
16  

Bagsiden 

Skriv til Skoleparken: 

Til afdelingsbestyrelsen: 

skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk 

Om renovering: 

renovering@skoleparken.dk 

Yoga: Hver mandag fra kl. 18.00-19.30. Kontakt Marianne 

Lund: 5345 6440 

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 

Beboer klubben: Torsdage kl. 18.30-21.30 i lige uger. Kontakt 

Bjarma: 2821 7272 

Vandrelaug: Hver søndag kl. 10.30 ved selskabslokalerne. 

Kontakt Palle: 2488 7863 el. Peter: 4028 2486 

 

 

Har du ideer til arrangementer er selskabslokaler og fritidsloka-

ler reserveret til dette i week-enderne 3. oktober, 14. novem-

ber, 12. december, 23. januar. 

Kontakt Palle på 2488 7863 og aftal nærmere. 
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Afdelingsformænd: 

Skoleparken 1: Lars Ulrik Hansen: 4018 6875 

Skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk 

Skoleparken 2: Birthe Fogh: 5046 0737 

pinieparken@gmail.com 

Ejendomsmester: 

Martin Autzen: 4498 1176 

Kontortid: kl. 08.30—09.30 (onsdag 16.30—17.30) 

em4717@abg.dk 

Vagttelefon uden for alm arbejdstid: 

1/11-31/3: 2173 2266 

Elsvigt: 4498 0849 el. 2819 3922 

VVS svigt: 2487 1227 

Fritidsudvalg: Palle 2488 7863 pne@ncc.dk 

Flagudvalg: Lars Ulrik Hansen: 4018 6875 

skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk  

Bladudvalg: Lars Ulrik (anshav.) 4018 6875  

skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk 

Afdelingsbestyrelsens postkasse  ved ejendomsme-
sterens kontor 

ParkNyt 

Layout & prod: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 4.11.2020 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

7/10, 4/11, 2/12. 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved siden af vaske-

riet. 

 Kolofon 
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Mød afdelingsbestyrelsen 1. onsdag i hver måned. 

Nu er det igen muligt at møde afdelingsbestyrelsen hvis du har 

spørgsmål eller er i tvivl om ting og sager. 

Et skilt på døren ved bestyrelseslokalet vil fortælle hvor vi hol-

der møde da det kan være flyttet til selskabslokalet eller fritids-

lokalet. 

Vi glæder os til at møde dig. 
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Skoleparkens hjemmeside: www.skoleparken.dk 

Plantehotel 

Der etableres et plantehotel på Engen i nærheden af legeplad-

sen, cirka ud for Bondehavevej 150. 

Ejendomsfunktionærerne sørger for at rydde et areal, som i før-

ste omgang bliver på 5x5 meter, arealet udvides efterhånden 

som behovet opstår. 

Ønsker man at have planter i plantehotellet, skal man selv sør-

ge for flytningen, samt pasning af planter, frem til planterne ta-

ges hjem igen. 

Afdelingsbestyrelsen 

3 

Lars Ulriks klumme 

Det er måske svært at tro på, 

MEN nu nærmer vi os det 

tidspunkt hvor de første flyt-

ter fra deres genhusningsbo-

lig til deres hjem! 

Det har været en lang vej 

frem til denne milepæl, men 

nu sker det altså! 

I løbet af september måned flyttes der ind i de 4 blokke på Hal-

bjørnsvej, og kort tid efter sker de næste genhusninger. 

Vil du se de nye type A- og E- huse, så er der mulighed for det-

te den sidste weekend (hvis tidsplanen holder) i september, der 

kommer nærmere information om dette. 

Vi forsøgte i den forgangne sommer at lade græsset gro, sådan 

som det bliver i fremtiden. Vi må dog konstatere at Skolepar-

ken som det ser ud nu, ikke helt var klar til dette tiltag. 

De mange rotter, som tilsyneladende også holder meget af 

Skoleparken 1, fik med det høje græs forbedret deres levevil-

kår. Derfor får græsset først lov til at gro vildt igen, når renove-

ringen af bygninger og landskab er så fremskreden at rotterne 

flytter ud af Skoleparken igen…… 

Hvis du ser rotter i bebyggelse, så giv besked til ejendomsme-

steren eller ejendomsfunktionærerne, så de kan gøre noget ved 

problemet. 

I øvrigt har afdelingsbestyrelsen droppet parkvandringen i år, i 

stedet får vi indmeldinger fra ejendomsmesteren om hvor der 

skal sættes ind, så de få sju-

skehoveder bliver stadig til-

skrevet…. 

Den nye husorden og revide-

rede reglementer træder i 

kraft efterhånden som der bli-
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ver flyttet ind i de renoverede og nye boliger, så der vi være 2 

husordener i en periode, frem til at renoveringssagen er afslut-

tet. De nye reglementer bliver lagt på vores hjemmeside i løbet 

af september 2020. 

Vi modtog endelig dispensation til overdækninger og skure ved 

de renoverede bygninger i juni måned. Dispensationen er ud-

formet så der skal søges tilladelse til opførelse af hvert enkelt 

skur og overdækning. 

Arkitekterne har tegninger / malerialebeskrivelse klar i efteråret 

2020, og boligselskabet udarbejder en søgeblanket. Ansøgnin-

gen skal behandles både i boligselskabet og Gladsaxe Kommu-

ne. Et eventuelt sagsgebyr til kommunen skal betales af den 

enkelte beboer. 

Ingen havde i forbindelse med dispensationsansøgningen tænkt 

på de 36 nye boliger langs Halbjørnsvej og Triumfvej, derfor 

har boligselskabet nu taget kontakt til kommunen for at få tilla-

delse til skure og overdækninger ved disse boliger. Vi håber på 

positivt svar! 
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Køkkenet i et A-hus 

Køkkenet i 

et E-hus 
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Selskabslokalet 

Som mange har bemærket fremstår selskabslokalebygningens 

facader ikke særlig smukt for tiden! 

Men der er håb for selskabslokalet får en ny gavlbeklædning og 

en oprettet baldakin i løbet af efteråret, samtidig skal det ene 

fundamentshjørne forstærkes med pælefundamenter, da byg-

ningen har ”sat” sig igen. 

Når det er sket, som en del af renoveringssagen, så skal vi ha-

ve fundet midler til en facadeforskønnelse på de resterende fa-

cader, det ser vi på i efteråret. 

Desuden ser vi på muligheder for at etablere køleanlæg i sel-

skabslokalet, så vinduerne ikke skal åbnes når der bliver for 

varmt i lokalerne. Det kan være at vi skal spare sammen i et 

stykke tid for at det kan lade sig gøre. 

Stolene i selskabslokalets kaffestue er blevet ombetrukket, det 

trængte de til. Det valgte stof skulle være nemmere at rengøre 

for pletter! 

Der har i et stykke tid været trukket midlertidige vand-/

varmerør fra selskabslokalet til Skoleparken 2 og Bondehave-

vej, i selskabslokalets kælder, så dametoilettet står ikke så flot 

som det plejer, men det bliver pænt igen en dag, når rørene 

kan fjernes. 

Afdelingsbestyrelsen 
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I tilvalgsskemaet, som for alle boligtyper er lagt på vores hjem-

meside,  er der mulighed for at tilvælge rist over sokkelrenden 

langs facaderne, det tilvalg bliver ikke aktuelt, da MT Højgaard 

har valgt at udføre dette som standard uden merpris. Det er vi 

glade for, da det også gør den fremtidige drift billigere! 

Covid-19 præger stadig hverdagen, derfor ar mød afdelingsbe-

styrelse blevet aflyst nogle gange, men vi har da heldigvis mod-

taget henvendelser via bestyrelsesmailen. Covid-19 betyder og-

så at afdelingsbetyrelsen ikke holder møder i egne lokaler 

2020, men derimod i selskabslokalet, hvor der er plads til at 

sidde med afstand.  

Desværre betød Covid-19 også at Sankt Hans arrangementet 

blev aflyst. 

Jeg håber, at vi næste år kan tænde bålet med mange deltage-

re, måske stadig med god afstand til hinanden, men dog sam-

men! 

I ønskes alle en god sensommer og et godt efterår. 
Lars Ulrik. 
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Postkasser i fremtiden 

Oprindeligt var planen at vores postkasser skulle genbruges ef-

ter renoveringen, da de ikke indgår i renoveringssagen. 

Men postkasserne er generelt i dårlig stand og det har vist sig 

at være en dyr løsning at grave postkassestativerne op, lægge 

dem i depot, renovere postkasserne, samt genopsætte dem på 

de gamle placeringer. 

Vi har derfor skulle finde en løsning hvor vi kunne få nogle bed-

re nye postkasser og hvor placeringerne var fornuftige, uden at 

være fordyrende. 

Det bliver derfor i fremti-

den kun beboerne i ”D og 

F husene”, Bondehavevej 

104 – 190, der får post-

kasser på standere ved 

boligen! 

Triumfvej 47 beholder sit 

postkasseanlæg. 

”E-Husene” – Halbjørn-

svej, Josteinsvej og Tri-

umfvej – beholder eksi-

sterende postkasseanlæg 

i trappetårne. 

Alle vi andre skal i fremti-

den bevæge os lidt mere 

for at hente post, rekla-

mer og aviser i postkasserne, så når man skal ud med skraldet 

eller er på vej hjem, vil det være en fordel at have husket nøg-

len til postkassen.  

Postkasseanlæggene placeres som følger: 

A-Husene – Josteinsvej, Halbjørnsvej og Erlingsvej - Monteres 

som postkasseanlæg ved skraldeøer/rum.  

B-Husene – Josteinsvej - Monteres som postkasseanlæg ved 
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Billardklubben 

Åben hver torsdag fra kl. 18.30. 

Alle er velkommen 

 



10 

Så mange var vi i februar 2020 

Skoleparkens Vandre Laug 

Efteråret står på spring og dagene bliver kortere. Men det er 

stadig skønt at komme ud at gå en tur i naturen. 

Skoleparkens Vandre Laug går hver søndag formiddag kl. 10.30 

fra det gamle butikstorv. Første gang i den nye sæson er søn-

dag den 4. oktober. 

Vi går en tur på ca. 4-5 kilometer. Alle er velkomne. Den første 

tur fejres ved at formanden giver en øl/vand ved Nybro Kro. 

Vores motto er: ”Hvorfor sidde inde når alt håb er ude”. 
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skraldeøer.  

C-Husene – Erlingsvej – Monteres som postkasseanlæg ved 

skraldeø/rum.  

J-Husene – Bondehavevej – Monteres som postkasseanlæg ved 

Triumsvej 47.  

N-Husene (nybyggeri) – Halbjørnsvej - Monteres som postkas-

seanlæg ved E-Trappetårne.  

H-Husene (nybyggeri) - Triumfvej - Monteres ved skraldeø. 

Afdelingsbestyrelsen 

 

 

HUSK den traditionelle 

julemiddag  

den 28. november 

2020.  

Tilmelding i næste 

nummer af Park Nyt. 
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Åbent hus – prøveboliger – lørdag den 26. september 2020 

Midt i september 2020, flytter de første hjem igen efter genhus-

ning og kort tid efter følger det næste hold. 

Inden de næste genhusninger begynder, bliver der mulighed for 

at se et Type A-hus og en Type E-lejlighed. 

I disse Covid-19 tider bliver ”det åbne hus” med restriktioner: 

der opdeles i 7 hold. Man skal tilmelde sig og der kan maksi-

malt deltage 2 personer fra hver husstand.  

I forbindelse med arrangementet serveres der 1 øl eller vand 

per deltager. Der vil være mundbind til dem der ønsker det! 

Vi mødes ved Halbjørnsvej 39! 

Holdene er opdelt som følger, med beboerne på nedennævnte 

adresser: 

Hold 1 kl. 09.00 – 10.00 

Josteinsvej 95-147 

Hold 2 kl. 10.00 – 11.00 

Josteinsvej 43 – 93 

Hold 3 kl. 11.00 – 12.00 

Josteinsvej 3 – 41 

Hold 4 kl. 12.00 – 13.00 

Triumfvej 7-19, 25-37 og 47 

Hold 5 kl. 13.00 – 14.00 

Josteinsvej 149 – 157 

Halbjørnsvej 1 – 25 

Bondehavevej 218 – 228 

Hold 6 kl. 14.00 – 15.00 

Erlingsvej 2 - 10 og 1 – 19 

Bondehavevej 104 – 124 

Hold 7 kl. 15.00 – 16.00 

Bondehavevej 126 – 190 
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Holdopdelingen bedes respekteret ved tilmelding, for eksempel 

er Halbjørnsvej 3 på Hold 5. 

 

Tilmelding: 

Du/I tilmelder jer på e-mail:  

skoleparkenbestyrese@skoleparken.dk (med info som på slip) 

eller ved at skrive navn og adresse på slippen herunder, som 

du/I så lægger i afdelingsbestyrelsens postkasse på Josteinsvej 

2, ved siden af vaskeriet. 

 
Vi håber at se mange af jer. 
Mange hilsner 
Martin & Lars Ulrik 
 

 

 

 

 

 

 

Jeg / vi vil gerne deltage 

 

Navn(e): ___________________________________________ 

 

Adresse:  ______________________________________ 

 

Hold: _________ 

mailto:skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk

