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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: 

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: Lars Ulrik Hansen: 
4018 6875 

Bladudvalg: Lars Ulrik (anshav.) 
4018 6875  

Udvalgets postkasse ved varmeme-
ster kontor. 

Layout & prod: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 1.9..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: 7/8, 4/9, 9/10 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 

  

PARK–NYT 
SKOLEPARKERNE 
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 Formandens beretning budget-/beboermødet den 21. 

maj 2019 

Igen i år har renoveringssa-

gen fyldt meget i afdelings-

bestyrelsens møder; mere 

om det senere i aften. 

Vi har dog også set på man-

ge andre ting! 

Det positive i årets løb har 

været de meget få beboersa-

ger, der er tilkommet afdelingsbestyrelsen og selskabet. 

Vi har som afdelingsbestyrelse svært ved at følge med i klage-

sager, da fortolkningen af persondataforordningen forhindrer os 

i det. Vi håber dog at fortolkningen af loven snart bliver løsnet 

lidt op, så vi igen kan følge med i hvad der sker, samt kan følge 

med i hvem der flytter ind i vores afdeling. 

I sommeren og efteråret havde vi en lang kedelig dialog med 

Banedanmark om støj fra banen, de har en underlig måde at 

kommunikere på. Men lige pludselig og uden nogen for varsel 

eller information på deres egen hjemmeside, gik de i gang med 

at udbedre skinnerne midt om natten, og efter 2 uger var stø-

jen væk. 

I årets løb har vi også skiftet rengøringsselskab på vaskeri og 

selskabslokalet, det blev bedre og også billigere. 

Vi har også set på muligheden for delebilsordning i Skoleparker-

ne, der var dog ikke nogen der reagerede på indlægget i 

ParkNyt, men hvis der er nogen der ønsker at deltage i en så-

dan ordning så skal der ”bare” være 7 -10 medlemmer i afde-

lingen, så kan vi få vores ”egen” delebil stående i afdelingen. 

Så giv mig besked hvis I vil være med! 

I år har vi også fået renoveret varmemester kontor og 

”børnehave” lokalerne, efter skimmelsvamp, i den forbindelse 

fik taget over bygningen også ny tagpap. 

Desværre har vi haft mange skimmelsager i det forgangne år 

og kun få er blevet udbedret, mens mange boliger er blevet 
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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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 Hvis du ønsker klar besked så skriv 

 Skriv til bestyrelsen på: 

 skoleparkenbestyrelsen@skoleparken.dk 

 Spørg om renoveringen på: 

 renovering@skoleparken.dk 

 

 Snak med bestyrelsen hver den første onsdag i måneden 

 fra kl. 19.00—19.30. Mød op i lokalet ved siden af vaskeri

 et. 

Ønsker du en stand på loppemarkedet er der også mulighed for det. 

3 

lukket ned, på grund af for store omkostninger til udbedring. 

Status er: 

Lukkede: 26 boliger 

Midlertidig udlejet: 29 boliger, som opsiges efterhånden som vi 

skal bruge boligerne til genhusning. 

Noget af det der kommer til at fylde afdelingsbestyrelsens ka-

lender i efteråret er en ny husorden og råderetskatalog, som er 

tilpasset den fremtidige bebyggelse, der vil også blive mulighed 

for beboere at komme med input i forbindelse med fokusgrup-

pemøder. 

Blandt andet skal der tages stilling til design for fremtidige 

overdækninger, da de nye facader ikke kan bære en overdæk-

ning eller baldakin, her har vi bedt vores rådgiverteam om at 

komme med oplæg til muligheder og design. Udover at passe til 

bygningernes udseende, skal en standard også være til at beta-

le. 

En glædelig ting er at Gladsaxe 

Kommune endelig har taget sig 

sammen og plantet nye træer 

ved skolens boldbane, nu må vi 

så se om de kan leve op til re-

sten af aftalen om beskæring og 

fældning af de gamle træer. 

Så vil jeg sluttelig takke fritids-

udvalget for deres store indsats 

med julearrangementer, smag-

ninger, musikarrangementer og 

meget andet.  

Alt det og meget andet har I 

kunne læse om i ParkNyt, jeg 

håber at I alle læser det, så tak 

til Peter for et flot blad. 

Er der spørgsmål? 
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Renoveringssagen: Fotos: Per B. Sørensen 

I det netop omdelte nyhedsbrev nr. 23 gives der en kort status 
på byggesagen og de arbejder som vil pågå henover sommeren 
og efteråret, som jeg her vil supplere med lidt flere fakta: 
 
Afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget har sammen med rådgi-
verteamet arbejdet på at få lavet tilvalgs- / tilkøbsskemaer for 
hver boligtype. Så vi 
ender med mindst 15 
forskellige tilvalgsske-
maer. 
Vi er ved at være i mål 
med skemaerne for ty-
pe A og E, så de første 
der skal retur til egen 
bolig i foråret 2020 kan 
få muligheden for at 
vælge. 
Det er besluttet at vi 
opsætter et udsnit af et 
standardkøkken og alle 
tilvalgs- / tilkøbsmulighederne i kælderforrummet under varme-
mesterkontoret, så kan man på alle dage og tider gå hen og 
kigge, og i ro og mag vælge. Mere om det følger, når MT Høj-
gaard er klar med prøverne. 

Hver bolig får i fremtiden eget varme og ventilationssystem, 
anlæggene vil blive placeret i kældre eller i teknikskabe i boli-
gen. 
Når man er kommet tilbage til egen bolig igen, er man ikke helt 
færdig med renoveringssagen, da der skal omlægges nogle 
midlertidige installationer i kældrene, efterhånden som nabo-
blokkene bliver færdige. 

Inden opstart af nybyggeriet skal der laves forundersøgelser i 
jorden. Forhåbentlig viser jorden sig at være renere end fryg-
tet, så vi kan spare nogle penge på jorddeponering. Det bliver 
vi klogere på meget snart. 
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Jeg gik på Dyssegaards skolen og vi brugte jernbanen, når vi 

skulle på skovtur til Hareskoven. Så havde vi hele toget for os 

selv. Sikke en fest! Nogle steder skulle toget passere en vej. 

Hvad så?? 

Vi cyklede hen til en vej der hed Gammelmosevej. Her var der 

forskellige standere. Toget nærmede sig. Blink, blink. To bom-

me gik ned. Ingen kunne komme ind på skinnerne. Alle var red-

det! Ved Stengårdens station var der et nuttet lille hus på stør-

relse med et legehus med mange interessante tegninger som vi 

børn ikke måtte kigge på!!  

I min barndom var der nogle meget strenge isvintre, hvor sne-

en væltede ned. Der var nogle piger og drenge der bombarde-

rede toget med snebolde når det kørte forbi. Det måtte de ikke 

men hvor var det spændende, sagde de! Far, hvorfor hedder 

toget et Diesel-tog. Jo, for ham der opfandt det, hed Diesel. 

Tænk hvis han havde heddet Jensen! 

J. Brøsen. 

 

 

Angående rengøring i vaskeri 

Det er åbenbart svært for nogle at respektere lukketiden, 

når der gøres rent i vaskeriet!  

Vi har derfor aftalt at døren til vaskeriet låses mens rengø-

ring pågår. 

VH Afdelingsbestyrelsen 

HUSK.  

 Sensommerfest den 7. september i  

Stationsparken.  

Indbydelse udsendes i løbet af sommeren. 
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Brøsens hjørne 

Min jernbane 

”Min jernbane” gik nøj-

agtig der hvor ”vores 

jernbane” – Hareskov-

banen – går i dag. Lo-

komotiverne var damp 

eller diesel. Vognene 

var åbne i bagenden 

indtil sæderne begynd-

te. Det kunne være et koldt sted at være ved vintertid. 

Togene kørte i begge retninger – enten mod København eller 

mod Slangerup. Men hvad gjorde de når de mødte hinanden? 

Min far forklarede mig, at på nogle stationer – f.eks. Vangede, 

kunne det lade sig gøre. Vi kørte på cykel hen til Vangede og 

så, at det kunne lade sig gøre!  
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De første arbejder vil 
være prøveramning 
pæle, i juli, op til 24 
pæle skal der bankes i 
jorden. Derefter sættes 
de resterende pæle. In-
den da skal naboerne 
op til 45 meter væk 
varsles skriftligt. 

I august begynder byg-
geriet af de nye blokke 
langs Halbjørnsvej og 
samtidig opstarter op-
førelsen af de 2 første renoveringsblokke.  

For at det ikke skal blive for kedeligt påbegyndes også nedriv-
ningen af butikkerne langs Triumfvej i august. 
Det betyder at Pizzeriaet lukker den 1. juli 2019.  
I juli begynder MT Højgaard også at etablere byggeplads og 
skurby.  

Vi kan desværre ikke undgå at rive købmandsbutikken helt eller 
delvis ned, da en del af den under alle omstændigheder skal 
fjernes i forbindelse med etablering af de nye boliger langs Tri-

umfvej, da de 2 
byggerier kolli-
derer.  
Det betyder des-
værre at det nok 
er slut med lop-
pemarkeder tid-
ligere end for-
ventet, men det 
er nødvendigt af 
økonomiske 
hensyn. 

Tidsplanen for 
renoveringen er 
ved at være på 
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plads sammen med logistikken for genhusninger, det har ikke 
været nogen nem opgave, men vi glæder os til at præsentere en 
plan på et stort genhusningsmøde i efteråret. På et tidspunkt vil 
op til 69 boliger være under renovering på en gang! 

Lige om lidt er samprojekteringen gennemført og der kan indgås 
en endelig kontrakt med MT Højgaard, planen er at det sker i 
starten af juni, lige nu er der en rigtig god dialog og økonomien 
ser ud til at holde. 

Til slut: jeg har hørt at der går historier om at der ikke er gulv-
varme i de renoverede boliger! Jeg kan berolige med at der er 
gulvvarme i boligerne når vi vender hjem igen, i alle rum udta-
gen i badet p.g.a. højden under gulvet. Præcis som det er blevet 
sagt fra starten. 
Hvis I har spørgsmål til renoveringssagen så brug gerne mail-
adressen: renovering@skoleparken.dk, der kan I altid, nogle 
gange med lidt forsinkelse, få svar. 
 
Lars Ulrik 

Husk at bestyrelsen går parkvandring den 

4. september 2019 

Nyt om Airbnb – men ingen ændringer for almene boli-

ger 

Folketinget har vedtaget nye regler for udlejning af egen fulde 

helårsbolig til ferie og fritidsformål. 

Loven trådte i kraft 1. maj 2019, men reglerne gælder imid-

lertid ikke for lejere i almene boliger. Det betyder at reglerne 

for fremleje i almene boligerer uændret. Det betyder at du IK-

KE kan eller må udleje din bolig i Skoleparken 1 gennem 

f.eks. Airbnb. 

Et betyder også at fremleje af værelse eller bolig stadig kun 

kan ske med boligselskabets godkendelse. Så HUSK det hvis 

du ønsker at fremleje. 
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Palle Nielsen opfordre beboere til at kontakte ham hvis de øn-

sker at være med i fritidsudvalget eller gerne vil deltage i dele 

af de planlagt arrangementer 

 

12. Valg af redaktionsudvalg 

Udvalget er fyldt op. 

Punktet udgår 

 

13. Valg af flagudvalg 

punktet udgår—udvalget er fyldt op 

 

Eventuelt 

Spørgsmål: Hvornår skal der indgives forslag til den nye husor-

den? For eksempel vedr. husdyrhold 

Kommentar: Det anbefalers at der afventes med at tage stilling 

til husdyrhold til renoveringen er afsluttet på grund af åbne ha-

ver og støj. 

Svar: 

Forslag til ny husorden skal udarbejdes til efteråret 2019 

Vi kan ikke sige at der ikke må stilles forslag om husdyrhold da 

alle har ret til at stille forslag. 

 

mailto:renovering@skoleparken.dk
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Svar: Desværre nej, det er alt for individuelt at lave denne ud-

regning. 

 

Spørgsmål: Bliver der mulighed for medbestemmelse omkring 

udearealerne, for eksempel overdækket terrasse? 

Svar: Der har været afholdt fokusgruppearbejde i for hold til 

udearelerne. Kommunen skal godkende forandringer omkring 

udearealerne, også manualen for at bygge overdækket terras-

se. 

 

Spørgsmål: Skal haverne være som da bebyggelsen oprindeligt 

blev opført? 

Svar: Nej, Der er ikke ændret på den haveplan som landskabs-

arkitekten har beskrevet. 

 

Spørgsmål: Hvad skal genhusningskonsulenten lave? 

Svar: Være behjælpelig med tegninger af bolig, ønsker til bolig-

typer i genhusningsfasen, hvis der er problemer ved tilbageflyt-

ning osv. 

 

9. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

10. Valg til afdelingsbestyrelsen  

a. Valg af formand  

På valg er:  Lars Ulrik Hansen. Genvalgt 

b. Valg af bestyrelsesmedlem 

På valg er:  Jørgen Brøsen. Genvalgt 

 Peter Weng. Genvalgt 

c. Valg af suppleant 

På valg er: Jytte Nielsen. Genvalg 

 Lisbeth Engholm Holst.Genvalgt 

 

11. Valg af fritidsudvalg 

Monica Larsen Genvalgt 

Martin Møller ønsker ikke genvalg 
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Som vanen tro skal vi have heksen 

sendt til Bloksbjerg. 
 

Sankt Hans Aften søndag den 23. juni ved 

den store legeplads. 

 

 

 

 

 

 

 
Kl. 19.00 - Tændes et lille bål for de små, hvor der vil være mulighed for at lave 

snobrød.  

Kl. 21.30 - Tænder vi det store bål, Martin T.C. vil spille og synge 

Skoleparken er vært og der serveres pølser, vand, øl, popcorn, og softice fra 

cirka 19.00 til 22.30 så længe lager haves. 

 

De bedste sommerhilsner Sankt Hans udvalget 
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Skoleparken  2.  

 

Så er sommeren ved at 
være over os igen. 

Hvis ikke alle har set 
det, har vi fået sat en 
gasgrill op,  som er til-
gængelig for alle, som 
skulle have lyst til at 
grille. 

HUSK rengøring efter 
brug. 

Ligeledes har vi fået 
etableret en dejlig petanque bane, som  vores gårdmænd knok-
lede med sidste sommer. Desværre nåede vi ikke at bruge den 
ret meget. 

Hvis I har lyst til at spille, ligger der kugler i hyndekassen på 
pladsen. 

RIGTIG god fornøjelse. 

Vi håber vi ses til sommerfesten, dato  kommer senere.. 

På bestyrelsens vegne. 

Alice.  
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Spørgsmål: Bliver kældergangene og kælderrum gjort i stand? 

Svar: Ja og nej. Alle gamle rør fjernes, nye rør etableres, og 

hullerne lukkes. Der bruges så få penge som muligt på kældre-

ne, vi vil hellere bruge pengene i boligerne. 

 

Spørgsmål: Hvad bliver den eksakte husleje i de forskellige bo-

ligtyper? 

Svar: Se svarerne i temaavisen fra september 2016. Temaavi-

sen kan finde på skoleparkens hjemmeside 

Den dengang beskrevne husleje holder fortsat, dog med frem-

skrivning for almindelig prisudvikling. 

De ønskede tilvalg betales kontant ved bestilling og pengene 

refunderes ikke ved fraflytning. 

 

Spørgsmål: hvad med de beboere som skal genhuset i fase to, 

som ikke har mulighed for at se materialer eller benytte gen-

husningskonsulent. Hvad får de af særlig hjælp? 

Svar: De får særlig hjælp, af boligselskabet, fra varmemester 

og flyttefirma. 

 

Spørgsmål: Er det muligt at få kommunen ud og fortælle om 

mulighed for boligsikring og boligydelse? 
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den aktuelle plan skal vi være genhuset i cirka 5 måneder. Hele 

renoveringsarbejdet forventer at være færdigt i udgangen af 

2021 

Prøvepæle til de nybyggede boliger langs Halbjørnsvej bankes i 

jorden henover sommeren. 

Den gamle købmandsbutik, der hvor der nu er loppemarked, 

forventes at blive revet ned i august/september måned 2019.  

Selskabslokalet bevares. 

 

Spørgsmål til orienteringen om renoveringen: 

 

Spørgsmål: Er der mulighed for helt at fravælge skur ved A bo-

ligerne? 

Svar: der bliver ikke mulighed for fravalg af skur i A husene 

 

Spørgsmål: Hvad med huslejen ved huslejeforskel i genhus-

ningsboligen? 

Svar: Ved genhusning i større bolig, fortsætter man med at be-

tale samme husleje som i egen bolig. 

Ved genhusning i mindre bolig, betales husleje svarende til de 

den husleje som genhusningsboligen har. 

 

Spørgsmål: Hvornår ansættes genhusningskonsulenten? 

Svar: Der arbejdes på at få ansat genhusningskonsulenten til 

efteråret 2019, eventuelt via et konsulentfirma. 

 

Spørgsmål: Bliver der mulighed for at se en genopbygget bolig 

inden der for eksempel skal tages stilling til om man ønsker at 

søge anden bolig eller tage stilling til tilvalgskataloget? 

Svar: Når de første boliger er genopbygget, bliver der holdt 

åbent hus, så vi får mulighed for at komme ind i en genopført 

bolig med standard indretning. 

 

Spørgsmål: Får vi store tegninger af vores nye bolig i stort for-

mat? 

Svar: Ja. 

9 

 

Danmarks længste kaffebord 

Har du lyst til at mødes til en snak med andre fra Skoleparker-

ne over et morgenbord. Har du lyst til at bidrage til det gode 

møde, beboer og beboer imellem. 

 

Så mød op—du er meget velkommen. 

lørdag den 15. juni 2019  

Klokken 9.00—10.30 

Fritidslokalerne under selskabslokalerne  

Er det godt vejr er der dækket op på terrassen, ellers i fritidslo-
kalerne.  

Send meget gerne en sms til Monica på 
tlf.28555931. for tilmelding 

  

    De bedste sommerhilsner fra morgenbordsudvalget.  
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Referat af ordinært obligatorisk budgetmøde tirsdag den 

21.5.2019 i Skoleparken 1 

 

Antal lejemål til stede 43. 

Antal stemmeberettiget 41. 

 

1. Valg af stemmeudvalg. 

Beboer Helge Pettersson samt 

ejendomsfunktionærerne Ole og 

Patrick. 

 

2. Valg af dirigent. 

Formand for ABG Ryno Scheil. 

 

3. Valg af referent. 

Beboer Jytte Nielsen. 

 

4. Godkendelse af forretningsor-

den. 

Godkendt. 

 

5. Aflæggelse af Selskabets beretning. 

Mundtlig fremlæggelse af beretning ved formand Ryno Schneil. 

Skriftlig beretning ligger på boligselskabets hjemmeside. Se 

www.abg.dk 

ABG har 75 års jubilæum den 25.10. 2019 

Reception for samarbejdspartnere og venner af huset den 

25.10.2019. 

Den 26.10.2019 afholdes Jubilæumsfest for ansatte og beboere 

som er aktive i boligafdelingerne. 

Spørgsmål: hvad er kriterier for hvornår en boligafdeling er en 

ghetto. 

Svar: Ryno redegører. I Gladsaxe er der ingen ghettoer. Der 

benyttes fleksibel udlejning som er aftalt mellem Gladsaxe 

kommune og boligselskabet. 
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6. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 

Mundtlig fremlæggelse af beretning ved formand for afdelings-

bestyrelsen Lars Ulrik Hansen. 

Beretningen kommer skriftlig i næste Parknyt, som udkommer i 

starten af juni måned. Beretningen i Parknyt kan også læses på 

Skoleparkens hjemmeside. www.Skoleparken.dk 

Ingen spørgsmål til beretningen. 

Beretningen er godkendt. 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget. 

Fremlæggelse af budget ved direktør for ABG Jesper Loose. 

Afdelingens budget for regnskabsåret 2019/20 var vedhæftet 

invitationen til budgetmøde. 

Ved spørgsmål til salen var ingen beboere imod budgettet, men 

en beboer ønsker at få ført til referat at vedkommende ønsker 

at undlader at stemme. 

Budgettet er godkendt med husleje forhøjelse på 2 pct. 

 

8. Sager afdelingsbestyrelsen ønsker behandlet. 

a. Delebil. Punktet udgår. Lars Ulrik redegjorde for emnet i af-

delingsbestyrelsens beretning 

b. Orientering om renovering. 

Aktuelt arbejdes med udarbejdelse af tilvalgs kataloger. De før-

ste tilvalgskataloger for boligtype A og E skal være klar i efter-

året 2019. Af økonomiske årsager har det været nødvendigt at 

reducerer i muligheder for tilvalg. Men der er tilgodeset så 

mange ønsker som muligt fra fokusmøderne. 

Der vil blive mulighed for at se både standard materialer og til-

valgs materialer inden der skal vælges fra tilvalgskataloget. 

Præsentation af materialer vil ske i mellemgangen i kælderen 

under varmemesterkontoret. 

I de nye boliger vil hver bolig får egen ventilation, vand og var-

me. I hver lejlighed etableres vandvarmer/unit. Dette betyder 

at ejendomsfunktionærerne i fremtiden skal ind i lejlighederne 

en gang årlig for at udskifte filter. 

Gennemgang af planen for nedrivning og genopbygning. I følge 


