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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.: 4.2.2019 

 

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: 5/12, 2/1, 6/2, 6/3 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 
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Lars Ulriks klumme 

Så blev det efterår og næsten 

vinter, og på en måde allige-

vel forår, for vi er nu på 

tærsklen til det vi kan kalde 

Skoleparken 1 Version 2, og 

hvis man nu lidt poetisk ser 

dette som svarende til starten 

på en ny tid, så kan man vel 

godt kalde det forår. 

Det var dejligt at Boligselskabet i Nyhedsbrev 19 og derefter i 

beboerbladet i oktober kunne fortælle, at nu var man blevet 

enig med MT Højgaard om et aftalegrundlag, og at projektøko-

nomien er på plads, så vi kan komme til det, som det handler 

om for os beboere, nemlig nye gode sunde boliger i Skolepar-

ken 1. 

NU går man i gang med at projektere det projekt der skal byg-

ges efter, så lige om lidt vil I igen tænke, ”jamen der sker jo 

ingenting”. Det kan jeg så love jer at der gør. 

For uden et godt og gennemarbejdet projekt kommer der ikke 

gode boliger op og stå, så det er første skridt på vejen. 

I den forbindelse vil de første bygninger også blive revet ned. 

Mere om det følger.  

Der har været et par sure opstød om manglende informering, 

og det kan måske godt være rigtigt.  

Men det er også svært at skulle skrive det samme igen og igen, 

for 2018 har været et år med megen tilbagegang og stilstand 

omkring renoveringssagen. 

Boligselskabet og afdelingsbestyrelsen har gennemsnitlig ud-

sendt information i form af nyhedsbreve og Parknyt hver 6 uge, 

19 

 

Ønskes alle beboere fra afdelingsbestyrelsen 
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Den gamle sure tante kom for at holde jul og lille Jens sagde: 

- Du kan tro, vi får en sjov jul. Der kommer også en fugl. 

- En fugl? 

- Ja, far sagde forleden: "Så er det i år, den gamle hejre kom-

mer..... " 

Hun var mor, og til jul fik hun en meget lækker rynkecreme af 

sin datter. 

"Det er vel nok en flot gave!" sagde en af vennerne, 

"Hvad har hun givet dig de andre år?" 

"Rynkerne!" svarede moderen.  

3 

så vi tænkte egentlig at med baggrund i sagsudviklingen var 

det passende. 

Vi overvejer om der er noget vi kan / skal gøre anderledes 

fremadrettet. 

 

Og så til noget helt andet! 

Det er ikke kun fremmede, der 

lufter hund i Skoleparken 1 og 

forleden blev en af vores beboe-

re bidt af en hund, der blev luf-

tet i Skoleparken 1! 

Det fik mig til at reflektere lidt 

over antallet af hunde der bliver 

luftet i Skoleparken 1, sammen-

holdt med antal udstedte pas-

ningstilladelser. 

HUSK NU, at når I skal passe familiens eller vennernes hund, så 

skal man have en underskrevet tilladelse fra varmemesteren. 

Tilladelsen er endda nem at få: hent blanketten på vores hjem-

meside, og send den udfyldte ansøgning til varmemesteren el-

ler besøg ham i kontor-

tiden. Så skriver han 

hjertens gerne under, 

så længe det er inden 

for de gældende regler. 

Vinteren er ved at væ-

re over os, og jeg har 

tænkt over hvad der 

skal til at få folk til at 

afise / affugte deres 

bilruder før de kører, 

for selv i Skoleparken 

har vi ”blinde” bilister! 

De kan i hvert fald ikke 

se hvad der sker på 

vejen, når de kører af-
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sted uden at have afiset bilens ruder. Det kan godt være at 

man er ligeglad med hvad der sker med én selv, eller bare ikke 

er i stand tænke på konsekvenserne, hvis uheldet er ude. 

Men tag dog hensyn til- og vis os andre i trafikken respekt; 

sørg for at afise ruderne før du kører! 

Nogle vil måske huske at vi tidligere i år konstaterede skimmel-

svamp i taget over varmemester kontor og vaskeri. Vi er nu gå-

et i gang med at se på hvordan vi får renoveret dette. Det er 

ikke en del af renoveringssagen. Men vi tror og håber at vi kan 

få det løst uden de store sværdslag. Mere om dette følger. 

Vi måtte opgive tanken om et nyt fælleshus, som en del af re-

noveringssagen, så nu ser vi på hvad vi kan gøre for at få shi-

net op inde og smukkeseret ude, inden for en fornuftig økono-

mi, i det eksisterende selskabslokale og klublokaler. 

Vi skal også have isoleret den gavl der bliver blottet, når køb-

mandsbutikken forsvinder. 

Jeg håber, at I alle kommer godt gennem den mørke årstid; nu 

er det snart jul og nytår med mulighed for at deltage i Fritids-

udvalgets mange arrangementer. Jeg håber at rigtig mange af 
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HUSK! Fastelavnsfest søndag den 11. februar 2018. 
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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 tilgænge-

ligt.  

Tænk derfor på om du måske  

kan hjælpe din nabo lidt med  

at skrabe sne når det ser værst 

ud. 
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jer vil deltage. 

Så med ønsket og en god jul og et godt nytår til jer alle, vil jeg 

igen minde om at vi bor tæt i gamle bygninger, så husk at tage 

hensyn og passe på hinanden! 

Lars Ulrik 
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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 til Grete  40455145  

 

Datoer i foråret er: 18. januar, 22. februar og 29. marts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håber at se jer. Hilsen Grethe og Helle 
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Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxes hjemmeside findes på 

www.abg.dk 

Skoleparkens vagtordning 

 

træder i kraft fra 1. nov. 2018 til 30. marts 2019 

 

I tilfælde af akut brug for hjælp, såsom brud på vandrør, manglende varme, el/strøm 

eller andet akut der sker uden for alm. arbejdstid. 

 

Ring til vagthavende på: 

2173 2266 
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Juletræ i Skoleparken   

Søndag den 2. december 2018  

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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Husk du skal søge om 

tilladelse hos varmeme-

steren til at passe hund 

og kat. Søg i god tid. 
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Tegning: Henrik Dahl 

Jørgens hjørne: Larsens sidste sang! 

Jeg har én gang i mit liv arbejdet sammen med Kim Larsen. Det 

var ved Det Danske Spejderkorps korpslejr i juni 1977. Sådan 

en lejr bliver arrangeret hvert fjerde år og er en stor begiven-

hed i korpset. Det foregik ved Hvalpsund på et stort areal ned 

mod Limfjorden. 

Jeg var med i det udvalg der arrangerer aktiviteter især for 

børn og unge. Ja, i det hele taget for alle. Vi fik kontakt til Kim 

Larsen – det var ikke gra-

tis, men for- skellige velvil-

lige personer spædede til! 

Dagen op- randt og jeg 

modtog Ga- solin. Det var 

spændende om de var til-

fredse med arealet hvor 

lejeren fore- gik. Alt kom 

på plads og Gasolin gjorde 

deres entre. Nogle af dem 

havde en grøn flaske i 

hånden og jeg bad dem 

om at være lidt diskrete! 

Det gjorde de. 

Snart havde de unge og gamle i deres hule hånd – det var rig-

tig godt. Ved slutningen af koncerten bad Kim Larsen alle rejse 

sig op. Men jeg sagde ”Bliv siddende!” Men de fleste rejste sig 

op. En tilskuer fik den sjove ide at råbe ”Pauseklovn” op til mig, 

og snart var det alle der råbte det. Så fik jeg den gode lejrbåls 

idé at dele tilhørerne i 2 dele – én der råbte ”Pause” og én der 

råbte ”Klovn”. Snart gjaldede det ud over hele Limfjorden.  

Den aften glemmer jeg aldrig og nu hvor Larsen er gået til de 

evige sangmarker skal der lyde en stor tak til Kim Larsen. 

Kærlig hilsen Jørgen Brøsen. 

Medlem af det Danske Spejderkorps i 78 år! 9 

Tilmelding til juletræsfest den 2. december 2018 

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 personer og køn. 

 



10 

 

 

11 

 

Julespisning i Skoleparkens selskabslokaler 

Lørdag den 1. december kl. 18.00 

Menuen er flæskesteg med rødkål og hvide og brunede 

kartofler, hertil brun sauce.  Ande confit med bagte 

rodfrugter og svesker. Grønkåls salat med æbler og 

hasselnødder. Ris a la mande med kirsebær sauce  

 

Herefter er der kaffe og et enkelt spil banko.  

 

Pris: 100 kroner. Pensionister 75 kroner. 

Gæster 300 kr. 

Max. 40 deltagere efter først til mølle, dog har  

Skoleparkens beboere fortrinsret. 

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 2018 


