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Bagsiden 

Skriv til Skoleparken: 

Til afdelingsbestyrelsen: 

skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk 

Om renovering: 

renovering@skoleparken.dk 

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 

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 22.-23.02 og 28.-29.03. 

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.: 6.5.2020 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

5/2, 4/3, 1/4, 6/5 

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

riet. 

 Kolofon 
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Flaghejsning: 
 
Flaget hejses om morgenen senest kl. 8.00, eller i den periode 
solen står senere op, ved solopgang. Flaget hejses udfoldet og 
roligt helt til tops. Alle i umiddelbar nærhed af flagstangen, skal 
have blottet hoved, samt gøre front mod flaget og hilse det på 
en værdig måde. Ophalerlinen skal være stram og nedhalerli-
nen skal være slæk, således at flaget vajer frit ud fra stangen. 
 
Nedhaling af Dannebrog:  
Når flaget er hejst, bør det forblive vejende til solnedgang, men 
her i afdelingen alternativt tages ned kl. 20.00 i sommer halv-
året. Hvis flaget ikke bliver taget ned inden solen er forsvundet 
i horisonten, skal det blive hængende til næste solnedgang. Bå-
de ved hejsning og nedhaling bør flaget aldrig røre jorden. 
 
Flagning på halv stang:  
Flagning på halv stang, anvendes som tegn på sorg. Flaget hej-
ses først helt til tops, nedhales derefter så underkanten af fla-
get er midt på stangen. Når flaget skal ned, hejses det først til 
tops, og derefter roligt ned. Ved dødsfald forbliver flaget på 
halv stang til solnedgang (også langfredag). Ved flagning ved 
bisættelse, hejses flaget på halv stang og når bisættelsen er 
overstået, hejses flaget på hel til solnedgang. 
 
Udvalg kontaktdata: 
Ejendommester tlf: 44 98 11 76 mail:em4717@abg.dk 
Lars Ulrik  tlf: 40 18 68 75 mail: luh@skoleparken.dk 

Flagregler: 
Der findes ingen begrænsning i hvilke dage private må flage, 
men det er kutyme, at der flages på halv stang ved dødsfald og 
begravelser, samt Langfredag. 

mailto:luh@skoleparken.dk
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Dato 
Begivenhed 

1. januar 
Nytårsdag 

5. februar 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 

6. februar 
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie 

9. april 
Danmarks Besættelse 

(halv stang til kl. 12.00 derefter hel stang) 

10. april 
Langfredag (halv stang hele dagen) 

12. april 
Påskedag 

16. april 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 

29. april 
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte 

5. maj 
Danmarks befrielse 1945 

21. maj 
Kristi Himmelfartsdag 

26. maj 
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik 

31. maj 
Pinsedag 

5. juni 
Grundlovsdag 

7. juni 
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

15. juni 
Valdemarsdag. Genforeningsdagen 1920 

5. september 
Danmarks udsendte 

25. december 
Juledag (Lyskæder i flagstang i stedet) 

Flagdage 2020 
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Lars Ulriks klumme: 

Først velkommen til 2020, 

året hvor vi vil se Skolepar-

kens 1 transformation til 

”Skoleparken 1 version” 2 ta-

ge fart. 

Dernæst tak til alle der deltog 

i de 2 fokusgruppemøder om 

husorden, haveregler, rådig-

hedskatalog og vedligeholdelsesreglement, i oktober, det var et 

par gode aftener med mange gode input og mange gode dialo-

ger. Afdelingsbestyrelsen har arbejdet videre med de gode in-

put og nu venter vi bare på at modtage svar fra Gladsaxe Kom-

mune på vores dispensationsansøgning angående overdæknin-

ger, carporte og skure. Det går ikke så hurtigt som man kunne 

ønske sig, men vores rådgivere og administrationen rykker 

jævnligt. 

Vi havde jo håbet at den nye husorden og de tilpassede regle-

menter kunne have været vedtaget her i januar, men før vi 

kender svaret på dispensationsansøgningen, kan vi ikke lave de 

sidste tilpasninger og arrangere det ekstraordinære beboermø-

de hvor det hele kommer til afstemning. 

Forhåbentlig falder alt på plads i god tid inden de første skal 

flytte retur til deres bolig. 

Og dermed kommer vi til renoveringen, som de fleste nok har 

bemærket, så går arbejdet med de nye boliger på Halbjørnsvej 

fint fremad, og næsten som planlagt. Derfor er de 27 boliger 

her klar til at modtage genhusninger primo/medio juni 2020. 

De nye boliger ved Triumfvej er først færdige i november 2020.  

Til gengæld er opstarten af renoveringsboligerne skredet en 

smule, det betyder at det bliver slut august eller start septem-

ber før blok 5, 7, 8 og 10 er klar til at modtage de første tilba-

geflytninger og genhusninger. 
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Det betyder også at der er nogle få der i en kortperiode skal 

genhuses i en midlertidig ”midlertidig” bolig inden de kan flytte 

tilbage i blok 9 og 10. 

De få der her er tale om, vil der blive holdt møder med når tids-

planen er fastlagt, formentlig i februar. 

Den lille forskydning af tidsplanen betyder at genhusningskon-

sulenterne først kommer på banen i februar 2020. Opstarten vil 

blive annonceret i det næste nyhedsbrev. 

I samme nyhedsbrev vil de næste genhusningsdatoer og de før-

ste tilbageflytningsdatoer også blive offentliggjort, håber jeg…… 

Ved siden af ”børnehaven” er MT Højgaard ved at udføre en 

”Mock-up”, her kan man få en ide om hvordan facaderne på de 

renoverede boliger vil komme til at se ud i fremtiden. Grunden 

til at man laver en mock-up er at man får lagt alle facade detal-

jer fast inden man bare bygger løs.  

Der kommer også et udsnit af en altangang på inden længe. 

Derudover arbejder afdelingsbestyrelsen på et oplæg til en ny 

legeplads på den store plæne, vi håber at kunne præsentere 

det i forbindelse med det næste ordinære beboermøde. 
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Jørgens hjørne 

Det vrimlede ikke med tyske sol-

dater der hvor jeg boede under 

besættelsen.  

Men en dag jeg gik med min mor 

på fortovet på Lyngbyvej kom en 

snes soldater marcherende på kø-

rebanen i mod os. Ca 50 meter fra os blev der råbt HALT! Sol-

daterne standsede og gik hen til det fortov hvor vi gik. ”Kom 

Jørgen, vi går hjem” sagde mor. ”Nej” 

svarede jeg. ”Det er vores land og vi har 

lov til at gå her”.  

Vi stod stille og soldaterne gik helt ind i 

skomager Petersens hæk. Soldaterne blev 

færdige og gik ind på Lyngbyvejen igen. 

Mor og jeg gik videre. Pyh! Hvor der lug-

tede og hvor har vi talt om den begiven-

hed. 

Jørgen Brøsen 

 

Fritidsudvalget arbejder på at lave en 

Musikaften med ginsmagning 

Den 21. februar 2020.  

Mere information senere. 
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Storskrald i 2020 

 

Du kan få hentet storskrald på følgende datoer i 2020: 

Mandag den 3. februar 

Mandag den 6. april 

Mandag den 8. juni 

Mandag den 3. august 

Mandag den 5. oktober 

Mandag den 7. december 

Du må tidligst stille storskrald 

ud til afhentning eftermidda-

gen inden, og frem til kl. 

08.00 på afhentningsdagen. 

Affald kan sættes enten foran 

eller bagved boligen 

Afdelingsbestyrelsen 

 
Stort bankospil 

Søndag den 29. marts 2020 kl. 14.00—17.00  

i Skoleparkens Selskabslokaler. 

Mere info i Boligbladet 
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Husk at kørsel og gående gennem byggepladsen ikke er tilladt, 

så selv om lågerne skulle stå åbne, så gå og kør en anden vej, 

både af hensyn til jer selv, men også af sikkerhedshensyn på 

byggepladsen. 

Lars Ulrik 
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Yousee og vores fjernsynssituation. 

Der er 3 ting der i øjeblikket gør forvirringen om vores fjern-

synskiggeri lidt uoverskueligt. 

1. DR nedlægger en række kanaler 

2. Yousee tilbyder ikke længere en række kanaler 

3. Skoleparkens TV-pakke er Yousees fuldpakke. 

I forbindelse med den tidligere regerings sparekrav til DR udgår 

en række kanaler, bl.a. DR3, DRK og DR Ultra. Det kan der ikke 

gøres noget ved. Selv om man ønsker at betale for disse kana-

ler eksisterer de ikke mere. 

Samtidig har Yousee ikke kunnet forhandle en ny aftale med 

Discovery kanalerne som bl.a. omfatter en række kanaler der 

viser sport (bl.a. engelsk fodbold). Discoverys kanaler kan dog 

købes ved at tegne et abonnement på f.eks. D.Play (Ca. 100 

kroner/mdr). 

Og endelig betyder renoveringen af Skoleparken at vores kabel-

tilslutning ændres og moderniseres. Vi har alle Yousees fuld-

pakke. Men efter renovering kan man lave individuelle løsninger 

eller man kan vælge helt fra. Ved et fravalg skal der stadig be-

tales en administrationsomkostning til boligselskabet. Ønsker 

man at fravælge Yousee skal man henvende sig til boligsleka-

bet. 

Angående det frie valg af TV-pakker, så kan det ske fra det øje-

blik, man kommer "hjem" til sin bolig igen efter renoveringen. 

Til den tid vil der komme et tilbud fra YouSee med de mange 

muligheder der er, herunder også et totalt fravalg, til os hver. 

Når det bliver aktuelt for de første at flytte "hjem" igen, lægger 

vi også oplysninger om TV-pakker og priser på hjemmesiden og 

i ParkNyt. 

Et helt andet alternativ er at man kan ”Streame” sine fjernsyns-

kanaler. Det foregår ved at man ser fjernsyn på internettet og 

ikke gennem et fjernsynskabel. Det kan ske gratis hvis man 

kan nøjes med DR-kanalerne. Resten koster penge! 
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Parkering langs Josteinsvej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan konstatere at ”parkering på græsset langs vejen på Jo-

steinsvej” er blevet tolket bredt, nu er det lige før der bliver 

parkeret helt inde i forhaverne på Josteinsvej.  

Så bare for god ordens skyld, ”parkering på græsset langs ve-

jen” betyder LANGS VEJEN!  

Der kan parkeres parallelt med vejen og/eller vinkelret på ve-

jen. 

Det sidste giver måske god mening at øve sig i, da det er sådan 

de nye parkeringspladser langs Josteinsvej bliver orienteret i 

fremtiden. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Skoleparkens Vandre Laug 

13 beboere var mødt op på årets første søndag den 5. januar 

2020 for at være med på starten af Skoleparkens Vandre Laugs 

første tur. Alle deltagere var meget forventningsfulde, vejret 

var dejligt. Ingen vind, ingen regn – det var bare at komme af 

sted. 

Første tur var aftalt at skulle gå til Nybro Kro og tilbage. Og vi 

lagde ud i roligt tempo mens snakken gik i højeste gear. Skønt. 

Fremme ved Nybro Kro besluttede vi at gå bagom ad Lyngby 

Sø og op af Bagsværd Møllevej ved Radiomarken. Da vi kom 

tilbage til Skoleparken havde vi gået 4,4 km på præcist én 

time. 

Det var en skøn tur og alle var enige om at vi fortsætter med 
at gå hver søndag fra Halbjørnsvej kl. 10.30. Alle er selvfølgelig 
velkommen. 
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Uanset hvad man ellers vælger skal man selvfølgelig betale for 

de kanaler man vil se. Erfaringen er at priserne for dette er 

svært at gennemskue. Hvad får man for pengene? Hvor lidt kan 

man nøjes med?  

Problemet er yderligere, at man kan forhandle med bl.a. Yousee 

og få nogle priser som er forskellige fra andre. F.eks. hvis man 

vælger at få Yousee som mobiltelefon abonnement. Så kan man 

samle det hele og få rabatter. Alt i alt er det svært at gennem-

skue og sammenligne. Præcist på samme måde som det er på 

forsikringsområdet, mobilområdet, charterrejser m.m. 

God fornøjelse 

Peter Weng (Tegning: Poul Carlsen) 
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Skoleparken 2. 

Nedenstående indlæg kom ved en fejl ikke med i julenummeret, 

men her er det så i forårsnummeret. Vi beklager meget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er sommeren gået med mange dejlige dage. Sommerfest 

hvor vi var de sædvanlige. Vi grillede , hyggede os og spillede 

petanque og vi fik lavet en petanque klub med  10 medlemmer 

hvor vi har spillet til september. Nu holder vi pause til vi når 

foråret. 

Trods larmen og rystelserne er det utroligt spændende at følge 

byggeriet. Vi glæder os til at se det, når det forhåbentligt er 

færdigt til sommer. 

Så får vi atter noget kønt at se på. 

Petanqueklubben  glæder sig til den nye sæson . 

Vi ses måske til julemiddagen . 

Skoleparken 2. 

 

Birthe Fogh  
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Tøjaften i fritidslokalerne 

Vi fortsætter med at lave fællesspisning før fremvisning af tøj. 

Efter spisning 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. Senst fredagen 

før på telefon 20 99 43 93 til Helle. 

Datoer for arrangementer er: 

 

  17/01/20.     21/02/20.    27/03/20.  

Alle dage starter vi kl. 18.00  

 


