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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 Nielsen: 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: 

Egendomsmester 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 

luh@skoleparken.dk 

 

Skoleparken II: 

Birthe Fogh:  5046 0737 

pinieparken@gmail.com 

 

 

 

Fritidsudvalg: Palle 2488 7863 
pne@ncc.dk 

Flagudvalg: Lars Ulrik Hansen: 
4018 6875 

Bladudvalg: Lars Ulrik (anshav.) 
4018 6875  

Udvalgets postkasse ved varmeme-
ster kontor. 

Layout & prod: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 6.11.2019 

 

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:  2/10, 6/11, 4/12, 8/1 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 
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Lars Ulriks klumme 

 

Alle har selvfølgelig bemærket 

det, MT Højgaard er begyndt 

på byggearbejderne i Skole-

parken 1. De første pæle til 

nybyggeriet er banket på 

plads; lige om lidt begynder 

de på den alvorlige del: ram-

ning af alle de pæle der skal bære nybyggeriet, og lige om lidt 

begynder opførelsen af de første ”ny” renoverede boliger på 

Halbjørnsvej. Det betyder så også at næste omgang genhusning 

er ved at starte op og derfor varer det heller ikke længe før vi 

får en officiel tidsplan, vi kan forholde os til. 

Derfor håber vi snart at offentliggøre en dato for genhusnings-

mødet for alle. 

Den 1. oktober bliver der holdt første spadestik på de nye boli-

ger, og så er det helt slut med Skoleparken 1 som vi kender 

den, de næste par år vil Skoleparken 1, version 2, vokse op 

omkring os, så det er vel nu at vi skal sige ”velkommen til 

fremtiden”. 

Allerede nu er afdelingsbestyrelsen ved at tilpasse husorden og 

råderetskatalog til de kommende boliger, så I må allerede ger-

ne nu sætte X i kalenderen på følgende datoer: 

Onsdag den 13. november kl. 18:30 og torsdag den 14. novem-

ber kl. 18:30, hvor vi holder fokusgruppe møde for alle der vil 

være med og har ideer og input til husorden og råderetskatalog. 

Dagsorden, invitation og afdelingsbestyrelsens oplæg til ny hus-

orden og råderetskatalog udsendes inden møderne. 

Men allerede nu medfører renoveringssagen at der på enkelte 

områder slækkes på husordenen, blandt andet for parkering på 

Halbjørnsvej og Josteinsvej, hvor det nu er tilladt at holde på 

græsset LANGS kørebanen. 
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Julen 2019 

 

ABGs Julemarked afholdes den  

16. november 

 

Mere information vil blive omdelt med et 

informationsbrev i god tid før. 

 

 

 

 

Skoleparkens julearrangementer 2019: 

 

 

Julemiddag afholdes den 30. november 

Juletræsfest afholdes den 1. december 

Mere info i næste Park Nyt 
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 Jørgens hjørne – Tyveri i Skoleparken 

Næsten hver dag går jeg tu-

ren til Rema 1000 på Gam-

melmosevej. De har næsten 

alt en ældre herre har brug 

for. Jeg køber og køber. Jeg 

kan næsten ikke bære det 

hjem. 

Forleden dag havde jeg ekstra 

travlt – jeg skulle sådan på 

”det lille hus”. Jeg nærmest 

smed varerne fra mig uden for på havebænken! Og - Hurra jeg 

nåede det! 

Men hvad var det dog for en larm? På mit cykelskur sad en 

kæmpe krage og åd af en frikadelle. På græsplænen delte to 

måger en pakke ost og en gråspurv havde lukket en æske med 

lakridspiber op og guffede i sig. 

Jeg har altid lært at være god ved dyrene men for pensionister 

må der være en grænse! Men hvor? 

Mon ikke jeg skulle lave mig en solid trækasse til fremtidige 

indkøb. Kære dyr. Velbekomme. 

Jørgen Brøsen. 
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Boligselskabet har justeret i tolkningen af persondataforordnin-

gen, så nu kan afdelingsbestyrelserne igen få navne på flytte-

meddelelser og følge med i klagesager. 

Den 4. september gik afdelingsbestyrelsen og varmemester 

parkvandring. Det affødte 7 skrivelser om ting der skal bringes i 

orden, samt en lang liste til gårdmændene! 

 

Jeg kan konstatere at en del beboere enten ikke kender den 

gældende husorden eller måske bare er ligeglade med de gæl-

dende regler? 

For vi har i sommeren set badebassiner i mange størrelser Èn 

ting er at tilladte størrelser ikke overholdes, noget andet er at 

en del er opsat uden tilladelse, det samme gælder for trampoli-

ner. 

Husk i øvrigt at vand fra badebassiner ikke må tømmes ud på 

græsset, men skal tømmes i kloak, hvis der er tilsat kemi i van-

det. 

I sommers havde vi glæde af en bil uden nummerplade, som 

blev fjernet af politiet, vores parkeringspladser er kun til indregi-

strerede køretøjer. 
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Der var også èn der legede bilværksted, det er heller ikke me-

ningen med vores åbne parkeringspladser. 

I fremtiden prøver vi at samle trailerparkering et sted i Skole-

parken. Det er ikke pænt med trailere placeret mere eller min-

dre tilfældigt rundt omkring i forhaver, baghaver eller på gang-

stier. 

Som nævnt er MT Højgaard startet på arbejderne i Skoleparken 

1, og det betyder i den kommende tid at der vil være mange 

nye ansigter i afdelingen, i næste nummer af ParkNyt vil vi 

præsentere de vigtigste med billede og en lille tekst. 

Har du spørgsmål til renoveringen så skriv på e-mail:  

renovering@skoleparken.dk, det kan tage op til en måned før 

der kommer svar, da din henvendelse måske skal behandles på 

et byggeudvalgsmøde. 

 

Har du spørgsmål om Skoleparken 1 i almindelighed eller har 

ønsker til noget afdelingsbestyrelsen skal følge op på så læg et 

brev i vores postkasse eller skriv på e-mail: 4717@abg.dk,  i 

værste fald kan det også tage en måned før du får svar, med 

mindre det er noget formanden alene kan svare på, så tager 

det kun få dage. 

 

Lars Ulrik 

Foto: Per B. 

Sørensen 
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Lidt mere om parkering 

 

På Halbjørnsvej og Josteinsvej må man nu parkere på græsset 

ud for byggepladsen, men ikke på gangstier som vi desværre 

har set. Man må heller ikke holde på græsplænerne langs Er-

lingsvej! 
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Byggeplads arbejdstider  

Byggepladsen begynder at blive levende omkring os, håndvær-

kerne vil typisk være på arbejde mellem kl. 07.00 – 18.00 på 

hverdage. Men som nogen har bemærket møder nogle hånd-

værkere tidligere end det!! 

Der vil også foregå ikke-støjende arbejder i nogle weekender. 

Støjende arbejder må kun udføres på hverdage mellem kl. 

07.00 – 18.00. 

Levering af materialer vil normalt ske i tidsrummet kl. 06.30 og 

kl. 17.00 på hverdage. 

Af hensyn til skoleeleverne på Stengårdskole er der spærretid 

for store lastbiler i tidsrummet 07.00 – 08.30 på hverdage. 
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 Colonia Skoleparken, ved alle hvor det er? 

 

Jeg vidste det ikke; men i juli 

havde Skoleparken besøg af den 

spanske arkitekt Nathan Rome-

ro, som arbejder i Danmark og 

skriver for Fagbladet Boligen.  

 

Han ville gerne skrive om skole-

parken, og de af jer, der modta-

ger bladet, kan læse hans ind-

læg i september udgaven af Fagbladet Boligen, eller I kan finde 

det på deres hjemmeside.  

Nathan var meget imponeret over arkitekturen og de åbne 

grønne områder, men han forstod ikke helt bevæggrunden for 

den valgte måde af renovere på og at vi har fået lov til at til at 

bygge 36 nye boliger. Men vi har aftalt at han kommer igen ef-

ter renoveringen og ser det færdige resultat, som han så forhå-

bentlig også vil rose til den tid. 

 

Til besigtigelsen medbragte han en kopi af en artikel fra et 

spansk arkitekturmagasin fra 1959, der handlede om det smuk-

ke byggeri Skoleparken. (Se de næste sider) 

 

Udover smukke billeder og tegninger var der også en flot tekst 

om vores afdeling, dog med enkelte større og mindre smuttere, 

f.eks. havde de stavet den ene arkitekts efternavn forkert; Hall-

berg var blevet til Hauberg, og så havde de placeret Skolepar-

ken som ” en las afueras de Estocolmo”, eller oversat til dansk 

”en forstad til Stockholm”.  

Men som I måske kan se på de indklippede kopier så er det 

”os” det handler om! 

Lars Ulrik 
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St. Hans 2019 

En dejlig aften 
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Vi fejrede BLs 100 års fødselsdag med et flot 

morgenbord. 
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Kopi af artikel om Colonia 
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Fritidsudvalget har reserveret lokalerne  

28.09.19 -  26.10.19  - 16.11.19 - 30.11.19 - 18.01.20 - 

23.02.20 - 28.03.20. 

 

Vi glæder os til aktiviteterne. 
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Lad os bygge et fællesskab om-

kring klublokalerne. 

Hvis nogen beboere har lyst til at lave et fælles arrange-

ment i klublokalerne og selskabslokalet vil fritidsudvalget 

gerne hjælpe til. Vi ønsker at lave aktiviteter i fællesskab. 

Aktiviteterne kunne være alt fra spil, smagninger (øl, vin 

m.m.), fester, bytte ting, vise noget, lege sammen, spise 

sammen os. Kun fantasien sætter grænserne. 

 

Har du ideer og lyst til at være med står festudvalget klar 

med hjælp og arbejdskraft. Henvend dig til festudvalget. 

Du kan se telefon og kontaktperson på bagsiden af 

ParkNyt. 
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Kopi af artikel om Colonia 
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Legepladser 

Renoveringssagen lægger også beslag på mange af vores drifts-

midler, det betyder at vi aktuelt skal se på hvordan vi bedst drif-

ter vores legepladser, umiddelbart står vi foran en omkostning 

på cirka 120.000,- kr. 

Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge legeplad-

serne ved Bondehavevej og Erlingsvej og samle aktiviteterne 

ved den store legeplads ved Josteinsvej, midt i bebyggelsen. Det 

betyder en samlet omkostning på under det halve. 

Nedlæggelse og omdannelse vil ske over det næste halve år. 

Samtidig vil fondsudvalget blive aktiveret for at skaffe finansie-

ring til etablering af nye aktiviteter på og ved legepladsen, for 

eksempel: ny multibane med fodbold og basket, trampolin, for-

hindringsbane og svævebane. Vi håber at kunne præsentere no-

get konkret i foråret 2020. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Nye titler 

I forbindelse med markeringen af boligselskabets 75 års jubilæ-

um, får nogle af de ansatte i boligselskabet per 1. oktober 2019 

nye titler! 

Vores varmemester får titel af ejendomsmester, og de øvrige 

gårdmænd bliver omdøbt til ejendomsfunktionærer. 

Så det må I godt øve jer på at sige! 

Afdelingsbestyrelsen 


