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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 sel-
skabslokaler og fritidslokaler reserve-
ret til dette i week-enden 27.2.2022, 
25-26-27 marts, 29-30 april og 1 maj 
 Kontakt Palle på 2488 7863 hvis du 

har ideer til kommende arrangemen-

ter. 
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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.: 24.5.2022 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

2/3, 6/4, 4/5 

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

riet. 

 Kolofon 
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Husk budgetmøde den 24. maj 

2022 

 

”færdige” lignede det noget der var løgn… vorherre bevares!                                   

Der er desværre, som i så mange andre fag i dag, INGEN faglig 

stolthed mere over det man laver og afleverer! 

Jeg er ikke i tvivl om Byggesagen betaler rigtig, rigtig mange 

penge for beplantning i hele Skoleparken, men det nok kun mig 

der havde forventet noget andet, både i vore haver - men så 

sandelig også på fællesarealer! 

Hele denne renoveringsproces bærer desværre præg af halv-

hjertet tilgang, besparelser, samt rigtig mange udfordringer in-

denfor. Renoveringen lød så godt engang, men faktum i dag le-

ver i hvert fald IKKE op til mine forventninger og der går lang 

tid før jeg – forhåbentlig – igen bliver rigtig GLAD for at bo i 

Skoleparken, som jeg var engang… 

Marianne Borgen, Josteinsvej 111 
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Et lille lys i mørket var, da gartnerne 

begyndte at tilplante for-bede, samt 

i baghaven. Jeg nyder mine små 

stykker med jord og GLÆDEDE mig; 

NU sker der noget! 

HURRA, hvor dejligt …. Men AK …. 

Forbede: 

Dyb skuffelse efter jeg så hvad de 

plantede: nogle totter / små klum-

per af noget, som kort efter lå oven-

på jorden, fordi det ikke var plantet ordentligt / forårsløg der 

blev puttet i jorden efter 1 gartner havde lavet et ”hul” med et 

kosteskaft og en anden gartner dækkede det til… 

Jeg spurgte gartnerne ”hvad er det I planter?” Det kunne de IK-

KE svare på (?)                         Spurgte: ”hvorfor er der ikke 

sedler på planterne med info om højde/bredde/evt. blom-

stringstid/beskæring” Igen intet svar! 

Så jeg har ingen idé om hvad der er sat/plantet, hvorfor jeg har 

skrevet til landskabsarkitekten og bedt ham fortælle, hvad vi 

har fået plantet – og om der plantes mere senere? 

Vi er oplyst at der skulle sættes 7 forskellige slags planter i for-

bede, samt forskellige buske i baghaven. Så vidt jeg kan se, er 

der stor forskel på begge sider, når jeg kikker i andres haver – 

nogle for-bede er nærmest tomme! 

VI har i hvert fald IKKE fået plantet 7 forskellige bunddække-

planter… 

I baghaven er der kæmpe forskel på størrelse og arter af plan-

ter - fair nok; det gir’ vel mening på et tidspunkt - - men almen 

viden er at ”når man planter, husker man også at vande” Jeg 

har på intet tidspunkt set gartnerne vande…  

Gartneruddannelsen tager ca. 4½ år; jeg synes det rystende, 

hvor lidt tilplantningen syner professionelt udført! Efter de var 3 

Lars Ulriks klumme / Sidste nyt fra afdelingsbesty-

relsen 

 
Jeg håber at I alle er kom-

met godt ind i det nye år; 

det kan i hvert fald ikke væ-

re støj fra byggepladsen der 

har forstyrret i juleugen, for 

der var stort set lukket ned 

for aktiviteter på byggeriet. 

Mens der var stille på byg-

gepladsen, så kunne man 

konstatere at S-banen rumler når toget kører forbi. Banedan-

mark har en plan for udbedring, men det er svært at få en præ-

cis tidsplan ud af dem!  

Lige nu er vi blevet oplyst at udbedring sker mellem 1. april og 

1. august, men ikke noget om hvornår der arbejdes ud for Sko-

leparken 1. 

Urafstemningerne om hund og altanafskærmninger blev gen-

nemført, og som forventeligt blev det et nej til hundehold. Det 

betyder at hunde IKKE er tilladt og at man stadig skal søge om 

tilladelse til at passe hund. 

Altanafskærmningerne skal være blå, bestemte flertallet ved 
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urafstemningen og de kan bestilles hos ejendomsmesteren. Alle 

andre farver er ”No go”! 

Arkitekterne har lovet at have arbejds-

tegninger for overdækninger og skure 

klar inden 1. maj 2022.  

Vi har igen spurgt Gladsaxe Kommune 

om tilladelse til markiser, som alterna-

tiv til overdækninger. Svaret var igen 

et NEJ; det kan være svært at forstå 

logikken i det. 

Vi venter stadig på svar om tilladelse 

til at opsætte overdækninger ved de 

”nye” boliger og hegn ved gavllejlighe-

der. Vi er - på trods af vores erfaringer 

med kommunen - forsigtige optimi-

ster…. 

Vi har sagt velkommen til de første nye permanente tilflyttere i 

Skoleparken 1, og hen over foråret vil der komme flere til. Det 

erbare dejligt at der kan komme nye beboere ind hurtigere end 

oprindelig planlagt. 

Husk i øvrigt, at hvis du ønsker at holde kanin, så skal det være 

i bur i boligen, der må IKKE holdes kaniner i haverne. 
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Rotter! 

 
Vi er rigtig glade for at få nye beboere i Skoleparken 1, MEN 
rotter vil vi helst være fri for, de betaler ikke husleje og samti-
dig ødelægger de vores kloakker og i værste fald boliger. 
Der er i januar måned konstateret rotter på terræn flere steder 
i afdelingen. 

 
Derfor lad være med at fodre fugle på terrasser og græs-
plæner, for maden tiltrækker rotterne! 

”Fuglefodring må kun ske fra forderbrædt. Placeret min. 
1 meter over terræn på fod i have ud mod fællesareal, el-
ler ophængt i træ, så naboer ikke generes” 

Der må kun bruges vildtfuglefoder 

Der må ikke opsættes rugekasser på altaner og terras-
ser. 

Rugekasser kan opsættes på plankeværk, efter skriftlig 
aftale mellem naboer. (Husorden s. 3). 

 

En medvirkende årsag til at rotterne er kommet ind i afdelingen 

kan være manglende rottespærrer i kloakkerne, derfor har vi 

bedet byggeledelsen om at få MT Højgaard om at få monteret 

manglende rottespærrer NU! 

 Afdelingsbestyrelsen 

 



12 

Vaskeriet: 

 

Selv om der gøres rent på fæl-

lesvaskeriet, så skal man altså 

huske at: 

- rense tørretumblere efter 

brug! 

- og feje op hvis du taber eget 

vaskepulver på gulvet 

Afdelingsbestyrelsen 

 

 

 

 

 

Der er sket ændringer i KUBENs bemanding: 

Det vil fremover være følgende der kan kontaktes inden for 

normal arbejdstid: 

Nana Lysbo Svendsen nals@kubenman.dk Tlf: 51641654 

Katinka Ruud Rydén karr@kubenman.dk Tlf: 23441451  

Gitte er stadig på sagen- men sidder trukket væk fra beboere 

til at hjælpe Nana og Katinka. 

Afdelingsbestyrelsen 
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MT Højgaards gartner er, lettere forstyrret af vinteren, godt i 

gang med at plante. Landskabsarkitekten oplyser at det udførte 

ligner det projekterede. Så det bliver jo spændende at se om de 

meget små pinde og totter, der er blevet sat mange steder, 

kommer til at ligne blomster, stauder og buske i løbet af det 

kommende år. 

Som nogle nok har hørt, læst og oplevet så er der konstateret 

fugt i nogle kældre! Det betyder at der har været gang i 22 af-

fugtere. Det bliver spændende hvad Teknologisk Institut kon-

kluderer i forbindelse med deres opfølgende undersøgelser i ja-

nuar og februar.  

Under alle omstændigheder er der lavet en ændring i Beboer-

mappen, så man må ikke male overflader i kældre uden at ha-

ve modtaget tilladelse fra boligselskabet! 

Til september begynder vi 

at gå parkvandringer igen. 

For at der ikke skal være 

undskyldninger for ikke at 

passe sin have, har afde-

lingsbestyrelsen besluttet at 

indkøbe græsslåmaskiner 

(Håndskubbere) og lidt ha-

vegrej, der placeres 1 sæt i 

hvert skralderum, så det 

kan lånes der. Nærmere in-

formation kommer ud senere, når grejet er indkøbt. 

Der har været ønske om at få fældet nogle af de gamle træer, 

da de taber mange nåle henover året; det ser vi på i forbindelse 

med parkvandringen. 

Jeg skriver lidt om renoveringen et andet sted i Park Nyt. 

Vi havde planlagt etablering af den nye legeplads på den store 

plæne ved Josteinsvej til efteråret 2022, men da skurbyen ikke 

er væk på det tidspunkt, så venter vi med at gå i gang til for-

året 2023. Så den eksisterende legeplads bliver vedligeholdt i 

mailto:nals@kubenman.dk
mailto:karr@kubenman.dk
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nødvendigt omfang lidt endnu! 

Vi har fået tilsagn om støtte til etablering af ladestandere til el-

biler, nu bliver der skitseret på et projekt som kan forelægges 

på beboermødet i maj, så må vi se om vi har råd, når vi med-

regner tilskuddet på 25%. 

Lars Ulrik 

 

Og så lidt om renoveringssagen: 

 

Den 26. november afleverede MT Højgaard officielt de første 2 

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

efteråret 2022. Vi har jo grundet Covid-19 aldrig fået holdt et 

rejsegilde, som jo hører sig til på et byggeri, planen er at rejse-

gildet afholdes den 10. marts 2022 ved frokosttid, der er der 

tag på de sidste blokke på Triumfvej/Halbjørnsvej, og dermed 

er vi over halvvejs i renoveringsprocessen, det er også værd at 

markere. Indbydelse udsendes i februar. 

Renoveringen er nu nået til Bondehavevej, det betyder kørsel 

på Engen. Vi har bedt MT Højgaard om at sætte farten ned, ik-

ke på byggeriet men, på bilkørslen, for der blev kørt hurtigt på 

et tidspunkt både på Engen og på Halbjørnsvej. 

Lige nu ser det ud til at tidsplanen for gennemførelsen af resten 

af renoveringssagen kan blive udfordret. ”Kaninburene” Bonde-

havevej 104 – 124 er ved at blive revet ned, og der har vist sig 

at være udfordringer med fundamenterne, så renoveringen af 

disse 2 blokke kan vise sig at trække ud, nu ventes der på en 

afklaring af nødvendige tiltag. 

De supplerende jordbundsundersøgelser på Engen har ikke af-

sløret overraskelser. Så vi må krydse fingre for at tidsplanen 

holder for denne del af renoveringen! 

De oplyste tider for udflytning til genhusning forventes at hol-
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Mens vi venter på foråret! 

Mange af vores aktiviteter kører ikke i øjeblikket p.g.a. Corona. 

Men flere aktiviteter er allerede planlagt til afholdelse så snart 

Corona situationen tillader. Vi har aftale med Allan om at lave 

en aften med Whisky smagning. Vi havde en aften med Gin 

smagning for et par år siden som var en stor succes. Så nu prø-

ver vi med Whisky. 

Og endelig skal vi have gang i Fællesspisningen igen. 

Og også den traditionelle Spil-Sammen aften er klar til at køre 

af stablen lige så snart Conrona situationen tillader det.  

Så glæd jer til foråret! 
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Skoleparken 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er vi forhåbentlig snart færdige med renoveringen - vi 
mangler de altaner, som vi desværre skal have. 

Husene er blevet flotte og det er pænt med de mørke vindues-
rammer. 

Håndværkerne har været utrolig søde og hjulpet os i det om-
fang, det har været muligt. 

Desværre har der været mange fejl i arbejdsgangene, hvilket 
har forlænget renoveringen.  

Vi har manglet informationer omkring byggeriet - og man har 
ikke hørt vores råb om bl.a. lys og ledninger, således at vi kan 
færdes trygt, når vi kommer hjem om aftenen. Det har været 
meget ubehageligt for de, der kommer hjem sent og ikke har 
bil. 

Vi føler manglende respekt fra ABG og Wissenberg. 

 Nu håber vi snart at få genetableret vore terrasser, så vi igen 
kan nyde forårssolen fra vore haver.   

Birthe Fogh. 

Formand 
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de, men det kan tage lidt længere tid, før man kan flytte hjem 

igen. 

Ved åbent hus-arrangementet i de renoverede boliger på Er-

lingsvej, C-husene lørdag den 5. februar, var der mange positi-

ve tilkendegivelser, og nu er det snart marts måned hvor hjem-

flytninger kan ske i disse boliger. 

 

Selv om MT Højgaard stadig fjumrer afsted, er det godt at se at 

kvaliteten af det udførte trods alt stadig bliver bedre og at 

manglerne er færre. 

For at spare penge i projektet indbygges overskudsjord så man-

ge steder som muligt i afdelingen uden at det medfører de store 

ændringer, men det betyder at legepladsen på Engen bliver æn-

dret. Mere om det når vi kan se på stedet hvad der bliver nød-

vendigt at ændre. 

Der har været spørgsmål om hvad det er for nogle metalrør der 

står i haverne ved nybyggerierne. Det er ”Svanehalse” som skal 

sørge for ventilation at drænlaget under husene, så der sikres 

mod indsivning af forurenet luft i boligerne fra undergrunden. 

Dette er ikke nødvendigt ifølge miljøundersøgelserne men kom-

munen har fastholdt at de skal udfø-

res. 

Afdelingsbestyrelsen 

Erlingsvej i februar 2022 
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 Julenisserne var forbi med 

godter og gaver før jul 
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Urafstemning: Forslag om farve på altanafskærmninger  

Farven blå fik 76 afgivne stemmer.  

Farven grå fik 71 afgivne stemmer.  

Farven sort fik 42 afgivne stemmer  

Afskærmningerne er ved at blive indkøbt og den enkelte beboer 
får direkte besked—så der er ingen grund til at kontakte Ejen-
domsmesteren. 

Urafstemning: Forslag om husdyrhold, hund  

Ja fik 84 afgivne stemmer.  

Nej fik 120 afgivne stemmer.  

Palle og Lars Ulrik gør klar til stemmeoptælling. 


