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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 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 

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. 

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.: 2.9.2020 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

3/6, 5/8, 2/9 

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

riet. 

 Kolofon 
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Valg til afdelingsbestyrelsen, udsat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da der ikke afholdes beboermøde i maj måned, er afdelingsbe-

styrelsens sammensætning uændret ind til videre. 

Når vi på et eller andet tidspunkt må/kan holde beboermøde 

igen, er følgende på valg:  

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer: Marianne Lund og Palle Niel-

sen. 

Suppleanter: Lisbet Egholm Holst og Jytte Nielsen. 

 

Bestyrelsesmøde i en Corona-tid. Vi holder god afstand! 
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Husorden og reglementer. 

I håb om at vi snart får et svar fra kommunen om overdæknin-

ger, har vi tænkt på hvordan vi håndterer godkendelse af en 

ny husorden og ændring af diverse reglementer i disse Corona 

tider; det lader jo ikke til at store forsamlinger bliver tilladt på 

denne side af sommeren? 

Afdelingsbestyrelsen vil jo gerne have følgende godkendt inden 

de første flytter hjem igen til sommer: 

a. Husorden 2020 

b. Regler for haver i Skoleparken 1 

c. Råderetskatalog 2020 

d. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement 

Efter de godt besøgte arbejdsmøder i november, har afdelings-

bestyrelsen rettet til i husorden, tillæg til vedligeholdelsesreg-

lement, råderetskatalog og havereglement, så mange ønsker 

blev opfyldt, og nu mangler kun svar fra Kommunen om over-

dækninger, der er håb om at dette kommer på plads i maj må-

ned og så kan vi holde afstemning i juni måned. Det kommer 

til at foregå som følger efter aftale med administrationen: 

1. Forslag offentliggøres både ved omdeling og på hjemmesi-

den - sammen med et informationsbrev. 

2. Der holdes små orienteringsmøder, med tilmelding, maks. 

10 personer ad gangen. Vi har jo haft fokusgruppemøder om 

ændringerne tidligere, så vi tænker ikke at der kommer de sto-

re spørgsmål. 

3. Husorden og reglementer sættes til urafstemning. 

Planen er at vi når det hele i juni måned. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Afdelingsbestyrelsens beretning maj 2019 – maj 2020. 

I år får I en lidt anderledes beretning. Normalt plejer jeg at give 

en beretning på budgetmødet her i maj, som så indgår i refera-

tet fra mødet. Men da der ikke holdes møde i år, må I nøjes 

med en skriftlig beretning. 

Det er ikke kedeligt at sidde i afdelingsbestyrelsen, for der har 

siden budget-/beboermødet i maj 2019, været rigeligt at se på! 

Renoveringssagen har selvfølgelig fyldt meget på vores møder, 

og vi kan kun være glade for vores rådgivere og administratio-

nen, som har trukket det store læs med at få tidsplan og øko-

nomi på plads med MT Højgaard. 

 

Det har været en sej kamp, men nu er tidsplanen på plads; 

selvfølgelig med den risiko der altid er for forsinkelser under-

vejs. Corona virussens indtog i Danmark har også haft betyd-

ning på renoveringssagen, blandt andet må vi udskyde rejsegil-

de og åbent husarrangementer til det igen er sikkert at mødes i 

flok. 

Fra budgetmøde 2019 
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Den 6. maj fik afdelingsbestyrelsen lov til at se de første boliger 

i nybyggeriet og de delvist monterede renoveringsboliger, og 

selv om der er et stykke vej endnu, så kan vi godt sige at det 

ser godt ud og at I kan glæde jer. 

Vi havde jo store planer om at en ny husorden og vores mange 

reglementer skulle have været på plads i januar. Der var et par 

godt besøgte arbejdsmøder i november og vi har lavet mange 

både små og store ændringer i husorden, tillæg til vedligehol-

delsesreglement, råderetskatalog og havereglement. 

Men Gladsaxe Kommune har haft svært ved at finde ja-hatten 

frem og give den aftalte dispensation til faste overdækninger 

ved terrasser …..  

Men nu er der endelig dialog mellem boligselskabet, kommunen 

og vores rådgivere, så forhåbentlig kan kommunen snart give 

tilsagn og dispensation for overdækninger og skure.  

Dermed kan vi også få husorden og reglementer til afstemning 

inden de første flytter ”hjem igen” her til sommer. Men også 
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Et STORT puslespil 

Selvom vi til daglig er omgivet at støj, støv, store maskiner og 

beskidte sko, er det DEJLIGT at opleve stemningen på bygge-

pladsen fra håndværkerne, rundt omkring! 

Den er BARE i top! De håndværkere, jeg møder: hilser, tager 

hensyn - og ikke mindst hører jeg en positivitet og godt humør 

arbejderne iblandt! Det betyder rigtig meget, at håndværkerne 

og byggeledelsen har en positiv tilgang til denne kæmpe opga-

ve; at få puslespillet til at gå op! 

Om morgenen, lidt i klokken 6, møder de ind – og de går i rask 

tempo op ad trappen til deres skurvogn. Jeg har efterhånden 

været på en del byggepladser og du kan altid se på en persons 

kropssprog om han / hun er GLAD for at gå / være på arbejde, 

det gældende sted. Vore håndværkere går kl. 6 ned ad trappen 

med tempo der indikerer: !!!   

KÆMPE ROS & TAK TIL DEM ALLE!

 

Man kommer langt med et SMIL! Vi skal 

alle igennem denne renovering bedst mulig, så find det POSITI-

VE frem i hverdagen. GLÆD dig over vi nu har muligheden for 

at komme tilbage / bytte til en spritny lejlighed, på den matri-

kel, som vi alle er så glade for at bo på. Mit første hjem var i 

nybygget Skoleparken 2 og mit sidste hjem bliver også i en helt 

ny lejlighed, i mit ynglingshus, på min ynglingsadresse Josteins-

vej 111. 

Jeg føler mig heldig… Marianne 
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Barndomsminde: Øen Rundt 

 

For nogle dage siden da jeg gik rundt og tog billeder af renove-
ringen, kom jeg i tanke om, at vi børn i 1960-65, lavede cykel-
løb rundt på Halbjørnsvej-Triumfvej-Josteinsvej. 

Det er måske ikke alle der kan huske eller ved at Halbjørnsve-
jengang har været ensrette for bil & motorcykel, fra butikstor-
vet ned mod, hvor containerpladsen/vendepladsen og vaskeri 
er i dag. 

Der hvor de to veje mødes (Halbjørnsvej & Josteinsvej), var der 
dengang malet en gul streg over vejen. Og der startede det vil-
de cykelløb ØEN RUNDT. 

Op ad Halbjørnsvej ud på Triumfvej (nogle af os tog nok forto-
vet), og så ned af Josteinsvej mod mål, hvor den gule streg 
var. 

Jeg kan ikke mindes at der var nogle der fik asfalteksem, men 
stærkt gik det. 

P.S. Ensretningen af Halbjørnsvej blev ophævet i slut-firserne. 

 

Hilsen Per B. Sørensen 
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her på en anderledes måde. Mere om dette følger, et andet 

sted i ParkNyt. 

Vi har også fået tjekket op på historikken omkring havestørrel-

ser og sammenlignet med størrelsen på fremtidens nye haver, 

derfor kan vi konstatere at haverne, bortset fra nogle få, ikke 

bliver mindre end der tidligere er givet tilladelse til. 

Årsagen til de få mindre ændringer er hovedsagelig lavningerne 

der skal virke som opstuvningsbassiner ved kraftig regn og en 

ensretning af havestørrelser, så de er ens for hver boligtype/

variant. 

Vi har også arbejdet på en parkeringsordning, men blev i sidste 

ende enige med os selv om at se tiden an og vurdere behovet, 

når renoveringssagen er overstået. 

Vi har nedlagt den ene legeplads ved Erlingsvej og har dermed 

2 tilbage. Der arbejdes med et projekt for modernisering og ud-

bygning af legepladsen med motionsudstyr og boldbaner på den 

store plæne ved Josteinsvej. Boldbanen flyttes til den store 
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plæne, da Engen ved Bondehavevej kryber i størrelse på grund 

af nybyggeriet. 

Arbejdet vil blive udført i foråret 2021, da pengene først er i 

budgettet for 2020/2021. Mere om det følger når økonomi og 

indretning er helt på plads.  

Vi har også fået etableret WIFI her i selskabslokalet og i klublo-

kalerne. 

Skimmelsagerne har også fyldt godt i dagsordenerne i det for-

gangne år, selv i klublokalerne, ejendomsmesterkontoret og 

børnehaven er der blevet konstateret og fjernet skimmel-

svamp. 

Vi har lige nu rigtig mange tomme boliger hvor det ikke kan be-

tale sig at igangsætte skimmelrenovering - og der kommer hele 

tiden flere til. 

Vi har set på nye møbler til kaffestuen i selskabslokalet, og vi 

er endt med at ombetrække sofaerne med et mere pletvenligt 

stof og købe nye stole, som er bedre egnede til de af os der er 

lidt tunge i bagdelen. 

På vaskeriet skiftes tørretumblerne til en mere miljø- og ener-

givenlig model. 

Alligevel sætter vi priserne på vask og tørretumblere op med 1 

kr. pr. maskine, da strøm og vand er en voksende omkostning. 

En stor tak til fritidsudvalget, som igen har været meget aktivt 

med både øl-, rom- og gin-smagninger, bankospil, julearrange-

menter, Sankt Hansaften og musikarrangementer, samt arran-

gement af morgenbord i forbindelse med BLs 100-års fødsels-

dag. 

Vi håber, at alle kommer godt gennem Corona tiden, og glæder 

os til at vi igen kan mødes i flok. 

Lars Ulrik Hansen 

 

11 

Som vanen tro skal vi have heksen sendt til 

Bloksbjerg. 

Sankt Hans aften tirsdag den 23. juni ved 

den store legeplads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

lighed for at lave snobrød. 

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

ge. 

 

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

og softice fra ca. kl. 19.00 til 22.00—så længe lager haves. 

De bedste sommerhilsner  

Sankt Hans udvalget. 

 

Vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes anbefalinger! 
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Hunde – hvor kommer de fra? 

”Menneskelig moral er at udvise almen opførsel eller evne til at 

opføre sig i overensstemmelse med, hvad der anses for rigtigt 

og acceptabelt!” 

Der er intet nyt i at man, som beboer i Skoleparken 1, skal sø-

ge om pasningstilladelse til hund/kat. 

Så derfor overrasker det mig IGEN, at se flere hunde blive luf-

tet i Skoleparkens områder af beboere, der – ifølge varmeme-

steren – IKKE har én eneste ansøgning liggende fra beboerne! 

I vores husorden står skrevet: 

”Husdyr”                                                                                                                             

”Husdyr (hund/kat) må ikke holdes. Kortvarige pasningstilladel-

ser max. 14 dage indenfor en periode på 3 mdr. kan udstedes 

af selskabet/afdelingen. Overtrædelse kan medføre opsigelse af 

lejemål”. 

I alles interesse anmodes beboere om at medvirke til at husor-

denens bestemmelser overholdes og følges! 

Det er ikke så svært: 

Gå ind på Skoleparkens hjemmeside www.skoleparken.dk og 

hent blanketten. Udfyld den og aflever til ejendomsmesteren. 

Man må ikke blive ligeglad med 

regler, selvom Skoleparken 1 for 

tiden er under voldsom forandring 

og man måske derfor tænker ”jeg 

er da ligeglad; jeg gør som det 

passer mig; der er jo alligevel in-

gen der siger noget” 

Regler er lavet for at blive over-

holdt og i dette tilfælde at pas-

ningstilladelse bliver søgt! 

Lars Ulrik 
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 Lidt om budget og huslejestigning 2020/2021. 

Grundet Coruna-virussen er budgettet for 2020/21 ikke vedta-

get på årets budgetmøde som vi plejer! 

Budgettet er blevet godkendt af afdelingsbestyrelsen i april må-

ned og efterfølgende bliver budgettet godkendt af organisati-

onsbestyrelsen medio maj måned. 

Det er lovgivningen der gør, at vi ikke bare kan vente med at 

godkende budgetet til Danmark bliver åbnet op for større mø-

der igen. 

Den største ændring ligger på ejendomsskatter, som udgør 

1,94%.  

Huslejestigningen bliver, næsten som vanligt, 2%. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe ar-

bejder med følgende klimamål: 

I begyndelsen af marts måned deltog Palle og Peter fra afde-

lingsbestyrelsen på en konference hvor Gladsaxe Kommune og 

ABG fremlagde arbejdet med de 3 klimamål der skal arbejdes 

med i årene fremover. De 3 klimamål skal indarbejdes i alle de-

le af det fremtidige bolig arbejde. Meget mere vil blive fremlagt 

i de næste måneder. 
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Ejendomskontorets åbningstider 
 
På grund af Corona er det besluttet at telefontiden for ejendomskontoret er 
mandag – fredag 8.30 – 9.30. 
 
Når der ikke længere er restriktioner på grund af Corona, vil der igen blive 
åbnet for træffetid om onsdagene. 
 

 

Husk at vaskeriet er lukket hver 

mandag formiddag til kl. 12.00 på 

grund af rengøring. 


