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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 

 

Alle aktiviteter i klublokalerne er aflyst 

p.g.a. corona restriktionerne. Men de 

åbner op igen!  

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.: 5.5.2021 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

7/4, 5/5, 2/6 

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. 

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

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. 

 

 

Afdelings– og budgetmødet der blev 

udsat til juni, er nu blevet flyttet til 

september eller oktober 2021. Be-

styrelsen informerer nærmere om 

ny dato senere. 
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Skoleparkens hjemmeside: www.skoleparken.dk 

Foto: Michelle Køhl Hartmann 
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Lars Ulriks klumme. 

Så prøvede vi søreme at få 

rigtig vinter med sne og 

frost; det var helt underligt, 

men også dejligt at bygge 

en snemand igen (gad vide 

om man træder nogen over 

tæerne, når man skriver 

snemand, man ved jo ikke 

hvad der er politisk korrekt 

fra dag til dag). 

Overskriften for denne klumme kunne være ”Hvor der er vilje, 

er der håb”; den kunne også være at ”Det skal være skidt, før 

det bliver godt”, der er frit valg! 

”Kors, hvor her roder” var min fasters første kommentar, da 

hun og min onkel besøgte os for nogle uger siden, og man må 

jo give hende ret! 

Lige om lidt bliver det endda 

værre, for renoveringen af Sko-

leparken 2 går i gang i løbet af 

2021, og vores renovering har 

nu bevæget sig over på Erlings-

vej og senere på året over på 

Bondehavevej. 

Det virker ikke som noget bliver 

færdigt, boliger og opgaver, der blev afleveret i september og 

oktober er stadig ikke færdiggjort og arbejder, der skulle være 

startet op i december og januar venter vi stadig på. 

Her tænker jeg både på mangeludbedring, montering af hegn, 

udførelse af belægninger, haver og fællesarealer. 

Det er deprimerende, at selv enkle ting, som at fjerne ødelagte 

bump på vejene, som vi bad om i december, blev udført den 

sidste uge i februar. 
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Noget så simpelt som at sætte hegn op, er åbenbart også svært 

for vores entreprenør, der dog er delvist undskyldt med, at 

landskabsarkitekten ikke kunne tegne et hegn der kunne mon-

teres op af de renoverede boliger…... 

På et eller andet tidspunkt bliver der også monteret husnumre, 

så man kan finde hjem igen, måske bliver der endda sat cykel-

stativer op i cykelskurene, og kommer dørgreb på skralderums-

dørene. 

Det virker som om at vores entreprenør har mistet overblikket i 

forhold til området omkring Halbjørnsvej. Til gengæld går det 

hurtigt med at få revet bygninger ned, og hvor der ikke er blød 

bund, dårlige fundamenter og lignende, går det også hurtigt 

med at få etableret nye bygninger. 

Det gode er, at MTH på et tidspunkt bliver færdige med renove-

ringen, og at Skoleparken 1 derefter bliver sig selv igen, med et 

nyt look. 

Mens vi venter på at MTH bliver færdige, kan man jo kun ryste 

på hovedet over den måde tingene foregår på! Jeg kom lige til 

at tænke på den faste baggrundslyd fra Fru Violets danseskole i 
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Disse ting afhentes ikke ved storskraldsordningen og skal bort-

skaffes på genbrugspladsen: 

Store og små elektronikapparater 

Stort jern og metal, fx vaskemaskiner, græsklipper m.m. 

Glas og spejle 

Porcelæn 

Keramik, f.eks. lerkrukker. 

Trykimprægneret træ 

Bildæk 

Byggeaffald som gips, mursten, glve, isolering, fliser m.v. 

På forhånd tak for hjælpen  
Ejendomskontoret 

 

Datoer for storskrald: 

Tirsdag d 6 april 

Mandag d 3 maj 

Tirsdag d 1 juni 

Torsdag d 1 juli 

Mandag d 2 august 

Onsdag d 1 september 

Fredag d 1 oktober 

Mandag d 1 november 

Onsdag d 1 december 
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Der har været lidt misforståelser om hvad storskrald er. 

Storskrald defineres i store træk, som de ting man ikke smider 

i ”Dagrenovation” 

Der er rundt omkring i afdelingen sat forskellige containere op, 

mærket med en ”tekst” til fordeling: 

Container mærket ”Småt brandbart” er beregnet til: 

Småt brændbart, som fx småmøbler, træstole, træhavemøbler, 

kurve etc. max. 1 x 1 meter. 

Andet småt brandbart pakket i poser, som er lukkede, med 

maks. vægt på 15 kg 

Plast pakket i poser, som er lukkede, med maks. vægt på 15 kg 

 

Container mærket ”Jern og Metal” er beregnet til: 

Øldåser og sodavandsdåser uden pant 

Køkkenting af metal, gryder og pander 

Metalstænger og metalrammer 

Container mærket ”Pap” er beregnet til: 

Papemballage, som er minimeret / skilt ad / fladt 

Container mærket ”Møbler” er beregnet til: 

Madrasser: større end 1 x 1 meter. 

Møbler – fx sofaer, stole, borde: større end 1 x 1 meter   

Gamle malerbøtter og kemikalier:  

Sættes – i små mængder ved   på belægningen ved container-

pladsen – særskilt, så det er tydeligt det er kemikalier 

HUSK der er opsat separate containere til: papir, glas og batte-

rier 

Stil storskraldet ved fortovskant eller haveside en halv meter 

fra hækken, så det er tydeligt det skal afhentes uden det bloke-

re for passage. 

Stil det tidligst ud dagen før afhentning. 

Husk at gruppere affaldet tydeligt så mest muligt bliver gen-

brugt. 
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Matador: ”quick, quick slow” - her er det bare ”quick, slow, 

slow”, og så en anelse mere ”slow”…. 

Det skal jo ikke være brok det hele. Boligselskabet og bygher-

rerådgiveren gør hvad der er muligt for at få truffet beslutnin-

ger og få speedet op på udførelsen, selv om det kan være 

svært for os at se i hverdagen! 

Som I kunne læse i det seneste nyhedsbrev, så bliver næsten 

alle blokke forsinket som følge af bundforhold; nogle 3 uger - 

andre mere! Vi krydser fingre for, at det bliver den sidste alvor-

lige forsinkelse i projektet. 

Heldigvis dækker Landsbyggefonden merøkonomien i forbindel-

se med jordbundsforholdene og de dyrere fundamenter. 

De første træer er blevet plantet. Beplantningen i Skoleparken 

1 bliver en blanding af nåletræer og små grupper med frugttræ-

er til glæde for store og små. 

Nåletræerne er en reminiscens fra det ”gamle” Skoleparken, 

men det bliver flere forskellige trætyper ikke kun én. Her skal 

nævnes:  

Pinus sylvestris = Skovfyr 

Metasequoia glypostroboides = Vandgran 

Larix = Lærk 

Postkasseanlæg flyttes 

(gamle boliger) ud til cykel-/

affaldsskure, når det er tid til 

renovering af trappetårne. 

Denne del af renoveringen 

indgår ikke i den store sag, 

så det betaler vi selv. Men 

det vil ske løbende fra nu af, 

og på en måde så man ikke 

skal et trin ned for at komme 

op! 

Vi har spurgt arkitekten om 
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forslag til farve på stof til inddækning på E-husenes altaner. Før 

var det blå, men den farve findes ikke i det nye Skoleparken 1 

look, så arkitekterne har foreslået ”munter musegrå”. Lige den 

farve er en af de 

bærende farver i det 

”nye” Skoleparken 

1, sammen med 

hvid og sort. Besty-

relsen arbejder dog 

for at få den blå til-

bage som alternativ 

og vil fremlægge 

resultatet på næste 

beboermøde. 

Det er en underlig 

tid at holde afdelingsbestyrelsesmøder i. 2 møder er blevet af-

holdt som mail udveksling, og de sidste 2 møder er blevet holdt 

via Teams og det fortsætter jo, med baggrund i de seneste re-

striktioner, lidt endnu. 

Afdelingsmødet i maj bliver ikke til noget, organisationsbesty-

relsen (fint navn for boligselskabets bestyrelse) har på deres 

”online” møde i februar besluttet, at alle afdelings- / budgetmø-

der udskydes til september / oktober måned i år, hvor at alle 

forhåbentlig er vaccineret mod Covid-19, og Danmark derfor 

måske igen ligner sig selv. 

På Halbjørnsvej, kan vi nu opleve en forsmag på fremtidens 

parkeringsforhold i Skoleparken 1. Alle boliger er beboede 

(genhusninger) og det betyder flere biler, så hjælp hinanden 

ved at parkere tæt til hinanden, så der bliver plads til alle. De 

fleste beboere i Skoleparken kan godt nøjes med 40-50 cm 

mellem bilerne, når man skal ud og ind. 

Nu vi er ved parkering, så forsøger vi at forberede til fremti-

dens el-biler. I forbindelse med renoveringen lægges trækrør 

fra kælder ud til parkeringspladser. Så må vi se hvordan vi 
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Billardklubben 

Åben hver torsdag fra kl. 18.30. 

Er desværre lukket p.g.a. Corona virus—som alle andre aktivi-
teter i Skoleparken. 
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Åben hus i de nye N-huse 

Januar 2021 
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håndterer installation af ladestandere i fremtiden.  

Til sidst lidt om dispensation for overdækninger og skure i Sko-

leparken 1. Der blev den 27. december 2020 indsendt revideret 

dispensationsansøgning til Gladsaxe Kommune. Vores dispensa-

tionsansøgning er på dagsordenen til kommunens Trafik- / og 

Teknikudvalgsmøde den 12. april 2021.  

Nu må vi så håbe at fornuften råder i udvalget, så vi får den di-

spensation som de lovede i forbindelse med lokalplan udarbej-

delsen. Lad os alle bede, håbe og krydse fingre for at det går 

godt! 

Vi i afdelingsbestyrelsen håber på det bedste, ellers skal vi til at 

lave vores husorden og andre reglementer om igen. 

Jeg vil gerne slutte af med et ønske om et godt varmt og solrigt 

forår til alle. 

Lars Ulrik 

 

Flag udvalget! 

Egentlig havde jeg udarbejdet en stillingsannonce, men NU er 

flag udvalget blevet udvidet med 1, velkommen til Per. 

Lars Ulrik 
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Mange bøvler for tiden med at overskue at tømme boligen, det 
kan også være et uoverskueligt arbejde. Intet er desværre gra-
tis i den her verden. Vælger I at lade noget blive til nedriv-
ningsfirmaet, sker det for egen regning, og I vil blive opkrævet 
udgiften: 

 

Vi ved godt, det kan være svært at finde ud af, til hvem og 
hvordan I skal henvende jer i disse tider. Her er en forklaring, 
der forhåbentligt kan fjerne lidt af tvivlen: 

Genhusning/Kuben: 

Alt omkring genhusning, flytning, tilkøb m.m. skal I henven-
de sig til Kuben om. Dvs. fra det første brev i modtager 
om man skal genhuses, til selve overdragelsen af gen-
husningsbolig.  

Arbejdets art Pris pr. 
del 

Pris pr. 
m2

 

Pris pr. time 

Fjerne skillevægge eller 
beklædning på ydervægge 

645 kr. pr. 
del 

    

Fjerne gulvtæpper   25 kr.   

Fjerne trægulv i kælder   40 kr.   

Fjerne fliser på gulv/vægge   120 kr.   

Fjerne inventar fra bolig/
kælder/have 

(tidsforbrug estimeres ved 
fraflytning) 

    600 pr. time 

  

Boligens stand ved fraflytning og kontaktpersoner 

 
Ved fraflytningssyn skal boligen være helt tømt for alt inventar. Boligens 
installationer skal I ikke gøre noget ved – udover køleskab og komfur 
som I skal have rengjort – med mindre I skal have disse hårde hvidevarer 
med til genhusningsbolig. Gulvet skal I feje for det værste snavs, ellers 
skal I ikke bruge mange kræfter på selve rengøringen. 
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Rådgivere/Wissenberg: 

Når I er genhuset eller flyttet permanent i ny bolig, skal alle 
fejl og mangler gå til Simon og Heinrich (først efter man-
geludbedring af bolig skal I kontakte ejendomskontoret). 

 

Ejendomskontoret: 

Alle problemer der opstår, mens I bor i en gammel bolig el-
ler i en ny bolig efter Vissenbjergs mangeludbedring.  

I er altid velkommen til at kontakte ejendomskontoret, med 
risiko for at I bliver sendt videre i systemet. 

 

Venlig hilsen 

Inspektørfunktionen 


