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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 Lisbeth Krag: 

2679 4528 

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: 8.-9. oktober, 12.-13. 

november, 26.,27. 28. november, 27.2.2022. Kontakt Palle på 

2488 7863 hvis du har ideer til kommende arrangementer.. 
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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.: 3.11.2021 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

6/10, 3/11, 1/12 

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

riet. 

 Kolofon 
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HUSK den traditio-

nelle julemiddag  

den 27. november 

2021.  

Tilmelding i næste 

nummer af Park Nyt 
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Som I kunne læse i sidste 

Park Nyt er Jørgen Brøsen 

og Marianne Lund udtrådt af 

afdelingsbestyrelsen. Mari-

anne fortsætter dog som 

suppleant, til stor glæde for 

os alle! 

Jeg er glad for, at Jørgen 

selv traf det fornuftige valg 

at stoppe mens legen var 

god! Hørelsen - og dermed evnen til at følge med i møderne, 

var blevet et problem. Det er svært at forestille sig afdelingsbe-

styrelsen uden Jørgen, han har været der så længe jeg kan hu-

ske….. i hvert fald i min tid i Skoleparken 1. 

Jeg vil gerne takke Jørgen for den store indsats han gennem 

mange år har gjort for Skoleparken 1.  

Jørgen har aldrig holdt sig tilbage når der var opgaver der skul-

le løses; alt fra konfliktløsning ved beboerklager til Sankt Hans 

hekse til bålet og rundvisninger for nye beboere. Så Jørgen; 

TAK for din altid store hjælp, indlevelse og engagement, både 

socialt og sagligt og tak for alle historierne fra Skoleparkens liv 

og dit liv uden for Skoleparken; jeg ville ønske at du havde fået 

skrevet mange flere af historierne ned for eftertiden. 

Og så til noget helt andet! 

De sidste boliger på Josteinsvej er i skrivende stund næsten re-

vet ned, så der udestår ”kun” 3 blokke på Halbjørnsvej/

Triumfvej inden renoveringen rykker til Bondehavevej. 

Vi kan konstatere at det i den seneste fase af renoveringen er 

gået bedre med afleveringerne end tidligere, der er stadig en 

del mangler, men de er blevet færre og mindre, så det går den 

rigtige vej! 

Det betyder ikke at alt er godt! Efter hjemflytning i Josteinsvej 

103-111 blev der konstateret fugt og nogle steder skimmel-
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svamp i kældrene. En efterfølgende undersøgelse viste, at det 

også var tilfældet i endnu ikke afleverede blokke. Så nu kører 

affugterne for fuld drøn, mens årsager fastlægges og løsninger 

findes. Hvis vi er heldige, er det ”bare” drænpumperne der skal 

køre rigtigt. Worst Case, vil jeg ikke tænke på endnu…. Forhå-

bentlig sker det kun i de første blokke på Josteinsvej! 

Som man har kunne læse i lokalavisen, så har Gladsaxe Kom-

mune givet dispensation fra lokalplanen til at udføre overdæk-

ninger på A, B, C, D, J og F husene, men ikke andre steder. 

Markiser må heller ikke opsættes, så nu skal vores husorden 

revideres i forbindelse med budget-/beboermødet den 12. okto-

ber 2021. Der blev ikke givet dispensation til carporte på Bon-

dehavevej, hvilket vi dog heller ikke havde forventet. 

Nu går arkitekterne i gang med at tegne udførelsestegninger for 

overdækninger og udhuse (på havesiden) færdig, så der bliver 

noget at arbejde ud fra. 

Vi ville her i efteråret være gået i gang med at renovere faca-

derne på Selskabslokalebygningen, men som Søren Kirkegaard 

er citeret for: ” Af alle glæder er forventningens glæde den 

største”. Vi venter derfor med denne renovering til Halbjørnsvej 
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Budgetmøde 

 

Husk at der afholdes ordinært beboermøde den 

12. oktober.  

Punkter til vedtagelse skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 28. september. Lægges i post-

kassen eller fremsendes pr. mail. 
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Slagboremaskiner udlånes! 

Da vi ikke har været vant til betonvægge i Skoleparken har 

ejendomsmesteren nu indkøbt to stk. slagboremaskiner som 

kan lånes ved henvendelse til ejendomsmester kontoret. Bore-

maskinen kan lånes i 2 dage ad gangen eller én week-end. 

God fornøjelse! 
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1-25 er renoveret i foråret 2022, af plads hensyn. 

Det kører ganske fornuftigt på Facebook med kommentarer og 

dialog; I skal bare huske at jeg IKKE er på Facebook særlig tit, 

så hvis I ønsker at afdelingsbestyrelsen skal svare eller følge op 

på et eller andet, så skal I skrive på skoleparken bestyrel-

se@skoleparken.dk ellers kan I vente længe på svar….. 

Nu hvor samfundet er ved at åbne op igen glæder vi os i afde-

lingsbestyrelsen til at det igen bliver muligt at åbne dørene til 

”mød bestyrelsen” hver den første onsdag i måneden igen og 

ikke mindst glæder vi os til at holde budget-beboermøde den 

12. oktober kl. 18:30 i selskabslokalet.  

Vi ses der eller ude i Skoleparken 1, Lars Ulrik 

mailto:bestyrelse@skoleparken.dk
mailto:bestyrelse@skoleparken.dk
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Selskabslokale reservation 

I forbindelse med at udlejning af selskabslokalet sker efter 

”først til mølle princippet”, har vi har tidligere oplevet at folk 

har overnattet foran afdelingskontoret i højsæsonen for konfir-

mationer; det kan der tales både for og imod. 

Men de der læser referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne vil 

have erfaret, at vi på beboermødet vil foreslå at selskabslokalet 

fordeles ved lodtrækning ved flere bookninger samme dato.  

Læs mere i forslaget der udsendes med dagsorden til budget-/

beboermødet. 

Afdelingsbestyrelsen 

 

 

Skoleparkens Vandrelaug 

Så mange var vi sidste år. Der er plads til flere. 

Vi går fra selskabslokalerne hver søndag kl. 10.30 
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Kommende fælles aktiviteter i Skoleparken 

Fritidsudvalget har haft god tid under coronanedlukningen 

til at arrangere en række fællesaktiviteter hen over vinte-

ren. 

Det drejer sig bl.a. om 

• Spil-sammen aftner i klubben 

• Øl– gin– vinsmagning med foredrag 

• Fællesspisning 

Herudover kommer de faste arrangementer som 

• Julemiddag 

• Fastelavn 

• St.Hans 

Information om dato og tidspunkt for de enkelte arrange-

menter udsendes i god tid. 
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Billardklubben er åben. Se bag-

siden for mere info. 

 

 

 

Yoga starter igen. Se bagsiden for yderligere oplysninger. 
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Fra ejendomsmesteren 

Husk at både ved genhusning og permanent tilbageflytning skal der 

komme en fra Ejendomskontoret og syne installation af ny installe-

rede opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere. 

Fra Kuben får man et ansøgningsskema, denne udfyldes og afleveres 

til Kuben. Når maskinen er installeret kontakter man Ejendomskon-

toret og laver en aftale om en dag hvor vi kommer for at gennemgår 

installationen. 

Man kan også altid hente ansøgningsskemaer på Ejendomskontoret. 

Har man ikke en kopi af ansøgningsskemaet med en underskrift af 

en fra Ejendomskontoret er ens installation ikke lovlig.  
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St. Hans 

2021 

Fotos: 

Peter Weng 
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