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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 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 Martin Autzen 

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.: 5.11.2018 

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: 3/10, 7/11, 5/12 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 

  

PARK–NYT 
SKOLEPARKERNE 

 

 

Efterår 2018 

Fastelavnsfest den 15. februar 2015 se side15 

 

Indhold i dette nummer: 

Lars Ulriks klumme     side 2 

Om renovering      side 3 

Støj fra S-banen      side 4 

Parkvandring       side 5 

Loppemarked       side 6 

Sommerfest i Skoleparken 2   side 8 

Tøjaften        side 11 

Jørgens hjørne      side 14 

 



2 

 

 

  

 

 

 

Lars Ulriks 
klumme: 

 

Jeg håber, at 

alle er kommet godt gennem den lange varme 

sommer, jeg har denne gang droppet klum-

men, og har i stedet komponeret 3 små indlæg 

om henholdsvis renoveringssagen, støj fra S-

banen og parkvandringen. 

Jeg håber at I alle får en god sensommer i vo-

res dejlige saneringsmodne ejendom. 

Lars Ulrik 
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Julen 2018 

ABGs Julemarked afholdes den 

17. november.  

Stedet er endnu ikke fastlagt men hold øje 

med postkassen fordi der vil blive omdelt et 

informationsbrev i god tid før. 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleparkens julearrangementer 2018: 

Julemiddag afholdes den 1. december 

Juletræsfest afholdes den 2. december 

Mere info i næste Park Nyt. 
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Jørgens hjørne—Der var engang! 

Da jeg var 10 år gammel, var jeg en dag 

inde hos skomager Petersen på Lyngbyvej 

for at hente min fars sko. De var blevet 

forsålet og med nye hæle – 7 kroner og 

10 øre! 

Da handelen var overstået, spurgte sko-

mageren mig, om jeg kunne tænke mig at blive eftermiddags-

bud hver dag undtagen søndag fra kl. 15.30 til kl. 18.00. lønnen 

var 1 krone pr. eftermiddag plus de drikkepenge kunderne ville 

give mig hvis jeg var flink og villig. Men ”spørg nu lige dine for-

ældre om lov, og giv mig svar i morgen”. Jeg var i den syvende 

himmel. Ved middagsmaden spurgte jeg og svaret var JA! 

Mine forældre synes jeg skulle betale 5 kroner om ugen i kost-

penge (lige som mine 3 ældre søskende). Rimeligt nok – der 

var jo også kunder der ville give mig drikkepenge. 

Ved min indtræden i erhvervslivet var det en helt ny verden der 

åbnede sig. Jeg fejede gulv, pudsede sko og kørte ud med sko. 

7.10 kroner for herresåler og hæle. 5.75 for dame såler og hæ-

le. Flere steder fik jeg drikkepenge 5 øre, 10 øre og 25 øre, 

men da skulle jeg også tage et brev med til postkassen. 

Der var også mange spændende oplevelser. En dag var der en 

dame inde i butikken med hendes mands sko 

der skulle forsåles og bagflikkes. ”Hvad koster 

det” spurgte hun. ”7.10 kroner” lød svaret. 

”Det er i orden” svarede hun, men inden sko-

mageren stillede dem væk skulle han lige have 

navn og adresse. ”Cand. Mag. Henrik Jensen” 

var svaret. ”Ja, jeg er Cand. Sko” var skoma-

gerens svar. ”De er jo uforskammet. De skal 

ikke ordne min mands sko”. Og så sejlede hun 

ud af butikken. Det gjorde et stort indtryk på 

mig – stadig efter 79 år. 

Venlig hilsen J. Brøsen – f.hv. skomagerbud. 
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Det er en spændende tid vi lever i! 

Som I kunne læse i sidste nyhedsbrev har vi 

modtaget 5 tilbud på renoveringen af Skolepar-

ken 1, alle 5 tilbud var ”selvfølgelig” over vores 

budget! 

Der var kun en petitesse af 40 millioner kr. til 

forskel, mellem det billigste tilbud og vores bud-

get, når optioner og besparelsesforslag var taget 

i regning, hvilket svarer til en difference på 10%. 

Sommerferieperioden gjorde at det var vanske-

ligt at få arbejdsmøder med entreprenøren på 

plads, men lige nu arbejder vores rådgiverteam, 

boligselskabet og entreprenøren på at få de sid-

ste ender til at mødes, uden at det går udover 

kvaliteten af byggeriet. 

Det er ikke nødvendigvis nemt og der skal tæn-

kes kreative tanker for at komme i mål, men alle 

ønsker at det skal lykkes, så mon ikke det 

går…… 

Målet er nu at man er i mål omkring 1. oktober, 

så nedrivning af de 2 tomme blokke på Halbjørn-

svej og hovedprojekteringen kan komme i gang. 

Det betyder også at næste møde om genhusning 

afholdes i efteråret, næsten som planlagt! 

I starten af oktober udsendes næste nyhedsbrev 

om renoveringen. 

Byggeudvalget. 

Skoleparken 1 renovering 
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Vores inspektør har på vegne af Skoleparken 

1 klaget over støjen fra S-banen til Banedan-

mark, og nu bliver det svært! 

For er det skinnerne der støjer, når toget kø-

rer på dem, eller er det hjulene der larmer, 

når de kører på skinnerne? 

For hvis det er det sidste er det DSB der skal 

klages til og ikke Banedanmark. 

Så lige nu tænkes der over hvem og hvad 

der larmer. Vores inspektør har rykket Ba-

nedanmark for svar på vores henvendelse. 

Også her er tålmodighed en dyd! 

 

Afdelingsbestyrelsen 

Støj fra S-banen 
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Yoga for krop og sjæl 

Starter igen fra den 3. september 2018 i fritidslokalerne 

fra kl. 18.00-19.30 

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

prøvetime. Du har mulighed for at låne et underlag, men 

tag selv en pude med. 

Fritidsudvalget afholder ølsmagning. Det foregår i fritids-

lokalerne og dato og tid vil blive annonceret i god tid før. 

Hold øje med din postkasse. 
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Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxes hjemmeside findes på 

www.abg.dk 

Skoleparkens hjemmeside finde på www.skoleparken.dk 
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Den 5. september gik afdelingsbestyrelse og 

varmemester den årlige sensommer parkvan-

dring, denne gang med fokus på beplantning 

på bygninger. 5 beboere vil blive tilskrevet. 

De har nu et par uger til at få bragt forholdene 

i orden, alternativt må afdelingen gøre det for 

dem mod behørig betaling. 

 

Afdelingsbestyrelsen 

 

 

Parkvandring i Skoleparken 1 



6 11 

 Tøjaften i fritidslokalerne.  
Vi forsætter med at lave fællesspisning før fremvisning af tøj.  

Efter spisningen starter så køb og salg af tøj, legetøj, bøger og 
andet.  

 

Vi køber smørrebrød og kage til kaffen. Drikkevarer til maden 
og bagefter medbringes selv. Kaffe og the sørger vi for. 

 
Pris for deltagelse er 10 kr. og ca. 60 kr. for smørrebrød og ka-
ge.  

 

Tilmelding på telefon er nødvendig og bindende. Senest freda-
gen før på telefon 20 99 43 93 til Helle 

 
Dette forgår disse 2 fredage i efteråret kl. 18.00 

 
21. September 

  2. November 

 

Håber at se jer. Hilsen Monica, May-Britt og Helle 

tel:20%2099%2043%2093
x-apple-data-detectors://2
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St. Hans 

aften 

2018 

Fotos:  

Peter Weng 
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Hvornår skal vi begynde? 
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Sommer-

fest i Skole-

parken 2 
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Skoleparken II.  

 

De sædvanlige 14 beboere mødte op til vores hyggelige 
sommerfest , i strålende sol . 

Vi takker vores gårdmænd for det store arbejde med at 
lave en flot petanque bane i 25° varme, samt sørge for 
en ny dejlig grill opstillet . 

P.S. Hvis I har lyst til at spille petanque, så henvend Jer 
til bestyrelsen, som har kuglerne . 

 

Birthe Fogh. 


