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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 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.: 20. 5. 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: 7/3, 4/4, 2/5,6/6 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 
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 Lars Ulriks klumme: 

Først og fremmest godt nytår til 

alle, lidt sent måske, men udgi-

velsen af ParkNyt ligger altså 

først her i februar…. 

Som du kan læse andet sted i 

ParkNyt, så kommer vi til at sige 

farvel til vores varmemester 

Jan. Jans sygdom gør at han ikke kommer tilbage til sit job, og 

det skal ikke være nogen hemmelighed at det er både jeg og 

resten af afdelingsbestyrelsen meget kede af at vi må sige far-

vel til Jan. 

Jan har på sin egen stille måde givet meget til Skoleparkerne i 

hverdagen, og ikke mindst i forbindelse med renoveringssagen 

har Jans viden og indsats været uvurderlig for os og rådgiver-

ne.  

Vi ønsker Jan alt det bedste fremover. 

Det var en spændende slutning på 2017, fulgt op af at det bli-

ver et spændende forår vi i Skoleparken 1 går i møde. Det me-

ste vil handle om eller relatere til renoveringssagen, men der er 

også andre ting der skal nævnes, derfor er mit indlæg delt op i 

13 indlæg, med forskellige afsendere på….. 

Så jeg vil allerede nu ønske jer et forrygende godt forår og god 

læselyst! 

Drone flyvning 

Nogle har måske allerede opdaget at i den første weekend i fe-

bruar blev Skoleparken 1 overfløjet af en drone, med indbygget 

kamera.  

Det blev på beboermødet i 2016 besluttet at der skulle laves en 

film der viste Skoleparken 1 før, under og efter renoveringen, 

det er vi så for alvor gået i gang med nu. 

Der bliver lavet 3 – 4 optagelser hvert år, de bliver så løbende 

klippet sammen til en film, der dels vil kunne ses på vores 

hjemmeside, men også til sidst bliver klippet sammen med en 

tekst / tale der beskriver projektets udvikling og gennemførel-

se. 
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Vi vil i Skoleparken arrangere fælles transport 

og bestille bord så vi kan sidde samlet til fe-

sten 

Vi vil mødes i fritidslokalerne kl. 18.00 og få 

en lille en, inden vi bliver afhentet og kørt til 

Gladsaxe gymnasium. 

  

Dem som tilmelder sig vil blive kontaktet om 

tilbuddet og  Bjarma vil være tovholder. 
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Peters bog 

Vi, det vil sige mest Peter Weng, har lavet en billedbog der viser 

hvordan ”vi” i Skoleparken 1 bor i dag, før renoveringen. Planen 

er at når vi er tilbage i vores nye boliger laver vi en ny bog der 

viser hvordan ”vi” bor til den tid. 

Peters bog kan læses på vaskeriet, hvor der ligger en kopi, men 

det er også muligt at låne en kopi hos varmemesteren, han har 

4 stykker til udlån. 

Hvis I ønsker at købe bogen, er det også muligt, ved henven-

delse til Peter, prisen er 350/400,- kr. 

Renoveringen status 

I slutningen af november gav Kommunalbestyrelsen deres god-

kendelse af skema A for nybyggeriet og dermed er de politiske 

formalia for hele renoveringen på plads. 

 

Som nævnt i indledningen var det en spændende afslutning på 

2017, først blev der holdt prækvalifikation for at finde de entre-

prenører der skulle give tilbud på renoveringen inklusive nybyg-

geri, nyt fælleshus og landskabsprojekt. Der var 9 større entre-

prenørfirmaer der meldte sig, af dem blev 5 valgt ud til at afgi-

ve tilbud. 

Spændingen steg da en af entreprenørerne kort før tilbudsafgi-

velse trak sig, så nu var der 4 tilbage……….. Heldigvis afgav alle 

4 tilbud……. og som forventet var alle tilbud over vores tar-

getpris, nogle meget for dyre—andre endnu dyrere! 

Nu har der så været 2 forhandlingsrunder i januar for at afklare 

prisforskelle og muligheder for projekt-tilpasninger og ikke 

mindst optimeringsmuligheder.  

Alle 4 entreprenører har givet udtryk for at de er meget interes-

serede i at få opgaven, og de har alle forskellige ideer til hvor-

dan vi sammen kan komme i mål med et godt projekt og en 

god økonomi. 

I skrivende stund er alle 4 entreprenører ved at regne på den 

endelige pris, som de skal aflevere til rådgiverne den 21. febru-

ar, derefter skal der forhandles igen. 
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Der er nok ingen tvivl om at der nok skal hukkes en hæl og 

klippes en tå på både vores og entreprenørens side for at vi når 

i mål, men det ser på ingen måde helt håbløst ud! 

Det betyder at byggeudvalget / boligselskabet i marts måned 

kan fortælle hvilken entreprenør der skal gennemføre sagen, og 

hvordan den samlede tidsplan og økonomi for byggesagen ser 

ud. 

Vaskeriet 

Der blev i efteråret konstateret skimmelsvamp i taget på vaske-

ribygningen, så det skal vi også finde penge til, vores rådgivere 

er ved at se på hvad der skal gøres og derefter skal det pris-

sættes. Det er ikke nemt at være fattig, og vi får ikke midler til 

dette fra Landsbyggefonden. Så vi må se hvordan vi får finan-

sieringen på plads her i foråret. 

I kan finde Martin og hans kolleger i kælderen under 

”børnehaven” da kontoret er flyttet der ned, ind til videre. 

Fondsudvalget  

Udvalget holdt møde den 15. januar, det blev besluttet at søge 

midler til 2 ting: 

1. En beboerforening der kan hjælpe andre i forbindelse med 

renoveringen 

2. Tiltag i landskabet. 

Vi får professionel hjælp til at 

skrive de første fondsansøgnin-

ger. 

 

Det kræver også jeres hjælp, så 

meld jer til mødet i 

”Værktøjskassen”, som omtales 

et andet sted i ParkNyt.  

Flagstangen og snoren 

Hærværk eller tossestreger, 

som nogle måske bemærkede 

manglede vores vimpel på flag-
17 



16 

 Invitation til møde i ”Værktøjskassen” 

Klubben ”Værktøjskassen” skal ikke istandsætte Skoleparken 1, 

men være en klub af frivillige ildsjæle blandt beboerne, som 

skal bidrage til at udbyde flere aktiviteter og møder, der skal 

bidrage til det frivillige sociale arbejde her i Skoleparken.  

Til sidste møde var der ikke mange fremmødte, vi håber at det 

går bedre denne gang! 

Vi ved at genhusningen kommer til at fylde en del for alle, og 

det er en stor omvæltning at skulle fraflytte sin bolig. 

Derfor åbner vi muligheden for at sætte handling bag tankerne, 

og at man kan mødes og tale med andre trygt og inspirerende, 

fællesskabet er vigtigt, derfor denne klub.  

Du inviteres hermed til opstart af værktøjskassen, lørdag den 

21. april 2018, kl. 10.00 i fritidsklublokalerne under selskabslo-

kalet. 

Der serveres kaffe, te og wienerbrød. 

På dette møde, skal vi tale: 

1. Deltagere i styregruppe – aktiviteter 

2. Overskrift for aktiviteter. 

3. Liste over ønskede rekvisitter. 

4. Sammenhæng i udearealer - skabe en rød tråd. 

  Fællesskab og social aktivitet i udeområder. 

  Fitness redskaber i landskabet. 

  Grønne arealer med vild beplantning i forbindelse med 

LAR. 

  Overdækninger til beboeraktiviteter i det grønne. 

  Udsmykning/kunst i parken. 

Til financieringen 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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stangen sidst på året, bedømt ud fra flaglinens ene ende har no-

gen taget vimplen ned, skåret linen over, og hejst den anden 

ende op i toppen af flagstangen, det var ikke pænt gjort! 

Det lykkedes dog at få hejst en ny vimpel på  en ny flagline in-

den jul. 

Tossede parkeringer 

Det er måske naivt, men jeg 

kan ikke tro at Skoleparkernes 

beboere kan finde på at parke-

re ufornuftigt, så bilerne I kan 

se på disse billeder må være 

parkeret af gæster i Skolepar-

ken 1. 

Jeg håber at I vil bede jeres 

gæster parkere på de marke-

rede parkeringspladser, eller parallelt med kørebanen på Jo-

steinsvej og Halbjørnsvej. 

Især bør man lade være med at 

parkere så man er til gene for 

den øvrige kørende trafik! 

Parkeringsordning 

Mens vi er ved parkering, så 

har afdelingsbestyrelsen under-

søgt muligheden for at indføre 

parkeringsordning i afdelingen, 

da der i en periode holdt mange 

”fremmede” på parkeringspladsen ved selskabslokalet. Det er 

rimelig nemt at indføre 

ordningen, men lige 

nu er sagen lagt i møl-

pose, til vi ser om pro-

blemet opstår igen. 

UFO’er i Skolepar-

ken 1? 

Nogle gange kan man 
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læse i medierne om mystiske tegn og spor på marker og enge, 

sådanne tegn opstår nu også i Skoleparken 1. 

Her er årsagen dog desværre nok mere jordnær, HOLD OP med 

at køre bil på vores græsplæner. 

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det en overtrædelse af hus-

ordenen at køre og parkere på plæner, stier og fortove i Skole-

parken 1. 

Lars Ulrik 

 

 

 

 

 

Filmsoptagelserne er startet med droneflyvning. Flere optagel-

ser finder sted over de næste 2-3 år for at dokumentere reno-

veringen af Skoleparken 
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Martin Autzen har været konstitueret varmemester, siden Jan 
blev syg – og nu bliver han varmemester fra 1. februar 2018. 

Beboerne kender allerede Martin fra sine år i Skoleparken, hvor 
han siden 2011 har været varmemesterafløser – her skal Jan 
også have ros, det er jo Jan, der har oplært Martin. 

Ny varmemesterafløser bliver Magnus Enevoldsen, som har væ-
ret ansat i boligselskabet siden 1999 – senest har han været 10 
år i Stengårdsparken. Jeg håber, beboerne tager godt imod 
Magnus. 

Med venlig hilsen 

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe 

Jens Bielefeldt 
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Jan Vinsløv, Skoleparken 1 & 2 – bemanding. 

Som mange sikkert ved, er afdelingens varmemester Jan blevet 
ramt af sygdom, og han har været sygemeldt i ca. 4 måneder. 
Jan kommer desværre ikke tilbage til sit job. 

Jan er pt. indlagt på Herlev hospital, og han skal forhåbentlig 
snarest påbegynde et genoptræningsforløb. 

Jan blev ansat i boligselskabet juli 1991 og blev varmemester 
januar 2011. 

For mig er Jan ”Mister Skoleparken”. Det er imponerende, hvad 
han kan huske om de forskellige lejemål og de forskellige bebo-
ere fra sine mange år i afdelingen – en viden både jeg, kollega-
erne og afdelingsbestyrelsen har nydt godt af at kunne trække 
på. 

Jeg har været rigtig glad for samarbejdet med Jan. Jans humør 
var altid godt, og han havde styr på sine sager – der er sjæl-
dent gledet noget forbi hans opmærksomhed. Selv når han har 
haft travlt, 
har der væ-
ret plads til 
hans stille 
og under-
spillede hu-
mor. 

Som var-
memester 
er en del af 
jobbet at 
kunne sige 
nej overfor 
beboerne, 
og kunne 
sige det på 
en pæn og 
ordentlig 
måde – og det har Jan kunnet. Jeg har aldrig modtaget en kla-
ge over Jan – så jeg er sikker på, han er ligeså vellidt af bebo-
erne, som af os andre der har arbejdet sammen med ham. 

De seneste måneder har været en utrolig svær tid for Jan og 
hans familie, og for Jan forestår en hård genoptræning – på bo-
ligselskabets vegne ønsker jeg alt det bedste for Jan og hans 
familie. 7 

Fra gårdmændene 

De seneste måneder har været 
hektiske af både den ene og an-
den årsag i Skoleparken. 

De første beboere er i gang med 
at blive genhuset, og det medfø-
rer en del arbejde når vi skal flyt-
te så mange rundt i Skoleparken. 

Der skal lyde en stor tak til jer for I har været så samarbejds-
villige. Vi er godt klar over at i skal flytte fra et sted hvor man-
ge troede de skulle blive mange 
år endnu, og det ikke er verdens 
letteste ting at flytte fra punkt A 
til B. 

De mange flytninger har også 
gjort at de grønne områder og 
den normale vinterbeskæring på 
denne årstid er blevet udskudt, 
vi håber stadig at nå det hele 
inden foråret og forhåbentligt 
solen banker på igen. 

Efteråret fortsatte jo i sommerens dur med en masse vand, og 
det medførte også vand i kældre igen igen. 
Vi kan kun opfordre til at har man ting stående i kældrerum så 
skal det hæves 10-15 cm over gulvhøjde, vi prøver efter bedste 
evne at holde vandet ude- og ikke mindst få det pumpet væk 
når skaden er sket. Men vi må også sande at mod vejrguderne i 
2017 var det en yderst ulige kamp. 

Desværre ramte ”lynet” os med Jans sygemelding, det har væ-
ret hårdt at vide at en god kollega og ven for os gennemgår en 
svær tid. 
Vi var dog så heldige at Magnus syntes Skoleparken lød som en 
spændende udfordring, så i denne periode hvor vi måtte und-
være en utrolig masse viden med Jans sygdom, kunne vi sup-
plere med en der kommer med en masse erfaring fra andre af-
delinger, og nytænkning. 

Vi skulle sige tak fra Jan for de mange hilsner der er kommet 
fra jer. 

Mvh. 

Martin Autzen 
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Jørgens hjørne 

Evigt ejes kun det tabte! 

Da jeg var 11 år blev jeg 

spejder i Det Danske Spejder-

korps. En helt ny verden blev 

rullet op for mig. F.eks. at 

overnatte i telt – lige på den 

bare græsmark, kun med en 

presenning imellem. 

Min mor havde syet en sovepose til mig af et gammelt hospi-

talstæppe. Det var varmt nok men lidt svært at komme ind og 

ud af. 

Tiden gik, og til min 13 års fødselsdag fik jeg én fødselsdagsga-

ve. Det var en fin, fin ny sovepose. Den første aften sov jeg i 

den uden mit sædvanlige sengetøj. En skøn oplevelse! 

Sommerlejr stod for døren. Vi skulle langt væk. 17 km. syd for 

Køge. Herligt vejr – herlig oplevelse, herlig sovepose. Den 

næstsidste aften havde vi stort ”Farvel-lejrbål”. Men da himlen 

mod vest blev mere og mere sort kortede vi det noget af. Tor-

denvejret kom nærmere 

og nærmere. Hurtigt til 

køjs og husk at børste 

tænder. Søvnen indhen-

tede os hurtigt – selv om 

det lynede og tordnede. 

Efter et par timers søvn 

vågnede hele patruljen. 

ALT i teltet drev af væde. 

Spejdertelte under krigen 

var meget utætte. Jeg var drivende våd. Min fine nye sovepose 

var gået totalt i stykker. Mine patruljekammerater lagde ikke 

mærke til at jeg græd (alt var jo vådt). Uden for teltet var det 

meget hvidt fra min sovepose. Vi havde jo en nat tilbage i lej-
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Invitation til Vinsmagning 2018! 
Skoleparken 1 & 2’s beboere 

 
 

Vinsmagningen vil blive afholdt i Skoleparkens selskabslokaler fredag d. 
23. marts 2018 kl. 19.00  

Aftenens program vil være smagning af 8 forskellige rødvine,  
dertil serveres en lettere tapasanretning. 

Udvælgelse af rødvine er en overraskelse til aftenen. 
Der vil komme en vinekspert, der vil føre os igennem smagningen, 

med kommentarer og gode tips. 
 

Deltager gebyr 50,- kr. pr. beboer lægges i en konvolut  
sammen med nedenstående slip og afleveres i brevkassen til Monica 

Larsen Josteinsvej 119, senest fredag d. 2. marts 2018 
Der kan også betales med MobilePay på 28555931 

 
 

 

Navn……………………………………………………………………………… 

Antal voksne deltagere………….………….. 

Adresse……………………………………….. 

Tlf. nummer.…………………..……………….  
 
Beløb vedagt……………………………….……      
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Sikke en dejlig aften!! 

Når man bliver ældre – og alene, så tænker man op til højtider-

ne, meget på om man skal sidde alene? 

Derfor blev jeg meget glad, da en sød dame fra Skoleparken, 

ringede og spurgte, om ikke jeg havde lyst til at tilbringe nyt-

årsaften sammen med hende og 4-5 stykker på samme alder. 

JO MON IKKE! 

Vi fik dejlig mad og dejlig positiv snak om gamle dage ”da ruder 

konge var knægt”. 

Vi havde selvfølgelig alle en lille gave med til værtinden. Det 

hele varede til ca. 22.30 da et par stykker blev afhentet. Sikke 

en dejlig aften. Stor tak til værtinden! 

Brøsen, Halbjørnsvej 29. 
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ren. Jeg fik lov at låne et køretæppe fra gården hvor vi fik drik-

kevand. 

Jeg tog en håndfuld af den nye sovepose med hjem. I forretnin-

gen hvor den var købt sagde de til min far: ”det er da osse tå-

beligt at dyppe en sovepose i vand når halvdelen af det den er 

lavet af, er papir”! 

Siden har jeg haft mange dejlige soveposer, der har fulgt mig 
fra Japan i øst til Grønland i nord, Sudan i syd og Canada i vest. 

Hilsen Brøsen 

 

 

 

Tøjaften i fritidslokalerne kl. 18.00 

9. marts, 6. april, 25. maj 

Husk at vi fortsætter med tøjaften og fællesspisning. Tag 
venligst en lille ret med til et buffetbord. 

Drikkevarer til maden og bagefter, medbringes selv. Kaf-
fe 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 bindende. 

Håber at se jer 

Maj-britt, Monica og Helle 
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Der var god stemning ved Fritidsudvalgets  

julearrangementer 2017 
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