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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.: 1.9.2021 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

2/6, 4/8, 1/9 

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

riet. 

 Kolofon 
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Kom med dine input: 

Hvis du har nogen ting om renoveringen, genhusning eller an-

det, du ønsker behandlet af afdelingsbestyrelsen, så kom til os 

med dine spørgsmål eller kommentarer. Vi vil meget gerne ha-

ve noget at arbejde med hvis det kan hjælpe dig. 

Skriv en mail til adressen: 

renovering@skoleparken.dk 

 

Afdelingsbestyrelsen. 

Parkvandringen er aflyst i år 

Afdelingsbestyrelsen 
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Der er lidt ændringer i forhold til procedure om hvor man 
skal henvende sig i forhold til det tidligere udmeldte. 

Genhusning/Kuben: 

Alt omkring genhusning, flytning, tilkøb m.m. skal man henven-
de sig til Kuben om. Dvs. fra det første brev i modtager om 
man skal genhuses, til selve overdragelsen af genhusningsbolig, 
og indtil mangeludbedring er færdiggjort. 

Alle fejl og mangler i boligen skal gå igennem Kuben, som der-
fra sørger for de kommer videre til de rette. 

Ved tilbageflytning til permanent bolig er det stadig Kuben man 
skal henvende sig til, eneste forskel er det er Ejendomskontoret 
der udlevere boligen på dagen 

Rådgivere/Wissenberg: 

• Kun med akut opståede ting i boligen der er til gene her og 
nu skal man henvende sig til vores byggerådgivere, alt andet 
skal igennem Kuben. 

Ejendomskontoret: 

• Alle problemer der opstår, mens I bor i en gammel bolig el-
ler i en ny bolig efter boligen er færdigmeldt. 

• Vi udlevere boligen ved tilbageflytning til permanent bolig og 
hjælper med at gennemgå boligens installationer, har man 
brug for hjælp til udfyldning af mangellister, så tag kontakt til 
os og vi kommer gerne og hjælper med dette. 

• Efter udlevering af bolig af Ejendomskontoret, er det Kuben 
man skal kontakte indtil mangeludbedring er færdiggjort- hvor 
boligen igen overgår til Ejendomskontoret og I er tilbage til tin-
gene er som de altid har været. 

• I er altid velkommen til at kontakte ejendomskontoret, vi 
kan dog ikke love vi ikke er nødsaget til at sende jer videre i 
”systemet”. 

Ved akut opståede problemer udenfor normal arbejdstid i boli-
ger der ikke er renoveret, henvises til akutnumre til elektriker 
og VVS´er, der kan man ikke ringe til vores rådgivere om dette. 

Venlig hilsen 

Inspektørfunktionen 
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Lars Ulriks klumme: 

På trods af bump på vejen, 

ruller Covid-19 vaccinatio-

nerne frem og det bringer 

håb om en ”normal” hver-

dag snart; derfor håber af-

delingsbestyrelsen at det 

bliver muligt at holde et rig-

tigt beboermøde i efter-

året! Vi har derfor reserve-

ret tirsdag den 12. oktober 2021 til mødet; vi håber at det 

bliver muligt og at så mange som muligt vil deltage. 

I marts måned godkendte afdelingsbestyrelsen budgetoplægget 

med en huslejestigning på 0%. Det er lang tid siden at det sidst 

har været på tale, men det virker fornuftigt at gøre nu! 

Dermed ikke sagt, at det bliver normalen fremover! Der skal 

hvert år være afsat til henlæggelser, så vi altid har råd til at 

udføre vedligeholdelse og frem-

tidssikring af vores bebyggelse, 

så vi ikke igen skal ud i en reno-

veringssag.  

Jeg tror at vi alle kan være eni-

ge om at det vi oplever nu, ikke 

er ønskeligt at opleve igen hver-

ken for os selv eller for de frem-

tidige beboere i Skoleparken 1. 

Lige nu arbejdes der på at få prissat renoveringen af Selskabs-

lokalebygningen. Det blev trukket ud af renoveringssagen, da 

MTH’s pris var alt for høj. Nu har MTH næsten udført de følge-

arbejder der var efter nedrivningen af købmandsbutikken, så 

nu skal vi selv klare resten. 

Vi håber, at vi kan vise MTH hvordan man prissætter og styrer 

en renovering hurtigt og effektivt! 

Samtidig er prissætningen på renovering af trappetårne ved at 
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være på plads; her bliver det MTH der færdiggør arbejdet, som 

det ser ud lige nu.  

Som I har læst i det seneste nyhedsbrev, er der forsinkelser i 

renoveringsprocessen. Nogle bliver hårdere ramt end andre, 

men det går da om ikke andet, fremad på byggesiden. Det hal-

ter på terrænarbejderne og der sker næsten ingenting på man-

geludbedringssiden, sådan opleves det i hvert fald! 

Jeg håber, at MTH strammer op og bliver bedre på mangelud-

bedringssiden, både på de boliger der er afleveret og de boliger 

der snart skal afleveres. 

Jeg skiver et andet sted i dette Parknyt om hvad man kan for-

vente at komme hjem til og hvordan man laver mangelregistre-

ring ved hjemflytning. 

Hen over sommeren monteres der 2 forslag til altan afskærm-

ninger, som i fremtiden skal anvendes på E og N boligerne. Der 

bliver en ”munter” musegrå (arkitekt forslag) og en 

”Skoleparken 1” blå (afdelingsbestyrelsens forslag) som kan be-

sigtiges frem til beboermødet i efteråret, hvor der skal stemmes 

om hvilken farve der skal være afdelingens standard. 
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Ændringer i bestyrelsen 

På afdelingsbestyrelsesmødet den 5. maj 2021, blev der ændret 

i afdelingsbestyrelsens sammensætning, 

Marianne Lund ønskede at trække sig lidt tilbage og fortsætter 

ind til næste beboermøde som suppleant, i stedet indtræder 

Jytte Nielsen. 

Jørgen Brøsen udtræder af afdelingsbestyrelsen og i stedet ind-

træder Lisbet Engholm Holst. 

Velkommen i bestyrelsen til de 2 ”nye” og tak for indsatsen til 

de 2 ”gamle”. 

Lars Ulrik 

 

Strømafbrydelser 

Vi oplever desværre ofte strømafbrydelser i forbindelse med 

gravearbejder i Skoleparken 1, det er sjældent med vilje at en-

treprenøren graver kabler over. Ofte skyldes det at kablerne 

ikke ligger som vist på de gamle tegninger. Siger vores rådgi-

vere…. 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Selskabslokale personbelastning efter de nyeste restrik-

tionsændringer 

Lige nu er reglerne: Selskabslokaler kan udlejes og anvendes 

efter ovenstående plan i det lille forsamlingsforbud med forbe-

hold for, at lempelserne i forsamlingsforbuddet træder i kraft. 

Afstandskravet på 2 meter svarende til 4 m2 pr. person er i 

praksis gældende, idet sandsynligheden for at lokalet skal udle-

jes til foredrag er usandsynlig. Sidder man dog i teateropstilling 

er afstandskravet på 1 meter svarende til 2 m2 pr. person. 

Følg med i medierne om de løbede ændringer. 
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Skoleparkens Vandrelaug 

Vi går hver søndag formiddag kl. 10.30 fra Selskabslokalet. 

Alle kan være med og det handler jo ikke bare om en god gå-

tur. Det handler også meget om det fællesskab, der skabes ude 

på turen. En gåtur kan meget mere end at give skridt på konto-

en—det er en fysisk aktivitet, der samler mennesker på tværs, 

fordi alle kan være med. 

Hvorfor sidde inde når alt håb er ude!! 

Altanafskærmning 

Der bliver opsat 2 prøver på Halbjørnsvej 58, så kan I på jeres 

vej se hvordan det passer farvemæssigt, en ”munter musegrå” 

og en ”Skoleparken 1” blå. 

På den måde kan I danne jer en mening inden der stemmes om 

det på beboermødet den 12. oktober. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Kommunens Trafik og teknikudvalg besluttede på deres møde 

den 12. april at de var nødt til at besigtige Skoleparken 1 inden 

de traf en beslutning om overdækninger.  

Vi håber, at få mulighed for at fremlægge vores synspunkter og 

fremhæve de gode ting ved muligheden for overdækninger, når 

udvalget kommer på besigtigelse. Vi ved dog endnu ikke hvor-

når udvalget kommer på besøg. 

Vi krydser fingre for at fornuften råder og at det ender med et 

positivt tilsagn om dispensation denne gang! 

En glædelig nyhed er at vi har fået en ny lejer i afdelingen, der 

er indgået lejeaftale med et malerfirma om leje af lokalerne un-

der Triumfvej 47 fra den 1. maj. Så velkommen til vores nye 

lejer! 

Lige om lidt går renoveringen af Skoleparken 2 også i gang. Det 

omhandler blandt andet nye facader, tage og altaner, arbejder-

ne starter i juni 2021 og slutter (hvis planen holder) i februar 

2022. 

Jeg håber at vi ses til Sankt Hans bål, god sommer til jer alle, 
Lars Ulrik 
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Post til døren: 

Hvis man ikke har mulighed for at hente sin post i postkassean-

læggene i trappetårne eller ved affaldsøerne, har man mulighed 

for at søge kommunen om tilladelse til at få postkasse ved 

egen hoveddør. Får man en sådan tilladelse fra kommunen, 

skal postkassen tilkøbes via ejendomskontoret. Det er beboe-

ren der selv skal betale for postkasse, samt opsætning og ned-

tagning. 

Forventningsafstemning før mangelregistrering: 

Det kan altid diskuteres, hvad 

en mangel er. Der kan være tale 

om funktionsmangler, kosmeti-

ske mangler og retlige mangler. 

Hvilken type beror altid på en 

konkret vurdering, men som ud-

gangspunkt har boligselskabets 

repræsentanter og rådgivere 

gennemgået boligen inden vi 

som lejere skal gennemgå boli-

gen med ejendomsmesteren. 

Vi må derfor forvente at boligselskabet har godkendt det udfør-

te og afleverede arbejde. De første afleveringer viste desværre 

at det ikke var så godt som ønsket, men det er blevet bedre 

ved de seneste afleveringer. Dermed ikke sagt at det ikke kan 

blive bedre! 

Som der har været skrevet om mange gange tidligere, har det 

været nødvendigt at lave nogle besparelser for at få renove-

ringssagens økonomi til at hænge sammen, det betyder for ek-

sempel at fodpaneler og indfatninger afleveres med ”åbne” 

sømhuller og at der ikke er fuget mellem træværk og vægge, 

desuden er der ikke købt fuldspartling af loft og vægoverflader. 

Det sidste betyder at man i strejflys kan se af pladesamlinger 

og montageskruer som ”bølger” og ”buler”.  Man kan i strejflys 

også se udførte malerreparationer. 
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Så kan vi igen!! 

Vi afholder St Hans Aften onsdag den 23. ju-

ni 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. 19.00 til 22.30—så længe lager haves. 

 

De bedste sommerhilsner St. Hans Udvalget. 
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Beboermøde 

Endelig ser det ud til at vi kan afholde det ordinære beboermø-

de. Det er planlagt til den  

12. oktober 2021. 

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. 

Yderligere information og dagsorden vil blive udsendt i god tid 

efter forskrifterne i vedtægterne. 

St. Hans 2019 

Fotos: Peter Weng 
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Det er desværre ikke en mangel….. 

Desuden vil der, som følge af montage og materiale tolerancer, 

være skævheder som heller ikke er mangler. 

Gulvene udføres som ”svømmende” gulve: det betyder at gulvet 

arbejder og bevæger sig både ved lastning og som følge af fugt- 

og temperatur påvirkning. Det er heller ikke en fejl, men den 

måde man laver gulve på i dagens Danmark. 

Når jeg skriver dette, er det for at I ikke skal blive skuffede når 

I flytter hjem igen, eller når I skal genhuses i en ny bolig. 

Qua mit arbejde i byggebranchen har jeg hen over årene ople-

vet mange reaktioner fra lejere og købere, heldigvis flest positi-

ve, når de overtager deres nye bolig. Derfor har jeg til brug ved 

mangelgennemgange udarbejdet en vejledning i hvordan en 

mangelgennemgang foregår, samt hvad man ser på og ikke 

mindst hvordan. En redigeret udgave af vejledningen er indsat 

som de midterste sider i dette ParkNyt. Jeg håber at det, sam-

men med ovenstående, vil hjælpe jer igennem mangelgennem-

gangen i jeres nye bolig, når I flytter hjem igen! 

Lars Ulrik 
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Notat vedr. mangelgennemgang 

Boligen har tidligere været gennemgået af Totalentreprenø-
ren og Bygherre. Der kan endnu være noteret mangler fra 
disse gennemgange på mangellisten. 

Er der tvivlsspørgsmål til finish eller udførelse henvises til le-
verandørvejledninger og vejledningerne ”Hvor går grænsen” 
udgivet af Dansk Byggeri. 

Procedure ved mangelgennemgang: 

Boligen gennemgås rumvis besigtigelse foretages i alle rum 
med vinduer i naturligt diffust lys. 

Malerarbejdet skal ses stående med en afstand til væggen på 
min. 1 – 1½ meters afstand, der skal ses vinkelret ind på 
vægfladen. Gulve og lofter besigtiges stående i medlys, tem-
peraturen og den relative luftfugtighed skal være stabil på 
mellem 18 – 23 gr. C og 30 – 65% RF. 

Gulvfladernes og væggenes planhed kan kontrolleres med en 
2 meter retskinne. (Dette er gjort i forbindelse med udførel-
sen). 

I boligen kan der forekomme udtørringsrevner i perioden fra 
denne besigtigelse og frem til udbedringen ved 1.års gen-
nemgangen.         

Evt. svindrevner noteres på mangellisten ved gennemgan-
gen, udbedring sker i forbindelse med 1 års gennemgangen. 

Ligeledes noteres evt. rejsning på gulv til udbedring ved 1 
års gennemgang. 

Gulvene er lagt på et stødabsorberende underlag. Derfor vil 
gulvet give sig, når man går på det, ligeledes kan nedbøjning 
i hjørner og langs vægge forekomme. 

Fliser på vægge og gulv må have en forskydning eller spring 
i højden på max 1,0 mm. Man bruger også udtrykket at en 
flise tander. 

 

 

 

Hiv evt. siderne ud og hæng op på køleskabet
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Hvis der er tvivl om gulvet har en lunke eller ryg, kan dette 
kontrolleres. Tolerancen er ±2mm / 2 meter. 
Fugen mellem fliserne på gulv og vægge må have en afvigel-
se fra den fugebredde den er opført med. Hvis fugen er mel-
lem 2-7 mm må den max afvige med ±20% ved parallelle 
sider Hvis fugen er mellem 7-12 mm må den max afvige 
med ±15% ved parallelle sider 
Der skal være 30mm/3cm fald fra flise der går op mod fod-
trin/bundstykke til flise mod afløb (unidræn) 

Facadepartier udført med træ og aluminium som patinerer 
naturligt, ridser og skrammer forsvinder i denne forbindelse. 

Ruder, skal bedømmes, i en af stand af mindst 3 m indefra 
og skal ske ved diffust lys uden direkte sollys eller kunstigt 
lys. Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 3 
m betragtes ikke som fejl  

Følgende funktionstestes ikke ved mangelgennemgangen:           
Hårde hvidevarer, el-installation og vvs-installationer (vand, 
varme og udsugning og afløb). Disse er er alle funktionste-
stet af fagentreprenøren inden køberovertagelse. 
Ved gennemgang vises placering af ringeklokke, samt place-
ring af sikringsboks, internet/tv i skakt/kælder. 
 

Den udleverede beboervejledning beskriver alt fra hvordan 
man behandler bordplade til billedguide for hvordan man 
skifter batterier på termostater, kig altid i beboermappen før 
man tager kontakt til ejendomsmester, da de fleste proble-
mer/spørgsmål er beskrevet med løsning i mappen. 

Ved lejerovertagelse vil boligerne være håndværker ren-
gjort: det vil sige at lejer efter overtagelse selv skal udføre 
supplerende rengøring.  

 

 

Hiv evt. siderne ud og hæng op på køleskabet 


