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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 

 

Skriv til Skoleparken: 

Til afdelingsbestyrelsen: 

skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk 

Om renovering: 

renovering@skoleparken.dk 

 

Har du ideer til arrangementer, er selskabslokaler og fritidslo-

kaler reserveret til dette i week-enderne:  12.-13. november, 

26.,27. 28. november og 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 (1.11.21-31.3.22) : 2173 2266 

1.4.22-31-10-22: 

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.: 2.2.2022 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

5/1, 2/2, 2/3 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved siden af vaskeriet. 
23 

 

ønskes alle beboere fra afdelingsbestyrelsen 



22 

SOV DUKKE LISE 

TEKST: Berit Ås. 

Mel.: Sov dukke Lise 

Sov dukke Lise 
Sov og bliv stor 
Og mens du sover 
Styrer din bror 
Anlægger veje 
Bygger bedrift 
Sov dukke Lise’sov og bliv gift. 
 
Sov dukke Lise 
Sov og bliv mor 
Og mens du sover 
Ødes din jord 
Fisken i havet 
Fuglen på gren 
Alle forgiftes 
Én efter én. 
 
Derfor, min Lise 
Må du stå op se på din verden 
Råbe et STOP 
Ruste dig til- 
I gerning og ord 
Forsvar for din  
Og børnenes jord. 
 

Vi har fået tilsendt et digt fra Vita Reehauge som hun 

har gemt fra sin tid som skolelærer i Gladsaxe. Vita 

tager det ofte frem og genlæser det, fordi hun holder 

meget af det. 

Tak for det. 
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LUH klumme 

Først tak for genvalget, det er dejligt at afdelingsbestyrelsens 

indsats værdsættes. 

I kan læse mere om budget-/beboermødet i form af referat i 

dette blad. Det var dejligt igen at holde et fysisk møde med et 

fornuftigt deltagerantal: 51 boliger var repræsenteret, ud af 

162 mulige, det svarer til 31 %. Jeg troede faktisk, at der ville 

være kommet flere, når der var husdyrhold på dagsordenen…! 

Vi kaster os staks over de første opgaver efter beboermødet, 

nemlig urafstemninger om hundehold og beslutning om valg af 

altanafskærmninger. Stemmesedlerne omdeles så hurtigt som 

muligt. 

Og så tager vi kontakt til kommunen om overdækninger ved de 

nye boliger og mulighed for markiser ved alle boliger, som al-

ternativ til faste overdækninger. Vi håber, at kommunen kom-

mer til fornuft på disse punkter. 

Desuden tager vi kontakt til kommunen om hegn ved ende- 

rækkehuse op. Som nævnt i forbindelse med behandlingen af 

punktet inden vedtagelsen, så kræver det kommunens accept, 
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da det ligger ud over lokalplan og 

byggetilladelse; vi håber også her på 

en positiv indstilling fra kommunen. 

Desuden følger vi op på haveregle-

mentet og tydeliggørelse angående 

beplantning mod fællesarealer. Be-

plantningen skal udføres med variati-

on, da den ikke må fremstå som en 

tæt hæk, mere om dette følger. 

Som boligselskabets direktør nævnte 

på beboermødet, skal vi i løbet af 

2022 sige velkommen til mange nye 

beboere i Skoleparken 1. Der er lige 

nu 134 boliger, der efter renoveringen skal have nye beboere!  

De første boliger der kommer til udlejning er de små B boliger 

og de nye N og H boliger på Halbjørnsvej og Triumfvej. De før-

ste udlejninger vil ske allerede i april/maj måned og de sidste i 

slutningen af 2022, når alle genhusninger er afsluttet. 

Det er lidt selvmodsigende at projektet er forsinket og så be-

gynder vi udlejningen tidligere end forventet, men på en eller 

anden måde går udlejningsregnskabet op alligevel! 
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Skoleparken 2 

Så blev det vores tur. 

Hr. Bielefeldt havde fortalt hvilket helvede det ville blive. 

Men, det var slet ikke støjen, men den altid manglende infor-
mation der har gjort det rædselsfuldt. 

Flere er kommet til skade grundet manglende oprydning og 
ubeskyttede ledninger på vores gangareal som vi kunne falde 
over. Manglende lys og det er stadig ikke i orden. 

Klage til kommunen som har givet  påbud om at hvis tingene 
ikke kom i orden kommer Adserballe og Knudsen 
(entreprenøren) til at betale, da tingene skal være i orden.  

Til gengæld har vi de mest fantastiske håndværkere, som gør 
hvad de kan for at hjælpe os. 

Jeg kunne skrive en roman om de mange uvarslede ting som 
er sket, men det orker I ikke høre om. 

Nu er vi spændt på hvornår de er færdige. 

Rigtig god jul til alle. 

Et foto fra min opgang, hvor vi skulle have waders på for at 
komme over til trappen  

Birthe Fogh  
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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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Jeg forventer, at vi i 2023 holder en stor fest for at markere at 

renoveringen er afsluttet; det bliver dejligt når vi kommer der-

til! 

Angående selve renoveringen, så bliver boligerne afleveret med 

færre fejl og mangler end tidligere og mangeludbedringen på-

går. Selve håndteringen af dette virker rodet, men vi håber, at 

det bliver bedre struktureret fremover. Her i november, nær-

mere bestemt den 26., afleverer MT Højgaard officielt de første 

2 etaper og det betyder at de første 1 års gennemgange sker i 

efteråret 2022. 

Det kan måske virke underligt når de første der flyttede hjem 

allerede har været hjemme i 1 år eller mere nu, men sådan er 

tidsplanen og kontrakten med entreprenøren skruet sammen. 

Da vi nærmer os den tid, vil jeg slutte af med at ønske alle en 
glædelig jul og et godt nytår! 

 
Lars Ulrik 
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Syn ved tilslutning af vaskemaskine  

og opvaskemaskine. 

 

Husk at søge om tilladelse til tilslutning af vaskemaskine og op-

vaskemaskine OG at der skal foretages syn af installationen bå-

de ved genhusning og hjemflytning! 

I skal derfor aftale syn med ejendomsmesteren, Martin, i for-

bindelse med flytninger. 

Afdelingsbestyrelsen 

 

 

 

Tirsdag d. 1 Februar 22 

Tirsdag d. 1 Marts 22 

Fredag d. 1 April 22 

Mandag d. 2 Maj 22 

Onsdag d. 1 Juni 22 

Fredag d. 1 Juli 22 

 

 

 

 

 

 

Mandag d. 1 August 22 

Torsdag d. 1 September 22 

Mandag d. 3 Oktober 22 

Tirsdag d. 1 November 22 

Torsdag d. 1 December 22 

Storskrald 2022 
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Fællesspisning den 10. oktober 2021 

Foto Peter Weng 
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Spil sammen aften 8. oktober 2021 

Fotot: Per B. Sørensen 

Peter Weng 

7 

 

Julespisning i Skoleparkens selskabslokaler 

Lørdag den 27. november kl. 18.00 

Menuen er flæskesteg med rødkål, hvide og brunede 

kartofler, hertil brun sauce.  Ande confit med bagte 

rodfrugter og svesker. Grønkåls salat med æbler og has-

selnødder. 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, Josteinsvej 

119, eller med mail til monty-1991@hotmail.com og Mobi-

lePay til 2855 5931. Husk at skrive antal personer. 

Senest 22. november 2021 
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Formandens beretning 2021. 

21. maj 2019, så lang tid siden er det, at vi havde budget-/ be-

boermøde sidst! 

Sidste år i maj fik I en skriftlig beretning i Parknyt for perioden 

maj 2019 til maj 2020, og nu får I så endelig en mundtlig beret-

ning igen. 

Det har været en mærkelig periode på mange måder, så det er 

dejligt at Danmark igen er åbnet op efter corona-nedlukningen. 

På trods af corona har vores hverdag i Skoleparken være mær-

ket af renoveringsprojektet og det vil den også være i det kom-

mende år. Vi må erkende, at vores hverdag er præget af en en-

treprenør der roder og regerer uden synderlig respekt for os be-

boere. Selv om vi i afdelingsbestyrelsen, boligselskabet og Wis-

senbergs byggeledelse rykker, skælder ud og brokker os over 

manglende lys, manglende lukning af hegn, støv, huller og vand 

på vejene, så har MTH sjældent fulgt op som ønsket. Måske bli-

ver det bedre nu hvor en ny byggeledelse hos MTH er kommet 

til. 

Det har været udfordrende for mange at komme hjem til boliger 

fyldt med mangler. Det er heldigvis blevet bedre og generelt er 

det der afleveres nu i god kvalitet, det forventer vi fortsætter. 

Som I har kunne se i seneste nyhedsbreve så bliver tidsplanen 

17 
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Valg til bestyrelsen  

Valgt til bestyrelsesformand (for 2 år): Lars Ulrik Hansen 

Valgt til bestyrelsesmedlem (for 1 år): Monica Larsen 

Valgt til bestyrelsesmedlem (for 1 år): Palle Nielsen 

Valgt til bestyrelsesmedlem (for 2 år): Lisbeth Engholm Holst 

Valgt til bestyrelsesmedlem (for 2 år): Peter Weng 

Valgt til suppleant (for 1 år): Marianne Lund 

Valgt til suppleant (for 1 år): Karina Jensen 

Alle valgt uden modkandidater. 

Valg af Fritidsudvalg  

Valgt til medlemmer:  

Palle Nielsen 

Stig Olsen 

Monica Larsen 

Valgt til suppleanter: ingen 

Valg af Redaktionsudvalg  

Valgt til medlemmer: 

Peter Weng 

Lisbeth Engholm Holst 

Lars Ulrik Hansen 

Palle Nielsen 

Valgt til suppleanter: Ingen 

Valg af Flagudvalg  

Udvalget supplerer sig selv! 

Eventuelt 

Intet til referat 

 

Beslutningsreferat blev underskrevet af dirigent og afdelingsformand lige ef-
ter mødet. 
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jævnligt forlænget, senest grundet dårlige eksisterende dæk-

konstruktioner i boligerne på Erlingsvej. Presset på leverancer i 

byggebranchen gør at det ikke altid er muligt at ændre på pro-

duktionsrækkefølger og indgåede aftaler om leveringer. Så en 

forsinkelse et sted forsinker desværre resten af processen og 

betyder at man skal have materialer stående på lager.  

Men der trods alt nu 

kun godt 1 år tilbage 

før alle boliger i Sko-

leparken 1 er blevet 

renoveret, derefter 

følger færdiggørelse 

af udearealer. 

Vi kan så glæde os 

over at det nu er ble-

vet plantesæson 

igen, så MTHs gart-

ner kommer på ba-

nen fra uge 44 og vil frem til uge 49, så både bunddække, bu-

ske og træer bliver udført på Halbjørnsvej og Josteinsvej. (Vis 

tegninger), Se oversigtsplaner. 

Afdelingsbestyrelsen har dog også beskæftiget sig med andet 

end renoveringsprojektet.  

Først sagde kommunen ja, så sagde de nej, inden det blev ja 

igen til overdækning af terrasser ved de renoverede boliger, 

men kommunen sagde samtidig nej til overdækninger ved de 

nye boliger og til markiser.  

Det betyder dog ikke at vi giver op, så det vil vi arbejde med i 

den kommende periode. 

Men det betyder jo desværre at vi igen her og nu skal ændre i 

vores nye husorden og reglementer, som vi ellers har brugt 

lang tid på. Det er dybt beklageligt at kommunen udfolder en 

sligrekurs på den måde og løber fra en ellers klar aftale. 

Der har været forbavsende få henvendelser til afdelingsbesty-

relsen i det forgangne år, men det skyldes måske corona-
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 situationen? 

Vi har dog ikke kedet os i det forgangne år for udover husorden 

og reglementer har vi også været inde over nyt betræk på møb-

lerne i kaffestuen og ændring af postkasseanlæg, renovering af 

selskabslokalebygningens facader, trækrør til kommende el-

ladestandere, ny legeplads på den store plæne, altanafskærm-

ninger. 

Derudover er Jørgen Brøsen udtrådt at afdelingsbestyrelsen, ef-

ter mange år. Det har været en fornøjelse at have Jørgen med, 

men til sidst kneb det for Jørgen at følge med, da hørelsen ikke 

er hvad den har været. Igen til aften vil jeg gerne sige tak til 

Jørgen for indsatsen gennem mange år. 

Også tak for indsatsen til Jytte, der desværre af personlige årsa-

ger trækker sig fra afdelingsbestyrelsen og et forsinket tillykke 

med fødselsdagen! 

Og så vil jeg ikke sige meget mere andet end tak til resten af 

afdelingsbestyrelsen, fritidsudvalget for gode arrangementer nu 

hvor Danmark er åbnet op igen, samt til flagudvalget.  

Er der spørgsmål? 

15 

gangsforhold. 

Der har været gennemgang med byggeledelsen og det forventes at der i 
nærmeste fremtid bliver gjort noget ved trinene ned til cykelkælderen. 

Der laves flere cykelstativer på terræn i Parken. 

Vandslange til spuling af biler 

Synspunkter, spørgsmål og svar: 

Hvis der sættes vandslange op til spuling af biler, skal der også etableres 
vaskeplads inkl. olieudskiller. 

Forslaget blev trukket tilbage. 

Udskiftning af containere i skralderummet 

Synspunkter, spørgsmål og svar: 

Kommunen bestemmer hvilke affaldscontainere der er til rådighed.  

Der mangler der fortsat lys i skralderummene, byggeledelsen og entre-
prenøren er blevet rykket for udførelse. 

Forslaget blev trukket tilbage. 

Hundehold 

Forslagsstiller ønsker urafstemning 

Afstemning om hvorvidt forslaget skal til urafstemning, blev vedtaget ved 
håndsoprækning, 2 stemmer imod alle øvrige stemte for. 

Når hundehold sendes til urafstemning bliver det sammen med regler for 
hundehold, som tidligere har været udsendt i forbindelse med afstemnin-
ger om hundehold. 

Synspunkter, spørgsmål og svar: 

Ønsker at vente med afstemning til renoveringen er afsluttet. 

Ønskes hundeudvalg der kan opsætte regler for hundehold. 

 

Altanafskærmning 

Ved håndsoprækning blev det besluttet at forslaget sendes til urafstem-
ning. 

Adspurgt var der ingen som ønskede flere eller andre farver til der kunne 
vælges mellem 
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ligrækker/blokke kan ses på Skoleparkens hjemmeside. 

Indkøb af høje stole til selskabslokalerne 

Ingen spørgsmål. 

Adspurgt var der ingen, som stemte imod forslaget. 

Forslaget vedtaget. 

Hæk som afskærmning mellem have og fællesareal 

Synspunkter, spørgsmål og svar: 

Ønske om større valgfrihed ift. afskærmning mellem de private haver og 
fællesarealer. 

Afvente og se hvordan det kommer til at se ud, når byggeriet er færdigt 
og parken færdig anlagt. 

Forslag om at udarbejde nogle retningslinjer til næste budgetmøde i for-
året 2022.  

Det aktuelle havereglement åbner mulighed for at plante buske ud til fæl-
lesarealet. 

Forslaget blev trukket tilbage. 

Præcisering af reglement vedrørende plankeværk 

Synspunkter, spørgsmål og svar: 

Hegnet mellem lejlighederne skråner ud mod fællesarealet. Hvis det skal 
ændres, skal Gladsaxe kommune ansøges. 

Man må supplere afskærmningen mod naboen og fællesarealet med bu-
ske. 

Bestyrelsen arbejder videre med at præcisere havereglementet. 

Forslaget blev trukket tilbage. 

 

E-blok adgang til låst cykelskur 

Afstemning ved håndsoprækning, stemmeresultat:  29 stemte for, 34 
stemte imod. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

Synspunkter, spørgsmål og svar: 

Lars Ulrik redegjorde for fordelingen af cykelparkeringen. 

Flere har problemer med at komme i cykelkælderen grundet dårlige ad- 11 

 

 

Valg af stemmeudvalg 

Valgt til stemmeudvalg blev:  

Ole Skov Larsen 

Magnus Midjord 

Helge Pettersson 

 

Valg af dirigent 

Valg til dirigent blev: Ryno Scheil. 

Valg af referent 

Valgt til referent blev: Jytte Nielsen. 

Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen blev gennemgået og 
godkendt. 

Fremlæggelse af årsberetninger. 

Selskabets beretning blev fremlagt. 

Beretningen kan læses på boligselskabets hjemmeside. 

Ejendomsmesteren har eksemplarer til udlån 

Ingen spørgsmål til beretningen. 

 

Afdelingens beretning blev fremlagt af Lars Ulrik og godkendt uden 
spørgsmål. 

Beretningen bliver trykt i næste Parknyt som udkommer start november. 

 

Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det kom-
mende regnskabsår 

Budgettet blev gennemgået og godkendt. Huslejestigning: 0% 

Referat af budgetmøde tirsdag den 12. oktober 
2021  

i Skoleparken 1 
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Yderligere info. fra direktøren Jesper. 

Aconto vand afregning. Afventer beslutning fra beboerankenævnet. 

Permanent udlejning af boliger i Skoleparken planlægges at starte i april/
maj 2022. 

Skoleparken havde oprindeligt 260 lejemål, men med tilføjelsen af ny-
byggeriet er der 296 lejemål. 162 boliger er aktuelt udlejet. Det betyder at 
der er 134 lejligheder til udlejning. 

I første omgang sker udlejning internt i Skoleparken 1, derefter i resten af 
boligselskabet og sluttelig udlejes eksternt, der vil blive informeret nær-
mere om dette i foråret 2022. 

 

Synspunkter, spørgsmål og svar: 

Til huslejen? Hvis beboerne oplever at huslejen er steget i forhold til 
hvad der tidligere er meldt ud fra boligselskabet, kan beboerne kontakte 
administrationen i boligselskabet for afklaring. 

Erhvervslokaler? Der er fortsat 2 erhvervslejemål, under Triumfvej 47, 
som begge er udlejet. 

Behandling af indkomne forslag 

Ændringer af reglementer 13 

Ingen spørgsmål. 

Adspurgt var der ingen, som stemte imod forslaget 

Forslaget vedtaget 

Ændret procedure for udlejning af selskabslokale 

Ingen spørgsmål. 

Adspurgt var der ingen, som stemte imod forslaget 

Forslaget vedtaget. 

Affald flyttes fra husordenen til affaldsbilag  

Ingen spørgsmål. 

Adspurgt var der ingen, som stemte imod forslaget 

Forslaget vedtaget. 

 

Opsætning af hegn på terrasse ved gavl 

Enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning, beslutningen skal dog fore-
lægges Gladsaxe Kommune for deres accept, da det er en ændring i for-
hold til lokalplan og godkendt byggeprojekt. 

Synspunkter, spørgsmål og svar: 

Hvor stor er råderetten over fællesarealet til privat haver? 

Lars Ulrik gennemgik kort, hvad der er gældende for de enkelte boligty-
per. Haveplanen med markering af have størrelser for de enkelte bo-


