og vinteren er på plads, så der skul-

le være styr på det hele. 

Efteråret har allerede været hård ved os, flere kældre blev fyldt 

med vand efter de kraftige regnvejr i september. Der er heldig-

vis styr på pumperne og udtørringen nu.  

Desværre er vi ikke færdige med at opdage skimmelramte boli-

ger. Der er kommet 3 nye til siden september, så vi må krydse 

fingre for at vi har genhusningsboliger nok i afdelingen, når vi 

kommer der til. 

I forbindelse med renoveringen skal vi også have set på vores 

husorden, det bliver der nedsat en lille arbejdsgruppe til at tage 

sig af. Det virker naturligt at husordenen tilpasses de nye boli-
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med, OG to andre i klassen havde fået samme ide. 3 hunde! 

Jamen lærer Brøsen, hvad er det dog du har sat i gang! 

 

Det gik nogenlunde oppe i klassen. Men i frikvarteret i gården 

vakte det stor opmærksomhed. Ved juleafslutningen i aulaen 

kom hundene op at skændes (under inspektørens juletale!). 

Nå, vi overlevede! Men inspektøren kaldte mig til tjenstlig sam-

tale inden julefrokosten for lærerne. Nå, op med humøret Brø-

sen, det er snart jul! Efter den oplevelse hed jeg i lange tider 

Hundejulemanden! 

Glædelig jul fra Jørgen Brøsen. 

 

HUSK! Fastelavnsfest søndag den 11. februar 2018. 
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 Jørgens hjørne! 

Jeg var helt ny lærer på Ma-

rielyst Skole – endda klas-

selærer i en 3. klasse. Søde 

børn! 

Julen nærmede sig! Vi snak-

kede og snakkede om den 

kommende højtid. Hvordan 

skulle det foregå på vores 

skole? Først skulle det fejres i vores egen klasse – og senere 

sammen med alle de andre i aulaen. Uh! Hvor bliver det spæn-

dende! 

Pigerne (de små) skulle have deres fineste dukke med! Men til 

dette bemærkede en dreng: ”Det er meget uretfærdigt! Vi 

drenge leger jo ikke med dukker”!  

Læreren: ”Så tag din lille hundehvalp Fido med”. Ih, må jeg”, 

var hans svar. 

Nå, vi havde andre ting at ordne inden timen sluttede, så vi tal-

te ikke mere om det. Men på vej ned til lærerværelset tænkte 

jeg at det måske ikke var så smart med den hund. Nå, han får 

nok ikke lov af mor og far. Men, men, men! Han havde hvalpen 
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ger og anvendelsen af de nye fællesarealer. Det vil I høre mere 

om på næste beboermøde. 

Og så kan jeg vist ikke finde på mere. Jeg håber, at I vil møde 

talstærkt op til de kommende jule arrangementer, som annon-

ceres her i ParkNyt. 

God jul og godt nytår til alle 

Lars Ulrik 
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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 pr. gang 

(incl. Bord og stol) der dækker annonceudgifter i 

lokalaviserne. 

Du bestemmer selv hvor mange gange du vil væ-

re med. 

Tilmelding til: midjordb@gmail.com 

Mobil: 2821 7272 
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Tøjaften i fritidslokalerne kl. 18.00 

12.jan., 9. feb., 9. marts, 6. april, 25. 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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Juletræstænding 

Fredag den 1. december 2017 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 3. december 2017  

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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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 tilgæn-

geligt.  

Tænk derfor på om du måske  

kan hjælpe din nabo lidt med  

at skrabe sne når det ser 

værst ud. 
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I går, i dag og i morgen? 
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Tilmelding til juletræsfest den 3. december 2017 

Navn:_________________________________________ 

Adresse:______________________________________ 

Antal personer: 

 Heraf piger__________________Alder:_________ 

 Heraf drenge:________________Alder__________ 

Pris i alt:______________ 

Tilmelding til Monica Larsen, Josteinsvej 119, senest 19. 

11.2017 på mail til monty1991@hotmail.com eller i kuvert. Be-

taling med MobilePay på 2855 5931eller kontant til Monica. 

Husk at skrive antal personerog køn. 
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Dyrene kender hinan-

den på lugten 

Mennesker må tale 

sammen. 

Somalisk ordsprog 

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. 
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Julespisning i Skoleparkens selskabslokaler 

Lørdag den 2. december 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 Monica Larsen, Josteins-

vej 119, eller med mail til monty-1991@hotmail.com og 

MobilePay til 2855 5931. Husk at skrive antal personer. 

Senest 20. november 2017 


