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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 

 

Skriv til Skoleparken: 

Til afdelingsbestyrelsen: 

skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk 

Om renovering: 

renovering@skoleparken.dk 

 

Bestyrelsen anbefaler: 

Alle de aktiviteter der foregår i klublokalerne man-

dag, tirsdag, onsdag og torsdag skal foregå efter 

myndighedernes anbefalinger. 
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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 (1.11.20-31.3.21) : 2173 2266 

1.4.21-31-10-21: 

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 ejendomsmeste-

rens kontor 

ParkNyt 

Layout & prod: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 6.1.2021 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

2/12, 6/1, 3/2 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved siden af vaskeriet. 
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Ønskes alle beboere fra afdelingsbestyrelsen 
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Vandrelauget går igen! 

 

Overskriften er ikke titlen på en ny gyserfilm! 

Men vandresæsonen startet op igen, i disse Corona tider går vi 

sammen, med afstand! 

Der er allerede blevet gået nogle dejlige ture i oktober, og vi 

fortsætter vinteren over.  

Kom og vær med: det er hver søndag kl. 10:30, med start fra 

parkeringspladsen ved Selskabslokalet.  

Vi glæder os til at se jer. 

Vandrelauget 

 

Såsdan ser man ud efter 47 km. 
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Lars Ulriks klumme 

Langt om længe blev det tid til 

at de første beboere skulle flyt-

te hjem efter genhusning; no-

get alle havde glædet sig til! 

Vi må desværre konstatere, at 

det IKKE var så godt som for-

ventet! Faktisk var det for de 

flestes vedkommende langt fra 

godt! 

Det er jeg ked af på alles vegne. På det efterfølgende møde for 

de hjemflyttede, den 6. oktober, var der undskyldninger fra Bo-

ligselskab, byggeledelse og entreprenør - samt løfte om, at der 

ville blive fulgt hurtigt op på mangeludbedring og at det ville 

blive sikret at mange af de uheldigheder, der blev konstateret 

både i projekt og det udførte, ville blive gjort bedre i fremtiden. 

Det kan vi så bare håbe på sker! 

Der er udsendt referat af mødet til de berørte beboere. 

Nu er 3. hold beboere blevet genhuset, og entreprenøren er al-

lerede godt i gang med nedrivningen. 

Jeg var lige ved at glem-

me den 26. september, 

hvor vi holdt åbent hus 

med præsentation af de 

nyrenoverede boliger, 

med mulighed for at se 

et A-hus, en 2-værelses 

E-lejlighed og en 4-

værelses E-lejlighed. Der 

var dejligt mange tilmel-

dinger: 107 personer, og 

hen over dagen kom der 

flere til. 

Jeg tror de fleste er eni-

ge om at de nye indret-
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ninger er gode, men der var meget forskellig reaktion på finish. 

Vi gentager ”åbne huse” hver gang en ny type er klar til afleve-

ring, så næste gang bliver det en B-type, men i et kortere tids-

rum. 

De nye huse på Halbjørnsvej står foran aflevering, og her håber 

jeg at byggeledelse og entreprenøren viser at der er styr på 

byggeriet og at man fremadrettet kan levere god kvalitet. Alt 

andet vil være uacceptabelt. 

Boligselskabet laver et åbent hus i november, så alle får mulig-

hed for at se den helt nye boligtype: 4-værelses lejlighed i 3 

etager på Halbjørnsvej. 

Hjemflytningerne gav anledning til en 

del skriverier på Facebook, og det er 

godt med debat og jeg svarer gerne 

som privat person. Men man skal ikke 

forvente at jeg svarer som repræsen-

tant for afdelingsbestyrelsen. 

Er der emner man ønsker at afde-

lingsbestyrelsen skal gå ind i, så er 

det ved personligt fremmøde i forbin-

delse med afdelingsbestyrelsesmødet 

hver den første onsdag i måneden 

eller via bestyrelsesmailen og renove-

ringsmailen, at henvendelsen skal ske. De 2 mailadresser kan I 

finde andet sted i Park Nyt og på hjemmesiden. 

Jeg har hørt at nogle af de hjemflyttede har kontaktet ”Danske 

lejere” i forbindelse med de fejl og mangler der har været ved 

indflytning og håndteringen af mangeludbedringen, det står jo 

enhver frit for. Men umiddelbart tænker jeg, hvorfor ikke spare 

den månedlige omkostning, og i stedet gå til afdelingsbestyrel-

sen, det er gratis, og vi er tættere på i hverdagen. 
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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. Senest freda-

gen før på telefon 20 99 43 93 til Helle. 

Datoer for arrangementer er: 

 

27/11 2020.  

Alle dage starter vi kl. 18.00  
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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 tilgængeligt.  

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 for-
torvet på Bondehavevej, da man 
forhindrer snerydningsmaskinerne i 
at komme frem. 
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Da grønne tiltag er en del af fremtiden, er vi igen begyndt at se 

på muligheden for el-lade stationer til elbiler i afdelingen; det 

kommer I til at høre mere om. 

Jeg skriver jo ikke om alt hvad afdelingsbestyrelsen har gang i, 

her i min cirka kvartårlige klumme, men hvis I ønsker at følge 

med, så lægges mødereferater op på hjemmesiden, og bliver og-

så hængt op i udhængsskabene ved ejendomsmesterkontoret og 

vaskeriet. 

OG bare for at I ikke bliver skuffede: ikke alle emner kommer 

med i det ”åbne” referat, da personsager og enkelte andre sager, 

jævnfør lovgivningen, ikke må offentliggøres. 

I den seneste tid har regeringen strammet op på Corona-

tiltagene. Jeg håber, at det lykkes at få smittetallene ned, så vi i 

foråret 2021 kan holde et RIGTIGT budget-/beboermøde. Men el-

lers må vi finde alternative måder at holde mødet på. 

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en GOD JUL OG GODT NYTÅR, 

på trods af Corona virus og byggerod i afdelingen. 

Lars Ulrik 
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Fra ejendomsmesteren 

 

Ligeså frustrerende tiden og rodet er 
for jer, ligeså meget er det også for 
os. 

Skoleparken som vi kender den, er ik-
ke til at kende i disse tider. Støj, støv 
og byggerod kan vel med rette bruges 
som nøgleord. Vores arbejdsdag er la-
vet om fra at være rimelig skemalagt, til det er håbløst at plan-
lægge mere end to timer ud i fremtiden. 

Den første tilbageflytningsfase kunne nok godt være forløbet 
mere smertefrit. Men vi vil godt have lov til at sige tak- selvom 
frustrationer, afmagt etc kan være hårdt. Så holder I en pæn 
tone når I snakker med os. Det betyder rigtigt meget for os at I 
stadig kan udvise det overskud! 

Sortering af affald… Det går lige stærkt nok for nogen. Vi ved 
godt at overskuddet til at kildesortere ned i mindste detalje, 
måske ikke altid er der midt i flytterodet. 

Men vi oplever rigtigt meget affald i dagrenovationen som bur-
de være havnet i småt brandbart, pap mm. 

Dette gælder også ved containerne, så brug gerne lige 30 se-
kunder ekstra på tingene havner hvor de burde, og ikke hvor 
det er lettest. 

Så vil vi gerne opfordre til man udnytter Storskraldsordningen, 
få smidt de ting ud man skal af med når der er tømmedag. Vi 
har pt ufatteligt mange ind og udflytninger, og har ikke mulig-
hed for at komme at hente affald udenfor de planlagte dage. 

Så befærder vi os i en verden hvor forsigtighedsprincippet pt 
vinder grundet COVID-19. Vi prøver, at have en så normal 
hverdag som muligt, men vi må også henstille til man ikke får 
”besøg” af os i denne tid hvis man ikke er helt på toppen, dette 
gælder selvfølgelig også ved besøg på Ejendomskontoret. 

Nu startede vi med at snakke en frustrerende tid, men når man 
kigger forbi rodet og mangler i de nye boliger, så kan man også 
se hvor vi ender om noget tid. Et nyt Skoleparken med gode og 
sunde boliger, så der er lys for ende af tunnellen og det skal 
nok blive pi… godt når vi kommer dertil. 
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”Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe”s hjemmeside findes på 

www.abg.dk 

Skoleparkens vagtordning 

 

træder i kraft fra 1. nov. 2020 til 30. marts 2021 

 

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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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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Vi glæder os som små børn til juleaften til vi snart har det før-
ste område færdigt, og man kan se hvordan hele Skoleparken 
kommer til at se ud om nogen år. 

Mvh. Ejendomsmesteren 

Følgende datoer er der 
storskrald i 2021: 

Udover januar kører vi stor-
skrald hvert måned, til gen-
gæld håber vi så også folk de 
udnytter hjælpen her og ikke 
ringer i tide og utide om 
hjælp… 

 Mandag d 1 feb 

Mandag d 1 marts 

Tirsdag d 6 april 

Mandag d 3 maj 

Tirsdag d 1 juni 

Torsdag d 1 juli 

Skrald kan stilles på gadesiden 
mens Bondehavevej kan stille 
skrald på haveside. 

 

 

Mandag d 2 august 

Onsdag d 1 september 

Fredag d 1 oktober 

Mandag d 1 november 

Onsdag d 1 december 

  

Mvh. Martin 
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Åben hus lørdag den 26. september 2020 

Fotos: Peter Weng 
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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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Overdækninger og udhuse  

…. eller måske skal overskriften være:  

”Skidesprællere, hundehoveder, hængerøve og Gladsaxe 

Kommune”                                                   

Så fik vi vist citeret Egon Olsen næsten korrekt…. og så til det al-

vorlige! 

Gladsaxe Kommune har den 8. oktober 2020, via mail til arkitekt-

firmaet Zeso meddelt: 

”Efter en fornyet intern gennemgang af sagen vedr. princip for 

etablering af afskærmningsvægge, skure og terrasseoverdæknin-

ger, kan vi alligevel ikke godkende de viste terrasseoverdæknin-

ger, men kan godt godkende en markiseløsning. 

Vi vil derfor bede dig indsende et forslag til hvilke markiser I øn-

sker så vil vi hurtigt få taget stilling til det.” 

Kort sagt betyder ovenstående at Gladsaxe Kommune trækker de-

res dispensation til overdækninger tilbage!! 

Også alligevel ikke for i en senere mail har de åbnet op for dispen-

sation, under forudsætning af flere ændringer, herunder visuelt 

sammenhæng mellem over dækninger og skure, det ser vi så på 

sammen med administrationen og rådgiverteamet. 

Markiser kan dog stadig tillades, men nu vil kommunen også blan-

de sig i design og type for det. Så på 

den korte bane kan der altså ikke gi-

ves tilladelse til overdækninger og 

skure i Skoleparken 1. 

Det er mildt sagt dårlig stil fra kom-

munens side, vi har været udsat for 

en ringe sagsbehandling hele vejen 

igennem, og nu dette!  

MEN vi giver ikke op og vi håber at der kommer styr på dette inden 

alt for længe. 

Afdelingsbestyrelsen 9 

Mangeludbedring i permanent bolig 

Der har været stillet spørgsmål om hvordan afdelingsbestyrel-

sen håndterer mangelgennemgang og afleveringer inden leje-

målene overdrages til den enkelte beboer. 

Afdelingsbestyrelsen deltager ikke i mangelgennemgange og 

afleveringer; det gør Boligselskabet, som er bygherre og byg-

herrens rådgivere. 

Der foretages en mangelregistrering og efterfølgende en udbed-

ring inden boligen overdrages til lejer. 

Det er denne registrerings- og udbedrings-periode, som på 

grund af tidspres ikke har været tilstrækkelig ved de første 2 

etaper.  

Men fremover bliver der afsat bedre tid, er vi blevet lovet!!!! 

Lejer har efter overtagelse af lejemålet 2 uger til at indmelde 

eventuelle mangler. Udbedring af disse mangler vil ske hurtigst 

muligt, under styring af byggeledelsen (Wissenberg) 

Dette bliver også beskrevet i det brev man får i forbindelse med 

at man skal flytte hjem igen. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Flyttehjælp 

Vores ejendomsmester har mod-

taget en del henvendelser om 

hjælp til at tømme kældre i for-

bindelse med genhusning og flyt-

ning. 

Det er ikke ejendomsfunktionæ-

rernes opgave at tømme kældre 

for os beboere, heller ikke i forbindelse med genhusning. De 

har rigeligt andet at tage sig til! 

Selv om det kan være en stor opgave at tømme/rydde sin kæl-

der, så må man klare det selv eller få familie og venner til at 

hjælpe, eller hvis det ikke er muligt, betale en handyman for at 

hjælpe. Det har trods alt været kendt længe at kældrene skal 

ryddes. 

Jeg opfordrer igen til at man starter i god tid, for det tager læn-

gere tid end man lige tror, at få ryddet op! 

På afdelingsbestyrelsens vegne 

Lars Ulrik 

 

Flytning til anden boligtype 

Der har været flere ønsker om 

at flytte til en mindre bolig i for-

bindelse med genhusninger, 

samt retur til permanent bolig. Det er kun muligt, hvis man er 

skrevet op til en mindre bolig i boligselskabet. 

Ligeledes har der i forbindelse med genhusning været ønsker 

om at kunne bytte til en anden boligstørrelse i afdelingen; det 

er kun muligt, hvis man bytter ”lige over” f.eks. fra en 2-

værelses bolig til en 2-værelses bolig. 

Så hvis du ikke allerede er skrevet op til en anden boligtype i 

Skoleparken 1, så få det gjort og håb på det bedste. Det er 

trods alt ikke sikkert at der er små boliger nok i den sidste en-

de! Afdelingsbestyrelsen 

11 

 

Julespisning i Skoleparkens selskabslokaler 

Lørdag den 28. 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 


