
24  

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 telefon 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 

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 ab4717@abg.dk 

Udvalgets postkasse ved varmeme-
ster kontor. 

Layout & prod: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 21.5.2019 

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: 8/4, 1/5, 5/6 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 
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 Lars Ulriks for en gang skyld korte klumme! 

Jeg håber, at I alle er kom-

met godt ind i et spændende 

2019! 

Som I kunne læse i sidste 

ParkNyt så skal også taget på 

vaskeribygningen renoveres, 

det er bare ikke en del af den 

store renoveringssag, men vi 

har fundet pengene til det, og 

nu har vi også fundet en en-

treprenør der kan udføre arbejdet inden for økonomirammen, 

så forhåbentlig kan varmemester Martin, snart forlade kælder-

lokalerne og sætte sig tilrette i sit kontor over jorden. 

Taget over børnehaven og vaskeriet skal også renoveres, så 

byggetakten bliver: varmemesterkontor, børne-have, vaskeri/

afdelingsbestyrelseskontor. Det vil give lidt bøvl undervejs, især 

på vaskeriet, men mon ikke at det går. 

Der arrangeres ikke fastelavn i afdelingen i år, der er for få 

børn i Skoleparkerne, men vi håber at fremtiden igen vil give 

muligheder for fastelavnsarrangementer. 

Afdelingsbestyrelsen ser lige nu på mulighederne for at oprette 

en delebilsordning i Skoleparken, det kræver at der er cirka 10 

aktive medlemmer, og gerne flere, årsagen er at vi kan forven-

te at der med flere børnefamilier i Skoleparken efter renoverin-

gen, også kommer flere biler, så et godt alternativ til familiens 

”anden” bil kunne være en delebil, andre vil måske gerne spare 

lidt på udgiften til egen bil ved at deltage i en delebilsordning. 

Se oplægget vi har modtaget fra Gladsaxe Kommune et andet 

sted i ParkNyt. 

Så hvis du/I kunne tænke sig at være med i en sådan ordning, 

så send mig en mail på: luh@skoleparken.dk. 

Hvis der er interesse vil afdelingsbestyrelsen arbejde på at vi 

allerede nu får lavet en aftale med et driftsselskab, med en eller 

flere delebiler placeret i Skoleparkerne (Beboere i Skoleparken 

2 må også meget gerne være med!). 
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Samtidig forsøger vi også at få Gladsaxe Kommune til at spon-

sere en eller flere elbil-ladestandere i Skoleparken 1, vi håber at 

det lykkes, da elbiler bliver mere og mere almindelige. 

Resten at mit indlæg skulle handle om renoveringen, men det 

får altså sin egen overskrift og spalteplads. 

Husk at sætte X i kalenderen tirsdag den 21. maj kl. 18:30, 

hvor vi holder beboer-/budgetmøde i selskabslokalet. 

Lars Ulrik 

 

 
Fotos: Kaj Bonne 
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Første nedrivning og lidt om fremtiden 

Torsdag den 20. februar 2019 fik vi sat gang i nedrivningen, en 

hurtig optælling viste at cirka 150 personer var mødt op til før-

ste nedrivning. 

Det var lidt underligt at stå der på talerstolen på denne dag der 

markerede starten på slutningen af Skoleparken 1 som vi ken-

der den og starten på begyndelsen på Skoleparken 1, version 2, 

som vi kommer til at bo i med tiden. Det bliver spændende at 

følge udviklingen i byggeriet, og opleve de første tilbage flytnin-

ger. 

Jeg personlig glæder mig rigtig meget til renoveringen er slut 

og jeg kan gå rundt i afdelingen og opleve alle de nye bygnin-

ger og et færdigt landskab. 

Undervejs vil mange nok tænke, hvorfor sker der ikke noget, 

skal det virkelig gå så langsomt? Svaret er der sker hele tiden 

noget, men det syner måske ikke sådan, fordi arbejderne fore-

går inde i bygningerne eller på tegnebrættet. I første omgang 

skal der miljøsaneres inden første etape boliger kan nedrives.  

Derefter skal der registreres, så skal der projekteres og SÅ skal 

der bygges. 

Nedrivning og byggeri betyder flere mennesker og øget færdsel 

i afdelingen, så husk at se jer for og pas på hinanden. 

Forhåbentlig kan vi præsentere en tidsplan i forsommeren.  

Det der er sikkert lige nu er at den byggetakt der blev præsen-

teret for over et år siden holder, og at de næste genhusninger 

sker i november i år, men tiden for de enkelte etaper er ikke på 

plads endnu.  

Mere om det følger i et nyhedsbrev. 

Lige nu ser boligselskabet og byggeudvalget på tilvalg-/tilkøbs 

muligheder. Mere om dette følger også i et nyhedsbrev, sam-

men med information om genhusningsprocessen. 

Vi venter også på kommunens godkendelse af skema B, som 

betyder at vi for alvor kan gå i gang med nybyggeriet på Hal-

bjørnsvej og Triumfvej, tilladelsen skulle i skrivende stund være 
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Spændende ting i containeren efter rydning af bolig! 

Datoer for storskrald afhentning i 2019 

Mandag den 1. april 

Mandag den 3. juni 

Mandag den 5. august 

Mandag den 7. oktober 

Mandag den 2. december 

Husk at storskrald tidligst må sættes ud dagen før! 
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Droneoptagelser i Skoleparken 1 – film om renove-

ringssagen. 

Mens renoveringssagen står på, vil der blive optaget en film 

med drone, så forløbet når renoveringen er færdig, kan ses på 

én samlet film.  

Der vil derfor undervejs, fra nu og til renoveringssagen er af-

sluttet med jævne mellemrum blive filmet og fotograferet fra en 

drone som overflyver afdelingen.  

Anden optagelse var onsdag den 20. februar i forbindelse med 

nedrivningsarrangementet. Hvis I husker tilbage var første op-

tagelse i foråret 2018 (Tiden går). 

Det firma der står for droneflyvningerne har indhentet myndig-

hedernes tilladelse til at overflyve området. Den færdige film vil 

kunne ses på afdelingens hjemmeside når renoveringssagen er 

afsluttet. Undervejs i byggeforløbet vil der også blive lagt min-

dre filmoptagelser på vores hjemmeside. 

Byggeudvalget 
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lige på trapperne! 

Og så tilbage til torsdag den 20. februar, der var fine taler af 

boligselskabets bestyrelsesformand Ryno Scheil, borgmester 

Trine Græse, og Martin Palmquist, MT Højgaard og så mig…. 

Selv om nedriveren var tyvstartet fik vi alligevel revet en gara-

ge eller 2 ned efter talerne, mens vi så på, og så var der varme 

pølser, det lunede lidt på en kold dag. Stemningen var god, 

som det kan ses på billederne og heldigvis forblev det tørvejr. 

Tak fordi I mødte så talstærkt op! 

Lars Ulrik 

Fotos: Kaj Bonne 
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Kontrakten underskrives. Fra venstre er det afdelingsdirektør, 

renovering Michael Gale, sektionsdirektør Martin Lose, direktør 

Martin Palmquist – alle tre fra MT Højgaard, direktør Jesper Loo-

se Smith og driftschef Henning Juul Hovmand – begge fra Ar-

bejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Foto: MT Højgaard 
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var meget fornærmet og sur fordi hun kun var blevet nummer 
to i konkurrencen. Der er vel ikke noget problem, tænkte jeg. 
Men problemet var, at hun var den eneste deltager i konkurren-
cen. Men dommerne synes ikke hendes kage var god nok til en 
førsteplads – derfor fik hun anden pladsen. HMM! Måske kan 
jeg godt forstå hun var lidt sur. Det kan kun ske i England. 

Peter Weng 

 

Husk Bugetmøde  

den 21. maj 2019 kl. 18.30 
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Midt i en Brexit tid. 

Dette nummer af ParkNyt er for det meste lavet i London. Min 
kone og jeg har haft mulighed for at leje en lejlighed i London i 
5 måneder fra november 2018 til april 2019. Og det betyder at 
jeg selvfølgelig måtte lave ParkNyt herovre. Det kan sagtens 
lade sig gøre med moderne teknik og internet. 

Men 5 måneder i London er jo fantastisk. London er en kolossal 
by på størrelse med Sjælland. England har ca. 55 millioner ind-
byggere og det kan godt undre lidt når man tænker på hvor 
mange mennesker der de sidste 10-15 år er blevet slået ihjel i 
”Barnaby”.  

På 5 måneder oplever man jo en masse og jeg har et par histo-
rier som jeg vil fortælle. Først og fremmest er vi midt i en 
Brexit tid. Det betyder at alle er meget forvirrede over hvad der 
skal ske. Ingen ved rigtigt hvad der sker men alle har et gæt. 
Det tager kolossalt meget tid i medierne og alle er forvirrede. 
Men en spændende tid at opleve for en dansker. 

En dag var vi på indkøb i et stort indkøbscenter (Morrisons) i 
Campden Town. Der er ca. 2,5 km til Campden Town for os og 
efter at have gået rundt og fundet vores varer besluttede vi at 
spise lidt i cafeteriet. Jeg valgte en engelsk morgenmad (som 
man kan få hele dagen). Ekspedienten spurgte om det skulle 
være med røræg eller spejlæg? Jeg valgte røræg. Ca. 15-20 
minutter (!) senere kommer hun hen til vores bord og fortæller 
at de desværre ikke kan lave røræg i dag men kun spejlæg. Det 
må jeg så finde mig i, men begynder bagefter at tænke over 
hvad hun mener. Har deres kok ikke lært at lave røræg eller 
bruger de specielle æg som i dag er udsolgt? Underligt. Vi gri-
nede af det flere gange i løbet af dagen. 

Et par dage efter sidder vi i en god pub i Highbury i Nordlon-
don. Vi skal da have en gang traditionel fish & chips og bestiller 
det i baren. Her fortæller servitricen at de ikke har fisk i dag!!! 
Her skal man forstå at fish & chips er den mest almindelige ret 
man kan købe i hele England. ALLE restauranter serverer fish & 
chips hvis man bestiller det. Så at sige at man ikke har mere 
fisk svarer til at sige at man ikke kan lave røræg (eller spejlæg 
for den sags skyld). Vi skynder os ud i den friske luft inden vi 
falder om af grin. 

En dag læste jeg en historie i avisen. En dame havde deltaget i 
en af de mange bagekonkurrencer der afholdes i England. Hun 
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Spil-sammen aften 1. februar. Rigtig god stemning.  

Fotos: Steen Engel 

 

Varme og udluftning. 

Vi plages som I ved af skimmelsvamp i mange boliger, den bed-

ste måde at holde skimmelsvampen nede på er en kombination 

af varme og udluftning! 

Som skrevet på hjemmesiden hørte jeg i efteråret om en bebo-

er i Skoleparken 1, som lukkede dørene til værelser og stue, og 

ikke åbnede for varmen for at spare på energiforbruget. DET 

DUR BARE IKKE ! 

Selv om vores boliger snart skal rives ned til fordel for nye boli-

ger på den eksisterende sokkel, så skal vi ikke mishandle boli-

gerne! 

Jeg skal selvfølgelig ikke opfordre til energi frås, men hvis I sør-

ger for at der er varme på i alle rum, hver dag døgnet rundt i 

vinterhalvåret. 

Kombineret med 5 minutters udluftning 2 – 4 gange om dagen 

hele året. Så kan vores boliger forhåbentlig holdes i drift helt 

frem til de skal renoveres. LUH 
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Fra varmemesteren  

Indtil videre har vinteren været mild (7-9-13) og det gør der 

bliver lavet en masse andre ting rundt omkring i afdelingen. 

Som nogen nok har bemærket ligger der en ufatteligt masser 

bunker med grenaffald som vi har fældet. Det er ikke fordi vi 

ikke vil hente det, men udelukkende fordi vi fra midt december 

til februar ikke kan få det hentet uden at betale for ekstra tøm-

ninger. 

Men når tiden er til at få det gjort kunne vi ikke vente, og vi 

ville ikke lave et kæmpebjerg der skæmmede endnu mere ved 

de to containerpladser. Lang forklaring, men vi håber det giver 

en bedre forståelse for hvorfor de har ligget der så længe. 

Ellers er der jo en forestående renovering som absolut fylder en 

del i hverdagen, og fra vores synspunkt kan det kun gå for 

langsomt med Skoleparken igen er tilbage i en stand som man 

er stolt af og vise frem, og ikke mindst i får nogen gode boliger 

igen. 

Vi ved godt i nok bander os langt væk når vi kommer slæbende 

med ting fra de tomme boliger når noget går i stykker hos jer, 

men vi håber alligevel i også har forståelse for vi i sidste ende 

kæmper for at holde udgifterne så langt nede som muligt for 

alles bedste. 

Vi kæmper desværre en del med rotter specielt området om-

kring Erlingsvej har været hårdt ramt. Vi må appellere til i sør-

ger for ikke at fodre fugle eller andet som kan give dem lettere 

levevis. Det er en ulige kamp at få bugt med dem selvom vi gør 

vores ypperste forsøg. 

17 
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Tak for denne gang.  

Jeg vil gerne sige tak for 15 gode år i skoleparken 1. Først i nr. 

228 på Bondehavevej med fantastiske naboer, derefter i nr. 

160 ligeledes på Bondehavevej med lige så fantastiske naboer. 

Jeg har nået at være med til at planlægge aktiviteter både i det 

lokale fritidsudvalg samt i "det store". Tak for gode og kon-

struktive møde, hvor der altid var en livlig idegenering. Tak for 

gode arrangementer som juletræ og jule middag, sensommer-

fest, Sankt Hans, mm. 

Bestyrelsen blev jeg også i en årrække "lokket" ind i og det har 

været spændende og lærerigt at være med der hvor der træf-

fes beslutninger. 

Desværre forlader jeg Skoleparken 1 med en lille malurt i bæ-

geret. Mit i vores sidste flytning var der en eller flere som sy-

nes at de ville hjælpe os med at lade nogle ting forsvinde fra 

vores have så vi "slap for besværet". Jeg vil gøre opmærksom 

på at ting der står inde i folks have (også under en udflytning) 

er stadig privat ejendom. Jeg håber ikke at den sure smag i 

munden siver over i jeres grillmad når I griller på 2 x gold we-

ber, den ene med revelsben indsats, begge med beskyttelse på 

samt en lyseblå smokey Joe. 

Derudover vil jeg ønske vedkomne som ligger i min teaktræs 

liggestol god solbadning til sommer. 

Sluttelig vil jeg sige tak til alle dem der holdt sig til at tage det 

der var på fælles arealet for at give disse møbler, mm et nyt 

liv. Jeg er sikke på at de får det godt hos jer :-) 

Skulle I få lyst til at returnere nogle af mine ejendele fra ha-

ven, bag hegnet, kan dette ske til varmemesteren. 

Venlig hilsen, 

Kristine Lytje 
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Fotos: Kaj Bonne 
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Hvorfor sker der ikke noget? 

Det er der sikkert nogle der tænker, når de går forbi blokkene 

hvor nedriverne er i gang. 

Der sker såmænd meget, i dagens Danmark må man ikke bare 

vælte en bygning, miljøreglerne betyder at bygningen skal ren-

ses først! 

Vores boliger indeholder både asbest, bly, PCB og PAH, ikke 

stoffer vi mærker i vores hverdag i boligen, med mindre man er 

allergisk over for disse stoffer, men de sidder i isolering, maling, 

gulvlak, under vores gulve og i gummifuger, alt det skal i et el-

ler andet omfang fjernes før man kan fjerne selve væggen, gul-

vet, betonen og alt det andet. 

Så derfor, der sker meget, det ser bare ikke sådan ud. 

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: 26. april og 24. maj, .klokken 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håber at se jer. Hilsen Grethe og Helle 
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Danmarks længste kaffebord 

Boligorganisationernes Landsforening BL, fylder 100 år, det vil 

de gerne markere med Danmarks længste kaffebord. 

Skoleparkens fritidsudvalg har taget stafetten for os og vil ger-

ne arrangere eventet i Skoleparkerne, det sker  

lørdag den 15. juni 2019  

mere om arrangementet kommer på en selvstændig invitation. 

Men der lokkes med morgenbord, kaffe, brød og wienerbrød. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Brøsens hjørne 

Skomager bliv ved din læst 

2 minutters gang fra hvor jeg boede med min familie (far, mor 

og 3 søskende) havde skomager Petersen værksted og forret-

ning. Hos ham fik vi ordnet fodtøj. Han var et sjovt og flinkt 

menneske, som vi satte stor pris på. 

En dag jeg var oppe med nogle sko til reparation, spurgte han 

om jeg kunne tænke mig at blive bud i forretningen! Det var fra 

15.30-18.00, lidt længere fredag og lørdag. 1 kr. pr. dag. Det 

var et af mit 10 årige livs store ønske der gik i opfyldelse. Tænk 

hvad jeg kunne købe for alle de penge! 

”Men spørg nu lige far og mor om lov”! Det gjorde jeg! De nik-

kede og gav lov! ”Men” sagde de, ”det er jo mange penge, så vi 

synes du skal betale 5 kr. i kostpenge, ligesom dine søskende 

gør” Det var udmærket; tænk på alle de drikkepenge, jeg også 

ville få. 

Så startede ”Arbejdseventyret”. 

Samme mønster hver dag. Først 

fejede jeg arbejdsbordet ned, så 

gulvet. Alt det der kunne brænde 

blev lagt i en stor spand til fyrings-

sæsonen begyndte. Så pudsede jeg 

6-8 par sko, som var blevet færdi-

ge i løbet af dagen. Indimellem 

havde skomageren pakket de sko 

ind jeg skulle i byen med. Uden på 

pakken stod navn og adresse. I den 

store kræmmerpung regning og 

byttepenge, og så afsted. 

”Goddag frue, nu kommer jeg med 

deres fine sko, som er blevet endnu 

finere”. Nogle steder fik jeg 5 – 10 

– 25 ører i drikkepenge, andre klart 
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tak! Snart var det fyraften og mine lommepenge blev talt op. 

35 øre. Det var da meget godt! Ak ja tiden går … 

Jørgen Brøsen 

Foto: Per B:. Sørensen 


