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Lars Ulriks klumme 

Så nåede vi endelig til det! 

Informations- (Genhusnings) 

mødet der har været ventet 

på så længe, blev holdt den 

7. november på Stengård 

Skole, læs mere andet sted i 

ParkNyt. 

Det har ikke været nemt at 

komme dertil, vores rådgivere har sammen med MTH kæmpet 

en brav kamp for at få økonomi og tekniske løsninger på plads, 

men NU er de i mål, og med en mindre forsinkelse kan arbej-

derne på renoveringen starte op, forsinkelsen betyder, som der 

blev orienteret om på informationsmødet, at opstart og afleve-

ring af de enkelte blokke også forskydes, så den sidste afleve-

ring kommer til at ligge i foråret 2023. 

Nybyggeriet er også lidt forsinket, så her afleveres også lidt se-

nere end tidligere planlagt. 

Tidsplanen kommer til at ligge på vores hjemmeside. 

Da afdelingen på grund af renoveringssagen mangler penge, er 

afdelingsbestyrelsen gået i gang med et legepladsprojekt, som 

vil blive forsøgt finansieret via fondsmidler. 

Så forhåbentlig vil der inden de sidste boliger er færdige og de 

”nye” beboere flytter ind i Skoleparken 1 stå en ny legeplads 

med nogle flotte udenoms arealer, med masser af aktivitets 

muligheder. 

Gladsaxe Kommune har sagt nej til at der må opføres overdæk-

ninger og carporte med videre i Skoleparken 1, det er vi ikke 

tilfredse med, derfor sørger vi nu en dispensation, med bag-

grund i at Skoleparken 1 også i dag er bevaringsværdigt og har 
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tilladelse til overdækninger og skure. Vi får se hvad det ender 

med, forhåbentlig kommer kommunen til fornuft også her…… 

Derudover har afdelingsbestyrelsen sammen med ejendomsme-

ster og inspektør arbejdet på 

oplæg til ny husorden, havereg-

lement, vedligeholdelsesregle-

ment og råderetskatalog på 

plads til de kommende fokus-

gruppemøder, vi håber at I vil 

deltage i udarbejdelsen af de 

endelige forslag som gerne skul-

le på et beboermøde i januar, så 

de er vedtaget og trykt inden de 

første flytter retur til deres nye 

”gamle” bolig. 

Yderligere er der ved at være 

styr på udstillingen af tilvalgs-/tilkøbsmuligheder, de bliver ud-

stillet i det ene lokale i ”børnehaven”. 

Tilvalgsskemaerne har været en udfordring, med 7 boliggrund-

typer og en til to varianter af hver grundtype, har det givet 

mange udfordringer for vores rådgivere at få prissat de mange 

tilvalgs-/tilkøbs mulig-

heder. 

God jul og godt nytår 

til jer alle. 

Lars Ulrik 
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Fokusgruppemøder: 

I forbindelse med renoveringen og tilføjelsen af flere boliger 

sker der af naturlige årsager ændringer både inde og ude i Sko-

leparken 1, derfor er det naturligt at få revideret husorden, ha-

vereglement, råderetskatalog og vedligeholdelseskatalog. 

Det vil vi gerne have så mange input til som muligt, så vi kan få 

lavet et samlet oplæg til vedtagelse i begyndelsen af 2020, i 

god tid inden de ”første” flytter ”hjem” igen! 

Sammen med inspektør og ejendomsmesteren har afdelingsbe-

styrelsen lavet oplæg til nye reglementer, disse lægges på 

hjemmesiden, og de der er interesseret, kan hente oplægget 

hos ejendomsmesteren i kontortiden. 

Til fokusgruppemøderne vil der være udskrifter til at arbejde 

videre på. 

Alle forslag til ændringer i oplæggene er markeret med rødt.  
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Onsdag den 13. november kl. 18:30 - 20:30: Husorden og ha-

vereglement 

Og Torsdag den 14. november kl. 18:30 – 20:30: Råderetska-

talog og vedligeholdelseskatalog 

Møderne afholdes i selskabslokalet på Halbjørnsvej 2. 

Husk at melde jer til på mail: ab4717@abg.dk eller ved at læg-

ge indbydelsens ”slip” i afdelingsbestyrelsens postkasse senest 

mandag den 11. november 2019 inden kl. 24.00. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Infomøde om genhusning og tidsplan. 

Der afholdtes beboerinformationsmøde torsdag den 7. novem-

ber 2019 kl. 18.30 på Stengård Skole, 

Først bød Lars Ulrik velkommen. 

Hvorefter Merete Nielsen, Wissenberg, informerede om tidspla-

nen, med lidt forsinkelse kommer renoveringsarbejderne i gang 

den 1. december og den sidste renoverede bolig står færdig i 

september 2022. 

Tidsplanen bliver lagt på vores hjemmeside, så man kan se 

hvornår man selv skal genhuses og kan regne med at flytte re-

tur igen. 

Gitte Buhl Clausen fra Kuben, præsenterede genhusningskonsu-

lentholdet og orienterede om hvordan genhusningsproceduren 

vil blive og gennemgik overordnet genhusningspjecen som I al-

le har fået inden informationsmødet. 

Der var mange spørgsmål fra de fremmødte, vi håber, at alle fik 

svar, ellers er genhusningskonsulenterne klar til at følge op i 

starten af det nye år. 

Der kommer et referat af mødet i form af et nyhedsbrev meget 
snart. 
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Julespisning i Skoleparkens selskabslokaler 

Lørdag den 30. november 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 22. november 2019 
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Foto: Steen Engel, november 2019 
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Husk du skal søge om 

tilladelse hos ejendoms-

mesteren til at passe 

hund og kat. Søg i god 

tid. 
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Jørgens hjørne 

Julen 1935 

Et par dage før julen, sagde min far: "Op med humøret, Jørgen, 

det er snart jul". 

Men så begyndte jeg at græde. Jeg havde ingen penge til jule-

gaver til far, mor og mine 3 søskende. Min far så lidt på mig og 

grinte. Så gav han mig 1 krone. "Ka du så komme af sted og få 

købt noget". EN HEL KRONE! 

Jeg for af sted op til TATOL (en billigforretning der solgte alt 

mellem himmel og jord). Min far fik en cigar = 20 øre. Min mor 

fik en meget smuk karklud i 3 farver = 25 øre. 

Til mine 3 søskende Else, Svend og Arne købte jeg nogle meget 

smukke lommetørklæder. 

Der hjemme havde vi en stabel gammelt julepapir som jeg 

brugte til en fin indpakning. Det blev en dejlig juleaften, især på 

grund af de flotte julegaver fra Lillebror! 

Ak ja, tiden går. 

Glædelig jul fra  

Jørgen Brøsen. 
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Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxes hjemmeside findes på 

www.abg.dk 

Skoleparkens vagtordning 

 

træder i kraft fra 1. nov. 2019 til 30. marts 2020 

 

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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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. 

OBS: Der må ikke parkeres på 
fortorvet på Bondehavevej da 
man forhindrer snerydningsma-
skinerne i at komme frem. 
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Festudvalget planlægger en række arrangementer i 

foråret. Mere herom senere. 
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Skoleparkens Vandrelaug. 

 

Formålet med Skoleparkens Vandrelaug er at friste bebo-

erne til at gå med på vandreture. Målet for Skoleparkens 

Vandrelaug er at gå 45 km. den 16. maj 2020. 

Vi starter søndag den 5. januar 2020 kl. 10.30. Vi mødes 

ved den gamle købmand og går en tur til Nybro Kro og til-

bage. I alt ca. 4,5 km. 

Vi gentager turen den 19. januar 2020. 

Det er selvfølgelig ikke en betingelse at man skal gå med 

på de 45 km. den 16. maj. Men den 16. maj er et mål for 

Palle og Peter der gik turen fra Christiansborg Slotsplads 

til Helsingør Kulturværft den 1. juni 2019. Vi gik sammen 

med 5-6.000 mennesker og det var et fantastisk syn og 

en dejlig tur. 

Efter søndag den 19. januar vil vi går tur hver søndag for-

middag og øge længden afhængig af hvor meget energi vi 

har. Vi håber at mange vil være med. 

 Vel mødt. 

Palle og Peter 
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Ønskes alle beboere fra afdelingsbestyrelsen 



20  

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: 

Ejendomsmester 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 luh@skoleparken.dk 

Udvalgets postkasse ved varmeme-
ster kontor. 

Layout & prod: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 5.2.2019 

 

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: 4/12, 8/1, 5/2, 4/3 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


