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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 

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.: 1.9.2018 

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: 6/6, 1/8, 5/9 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 

  

PARK–NYT 
SKOLEPARKERNE 

 

 

Sommer 2018 

Fastelavnsfest den 15. februar 2015 se side15 

 

Skriv til bestyrelsen på den nye e-mail 

adresse: 

 

skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk 
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 Lars Ulriks klumme: 

Nu troede man lige at nu skulle 

vi i gang med renoveringen, 

men som I kunne læse i sidste 

nyhedsbrev om renoveringen, 

var noget alligel ikke som for-

ventet. 

I den form som projekt udby-

des, skal der gives point til entreprenørerne, desværre kunne 

der ikke gives point for pris til nogen af entreprenørerne, og så 

kunne vi ikke komme videre, selv om der var nogle rigtig gode 

alternativer og projektoptimeringer mellem de indkomne tilbud. 

Så nu er vi i gang med at hente priser ind igen hos 5 bydende, 

efter at have ændret på point kriterierne, så denne gang skulle 

det gerne lykkes, selv om håndværkerpriserne stiger i øjeblik-

ket. 

I får mere at vide om resultatet af licitationen sidst i juni, og 

dermed ser vores tidsplan ud som følger: 

 

12. juni 2018: Licitation, endeligt tilbud. 

29. juni 2018: Tildeling af kontrakt. 

12. juli 2018: Betinget kontrakt indgås. 

Sensommeren 2018 Hovedprojektering og nedrivning af 

tomme blokke på Halbjørnsvej. 

Indsendelse af skema B 

4. februar 2019: endelig kontrakt, og derefter opstart på 

byggeriet…. 

For dem der ikke kender betydningen, så er hovedprojektering 

den fase hvor de tegninger og beskrivelser der skal bygges ef-

ter færdiggøres, i vores tilfælde i et samarbejde mellem rådgi-

verne og entreprenøren, for at sikre at vores budget overhol-

des. 

Skema B er det papir der skal indsendes til kommunen for at 

vise at budgettet holder. 

Udover renoveringssagen har vi i afdelingsbestyrelsen mest 19 

Som I alle ved har vi et dejligt stort og velfungerende vaskeri, 
hvor vi kan vaske når vi vil. For at det fortsat skal være en god 
oplevelse at komme i vaskeriet og at vi alle kan komme til ma-
skinerne når vi har planlagt at vaske, minder vi lige om regler-
ne for afbenyttelse af vaskeriet. 

Der må pr. husstand højst benyttes: 

Mandag til fredag   4 vaskemaskiner 

Lørdag / søndag   3 vaskemaskiner 

Alle dage      1 tørretumbler og 1 tørreskab 

Hvis der er ledige tørretumblere, må vi tage en ekstra, hvis vi 
opholder os i vaskeriet, da den skal tømmes hvis en anden be-
boer ønsker at benytte den. 

Det er tilladt for næste bruger at tømme maskine/tumbler, hvis 
den er standset og brugeren ikke er i vaskeriet. 

Det er ikke tilladt at reservere en tumbler forud, dvs. inden tø-
jet kan fyldes i den. 

Børen under 15 år må ikke benytte maskinerne, og må ikke 
være i vaskeriet uden opsyn af en voksen. 

Rengør maskinerne efter brug. 

Tørreskabene skal slukkes efter brug, de bruger meget strøm. 

Vinduerne skal 
lukkes, når man 
forlader vaskeriet 
som den sidste. 

Vaskeriet er luk-
ket mandag for-
middag fra kl. 8 
til kl. 12. for ren-
gøring  

  

God fornøjelse i 
vaskeriet J 
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Hvis du ikke selv er på Facebook men har pårørende som du 

gerne vil have følger med i hvad der rører sig i Skoleparken, 

kan du give din tilladelse til af en af dine pårørende får adgang. 

Det kan du gøre, ved at give Peter Weng besked om hvad per-

sonens navn er.  

Læg evt. besked i afdelingsbestyrelsens postkasse ved varme-

mester kontoret eller email: skoleparkenbestyre-

se@skoleparken.dk 

Skoleparkens Facebook side har i dag 82 medlemmer. Face-

book gruppen er et forum for dialog mellem beboerne i Skole-

parken og mellem beboere og afdelingsbestyrelsen.  

Facebook gruppen bruges til at informere hinanden som aktivi-

teter. Man kan også spørge beboere om forskellige ting, dele 

billeder fra Skoleparken og meget meget mere. 
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brugt tid på lidt klage sager, det har egentlig været et stille år 

ind til nu…… 

Hvilket bringer mig til at opfordre til at I kommer til os, hvis i 

har brug for at tale om renoveringen, genhusning eller andet 

stort og småt. I har valgt os til at være der for jer. Og det er vi 

den første onsdag hver måned kl. 19.00, undtaget i juli. 

Vi har igen prøvet at få liv i Værktøjskassen, denne gang mødte 

4 beboere op, ud over afdelingsbestyrelsen. Det kan måske ses 

som skuffende, men jeg håber at vi kan få flere med fremover. 

Værktøjskassen skal hjælpe med nedpakning og samtaler med 

ensomme, samt være med til at skabe sammenhold og oplevel-

ser i Skoleparken 1. 

Der skal udpeges en kontaktperson, for eksempel beboerkonsu-

lenten, for andre der er interesserede i at deltage og for de som 

ønsker hjælp. 

I forbindelse med genhusning oprettes byttecentral, det kan 

være i børnehaven, evt. skal der kodelås på som til vaskeriet. 

Der skal opsættes opslagstavle, hvor man kan avertere med 

møbler til afhentning. 

Mere om dette følger, næste møde bliver i september. 

Vi bliver stadig ramt af skimmelsager, men vi er ind til videre 

sluppet for vandskader i år. 

Jeg vil gerne takke vores gårdmænd for en stor indsats, hen 

over vinteren, hvor Skoleparken 1 måske har flyttet deres fokus 

væk fra Skoleparken 2, men nu får de tid til at følge op på hæn-

gepartierne. 

Gladsaxe Kommune udskudt projekt plantning og beskæring 

ved fodboldbanen, så bliver det spændende om de når i mål….. 

Til slut: Husk at vi bor tæt og knap så godt isoleret, så tag hen-

syn til din nabo, vær stille, men også tolerant. Der skal være 

plads til alle og til at leve. 

God sommer til jer alle, 

Lars Ulrik 
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Tossede parkeringer fortsættelsen. 

 

I får lige 3 billeder af tossede parkeringer, der desværre ikke 

kun kan tørres af på gæster, men også på nogle af vores med 

beboere, brug nu parkeringspladserne, lad være med at holde 

midt på vejen eller foran garagerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Afdelingsbestyrelsen 

 

 
17 

der overhovedet nogen skole? 

Dyssegårdsskolen var der! Vi 

mødtes som sædvanlig i aula-

en! 

Inspektør Nissen var endnu 

mere alvorlig end han plejede 

at være. ”Vi har mistet vores 

frihed! Tyskland har besat vo-

res land”! Orglet spillede op til 

”Vor Gud han er så fast en 

borg”. Alle sang med. Du kan 

vist godt forstå, at denne dag 

glemmer jeg aldrig, selv om 

det er 78 år siden! Ak ja! 

Jørgen Brøsen, 10.06.1929 

 

 

 

HUSK! Bestyrelsen går 

parkvandring den 5. 

september 2018. 

Toget larmer mere end tidli-
gere, når det kører mod 
Bagsværd, hvilket vi kan kon-
statere med egne ører og må-
ling med støjmålere! 

Da der måles 91 dB, ligger 
lydniveauet langt over det til-
ladte, hjælp os med at klage. 

Skriv under på slippen her og 
aflever den i Afdelingsbesty-
relsens postkasse. 

Så vi kan sende en klage til 

Bane Danmark. 

 

Navn: 

 

Imod togstøj. 
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 Jørgens hjørne – 9. april 

1940 

 

Du har sikkert hørt udtrykket 

”en skæbnedag”. En dag hvor 

meget bliver forandret for 

landet – og for den enkelte. 

Sådan var det for mig og 

størstedelen af Danmarks be-

folkning. Den 9. april 1940 

var jeg 10 år gammel og boe-

de sammen med min far og 

mor. Kl. 4 om morgenen blev 

vi alle vækket af en voldsom 

flyverlarm lige uden for vin-

duerne på 1. sal i vores lille 

hus. Vi var far, mor og 3 

børn. Vi trak gardinerne fra 

og aldrig havde vi set så 

mange fly i luften på en gang. 

Min far mente at det var 

svenske maskiner (de var blå 

og gule). Det kunne vi andre 

ikke se! Men uhyggeligt var 

det. 

Vi snakkede og snakkede. 

Hvad skulle vi gøre? Men så 

ringede det på hoveddøren 

nede i stuen. Hvem kunne det 

dog være; klokken var kun 

5.30. Min far og mor gik ned. 

”Hvem er det”? Gud ske lov 

var det min storebror Arne 

der stod uden for med kone 

og spædbarn. Han var gift og 

boede 10 minutters gang fra 

os. ”Tyskerne har besat Dan-

mark”, sagde han meget op-

revet. I hånden havde han et 

af de flyveblade som tyskerne 

havde kastet ned over Køben-

havn. ”OPROP” var overskrif-

ten. Tænk de kunne ikke en-

gang stave! 

Resten af dagen var et stort 

virvar. Far, mor og mine sø-

skende skulle på arbejde – 

men var der noget arbejde? 

Jeg skulle i skole – men var 
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Storskrald i 2018 afhentes på følgende datoer: 

 

18. juni 

27. august 

29. oktober 

3. december 

I må sætte storskrald ud dagen før, og ikke før det! 

Skulle I have glemt hvad storskrald er så kan I se det på vores 

hjemmeside. 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Bogbytteri 

 

En beboer har opsat en reol i vaskeriet, som vi håber vil blive 

brugt til bogbytteri. 

De fleste har måske en bog eller 2 som de har læst og ikke 
tænker at læse igen, sættes til glæde for andre, og måske byt-
tes til noget andet. 
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Så er det blevet tid til årets Sankt Hans fest i 

Skoleparken v/st. legeplads 

Lørdag den 23. juni 2018 fra kl. 20.00 

Traditionen tro vil Bjarnes pølsevogn være åben fra 

20.00 

Lige som sidste år vil Ismageriet stå for desserten 

og diske op med lækre vaffelis fra 20:00- 

Herudover serveres der fadøl, vin og vand. 

Formand Lars Ulrik Hansen holder båltalen. 

Bålet tændes kl. 22.00 og midsommervisen synges 

i fællesskab.  TC Martin spiller til. 

Vi håber at se mange beboere på denne aften 
Fritidsudvalget 
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Skoleparkens fritidsudvalg arrangerer alle de mange aktiviteter 

der foregår hen over året. Mange af arrangementerne går igen 

år efter år—men nu er tiden kommet til at få en tilbagemelding 

om hvad beboerne mener om de mange aktiviteter. Vi har listet 

en række arrangementer op som enten afholdes allerede eller 

som vi har fået ideer til. Hvis du har kommentarer til arrange-

menterne, ideer til nye arrangementer eller andre forslag, vil vi 

bede dig om at skrive dem i kommentarfeltet forneden. 

1. Juletræsfest 

2. fastelavn 

3. Julemiddag for de ældre 

4. Musikaften 

5. Sankt hans 

6. Foredrag – f.eks. lokalhistorie 

7. Banko 

8. En-dags ture (f.eks. stevns fortet, andels-landsbyen el.lig) 

9. Vinsmagning  

10. Øl, whisky eller gin smagning.  

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

Kommentarer kan sendes til  skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk 

Eller en note lægges i bestyrelsens brevkasse ved varmemester kontoret. 

 

Vurder aktiviterne! 
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Skoleparken 2. 

 

Vi vil gerne sige Jan tak for alle de gode år , hvor han har væ-

ret vores varmemester. 

Altid imødekommende og med et smil på læben .  

Vi ønsker Jan alt mulig held og lykke  fremover . 

Vi byder Martin velkommen som varmemester samt velkommen 

til Patrick, Ole og Magnus, og glæder os til fortsat godt samar-

bejde fremover . 

 

God Sommer fra Skoleparken 2. 
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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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Antal lejemål til stede:  41__ 

Antal stemmeberettigede:  _41_________________ 

Valg af stemmeudvalg 

Valgt til stemmeudvalg blev: Helge Petterson, Ole og Magnus 

Valg af dirigent 

Valg til dirigent blev:  Ryno Scheil 

Valg af referent 

Valgt til referent blev:  Stig Olsen 

Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen blev gennemgået og godkendt. 

 

Fremlæggelse af årsberetning 

Selskabets beretning blev fremlagt. Den kan findes på www.abg.dk, eller 
den kan fås ved henvendelse til varmemesteren. Beboerundersøgelse 
gennemført for første gang i 30 år –svarprocenten var 35%, hvilket er 
meget højt. 84% tilfredse med deres bolig. 80% syntes, at det er vigtigt, 
at ejendomsfunktionærerne er de samme. Effektivisering – vi er pålagt 
besparelser i selskabet, men det vil ikke føre til fyringer, hvis ejendoms-
funktionærerne er omstillingsparate (dvs. udfører diverse forefaldende 
arbejde som f.eks. skifter pakninger m.m.). Gladsaxe kommune er nem-
me at samarbejde med og støtter op om almene boliger.4 afdelinger har 
underskud, resten har overskud primært pga. billigere forbrugsafgifter. 

 

Afdelingens beretning blev fremlagt. 

Status for renoveringen og uddybende beretning om licitation m.m. blev 
præsenteret. For nylig er der udvalgt 5 entreprenører ved prækvalifikati-
on og der er lavet om på pointgivning, således at det er muligt at udvæl-
ge fordi der gives point på prisen. Derfor er det muligt at præsentere en 
tidsplan for udbuddet. 12/6 kommer budene ind. 29/6 tildeles kontrakten 
til en entreprenør. 12/7 indgås betinget kontrakt, som er udgangpunkt for 
nedrivning og prøvebyggeri. Endelig kontrakt indgås 4/2-19.  

Udover renovering har der været enkelte klagesager. Dialog om forslag 

Referat af budgetmøde tirsdag den 22. maj 2018 i Skoleparken 1   
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I går, i dag og i morgen? 

http://www.abg.dk
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På beboermødet onsdag den 22. maj, lovede afdelingsbestyrel-

sen at minde om regler for boldspil og leg, som fremgår af hus-

ordenen. 

Boldspil skal foregå på afdelingens boldbaner. 

Skateboardkørsel og lignende 

skal foregå på gangstier—ikke 

på vejene  

Boldspil skal foregå på afdelingens boldbaner. 
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til antenneløsning fra Yousee. Værktøjskassen er et forslag om hjælp til 
hinanden i forbindelse med flytningen. Forslag om byttecentral i nedlagte 
børnehave suppleret med opslagstavle. Persondata lovgivning begræn-
ser muligheden for bestyrelsen til at vide hvem der flytter ind, at følge 
klagesager osv.  

Tak til ejendomsfunktionærerne for deres indsats i forbindelse med Jan’s 
sygdom.  

Facebook er et godt initiativ – pårørende kan nu også få adgang, blot 
send en meddelelse til Peter Weng. 

I næste Parknyt kommer der en underskriftindsamling til at klage over 
støjen fra S-togsbanen. Der blev spurgt fra salen om vi evt kan få et støj-
værn mod togbanen. 

Spørgsmål: Hvorfor skulle vi komme i mål med udbuddet denne gang når 
4 af entreprenørerne er de samme? 

Rum-indretning i nye boliger (mindre rum kræver nye møbler)? Den ind-
retning, som er vist vil der blive arbejdet videre med. Men de er ikke fuld-
stændig retvisende. 

Nedrivningstid? Når betinget kontrakt er indgået går vi i gang med at rive 
prøveboliger ned, sandsynligvis umiddelbart efter sommerferien. Kældre-
ne bliver – hvilket gør projektet en del dyrere. Efter tre-kvart år bliver næ-
ste portion revet ned men derudover kan 
der endnu ikke gives en tidsplan. 

Hvornår er de helt nye boliger projekteret 
til bygning? 36 byggeri begyndes i star-
ten af 2019.  

Kan vi risikere udenlandske entreprenø-
rer? Det bliver med sikkerhed et dansk 
firma som er hovedentreprenør, men der 
vil sandsynligvis også være udenlandske 
arbejdere. 

Terrændæk under stue bliver udskiftet! 

Huslejestigning – hvad kan vi forvente? 
Det fastholdes, at stigningen ligger på 
det niveau som er udmeldt i 2016. Hvis 
stigningen bliver højere skal det godken-
des på en ny generalforsamling. 

Skimmelsvamp – hvornår skal vi melde 
ind? Med det samme i opdager det. In-
spektøren vurderer sagen. Hvis I ikke vil 
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genhuses luft ud og vask af med Rodalon.  

Jord i forhaver ved genhusning – der er ingen forventninger til, at midler-
tidigt genhusede beboere skal gøre en masse ved haver m.m. 

Genhusning – vi har forhåbentlig boliger nok. 

Der kommer mere information om renovering når der vides mere. 

Der blev opfordret til, at beboere møder op hos afd. bestyrelsen i træffe-
tid med alle de spørgsmål og bekymringer de kan have også i forbindel-
se med renovering. 

Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det kom-
mende regnskabsår 

Budgettet blev gennemgået og godkendt. Huslejestigning: 2,00%. 

Spørgsmål: Nyt fælleshus, hvorfor nu? For allerede nu at allokere penge 
til det! 

Gennemgang af nye paptage, døre og vinduer? Ja, der afsættes penge 
til at forebygge. 

Behandling af indkomne forslag 

YouSee-antenneforhold. 

Spørgsmål: Må man gerne sætte parabol/antenne op nu? Hvis man kan 
få den kanal man gerne vil se via kabelløsningen må man ikke sætte pa-
rabol op. Vi kan ikke forbyde, men paraboler må ikke fæstnes på huset.  

Kabel vil blive lagt samtidig med byggeriet skrider frem, således at det er 
klart i de nye boliger. 

”Gammeldags” fastnet telefon i kobberledninger bliver nedlagt, hvilket får 
indflydelse på nogle beboere. 

Stemmeresultat: Ved håndsoprækning stemte ingen beboere imod, for-
slaget derfor vedtaget.     

 

Forbud mod boldspil og leg på parkeringspladsen 

Forslaget trækkes da det allerede står i husordenen, at boldspil udenfor 
boldbaner ikke er tilladt. Det vil blive fremhævet i næste Parknyt og evt. 
som en anden mulighed opsætning af skilte. 

Valg til bestyrelsen  

Valgt til bestyrelsesmedlem: Marianne Lund, Palle Nielsen 

Valgt til suppleant: Jytte Nielsen, Lisbet Engholm Holst 
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Valg til Fritidsudvalg  

Valgt til medlem: Palle Nielsen, Stig Olsen 

Valgt til suppleant:   

Valg til Redaktionsudvalg  

Valgt til medlem:  Ingen valg 

Valgt til suppleant:   

Valg til Flagudvalg  

Valgt til medlem/vikar: Ingen meldte sig 

Valgt til suppleant:   

Eventuelt 

Else berettede om sine erfaringer med at flytte og udtrykte mange tak til 
ejendomsfunktionærer og ABG for deres store hjælp i den forbindelse. 

Opfordring til at være opmærksom på at sortere affald korrekt. 

Retningslinjer for lån af trillebører og trækvogn til affald. De hører til på 
containergårdene, man kan låne den 1 dag ad gangen og når man har 
brugt den skal den tømmes. 

I forbindelse med renovering kunne det være en idé at overveje robot 
plæneklippere. Det er ved at blive indført i en anden afdeling og har en 
tilbagebetalingstid på få år. 

Videoovervågning er bestyrelsen ikke så begejstret for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


