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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 

Vandrelaug: Hver søndag kl. 9.30 ved selskabslokalerne. 

Kontakt Palle: 2488 7863 el. Peter: 4028 2486 

 

 

Har du ideer til arrangementer, er selskabslokaler og fritidslo-
kaler reserveret til dette i week-enden 16., 17., 18. sept.,  
7., 8., 9. oktober og 18., 19., 20. november. 
Kontakt Palle på 2488 7863 hvis du har ideer til kommende ar-

rangementer. 

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere en 

rigtig dejlig sommer. 

  

PARK–NYT 
SKOLEPARKERNE 
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Afdelingsformænd: 

Skoleparken 1: Lars Ulrik Hansen: 4018 6875 

Skoleparkenbestyrelse@skoleparken.dk 

Skoleparken 2: Kitt Sandel  

kitt.sandell@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 

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.: 7.9.2022 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er:  

3/8, 7/9, 5/10 

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

riet. 

 Kolofon 
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Vi vil rigtig gerne have nedsat en eller flere arbejdsgrupper der 
vil arbejde med dette i efteråret, så hvis du har lyst så meld dig 
på mail: verdensmål@skoleparken.dk, eller læg en seddel i 
afdelingsbestyrelsens postkasse. 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen efter beboermødet 

På afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 1. juni, begyndte vi 

at følge op på de mange gode input der kom i forbindelse med 

budget-/beboermødet den 24. maj. 

Herunder er vi begyndt at se på muligheden for at opsætte 

hegn ved de gavlboliger der ligger ud til parkeringspladser, veje 

og gangstier, for afdelingens regning. Mere om dette følger når 

vi har fået styr på økonomien. 

Standard for navneskilte 

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at navneskilte kan udføres 

som folietekst på hoveddørens rude, eller som skilt monteret på 

det sorte træværk under facadelampen. 

Navneskiltets form og størrelse skal være diskret og matche 

byggeriet. Montering på træværk skal ske med korte skruer og 

der må IKKE anvendes lim eller dobbeltklæbende tape. 

Der afholdes urafstemning om hundehold. 

Urafstemningsateriale udsendes primo juli, så optælling af 

stemmer kan ske på afdelingsbestyrelsesmødet den 17. august 

2022. 

Velkomst 

Før renoveringen bød vi nye lejere velkommen med en rundvis-

ning i Skoleparken 1, med lidt historie fortælling, besøg i var-

mecentral og andre steder i Skoleparken 1, afsluttende med lidt 

at drikke i selkabslokalet. Det tager vi op igen efter sommerfe-

rien. Første gang bliver nok i slutningen af august. 

Afdelingsbestyrelsen 

mailto:verdensmål@skoleparken.dk
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De 17 verdensmål 

I 2015 introducerede FN de 17 verdensmål og i 2017 fremkom 
den danske regering med en handlingsplan for opfølgning på 
verdensmålene. 

Covid-19 bremsede arbejdet op, men nu bliver der også ar-
bejdet med verdensmål i Gladsaxe Kommune og i Arbejdernes 
Boligselskab i Gladsaxe, og forhåbentlig også her i Skolepar-
ken 1. 

 

I ABG er overskriften ”Fra verdensmål til hverdagsmål”! 

På beboermødet den 24. maj introducerede afdelingsbestyrel-
sen de emner som boligselskabets Kredsudvalget har udset 3 
specifikke emner: 
3. Sundhed og trivsel. 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund. 

13. Klima indsats. 

Nu kan og skal vi ikke løse alle verdensproblemer her i Skole-
parken 1, men vi håber at der er nogle som vil være med til at 
se på hvad vi kan bidrage med her i Skoleparken 1: 

3. Hvad kan vi gøre for at højne de sociale relationer og sam-
vær. 

11. Hvordan sikrer vi bæredygtig vedligeholdelse og drift, ud-
nyttelse af ressourcer og biodiversitet. 

13. Hvordan sikrer vi tilpasning af energiforbrug og reduktion 
af udledning af drivhusgasser mv. 

Andre emner kan også tages op, hvis det ønskes. 
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Lars Ulriks beretning for afdelingsbestyrelsen okto-
ber 2021 til maj 2022. 

Denne gang bliver klummen 
til en lang beretning for det 
korte år der er gået siden be-
boermødet den 12. oktober 
2021. 

Det har været en kort men 
hektisk periode, som sædvan-
lig har renoveringssagen fyldt 
meget, og jeg ville egentlig 
ikke sige så meget om det, 
men alligevel fylder det halv-
delen af min beretning!  

Der har været mange frustrationer både blandt beboere og af-
delingsbestyrelsens medlemmerne fordi der ikke bliver færdig-
gjort noget nogen steder og fordi processen og mangeludbed-
ringerne stadig er ringe styret og udført. 

Det er kort sagt, ikke godt nok, det der bliver præsteret fra 
byggeledelsen og hovedentreprenøren. Vi, det vil sige boligsel-
skabet og afdelingsbestyrelsen, presser på, men oftest føles det 
som at bokse med en dyne, man får brugt en masse energi, 
men dybest set sker der i virkeligheden ikke noget…… Udover 
at man bliver forpustet. 

Jeg håber, at det bliver bedre, og på et eller andet tidspunkt er 
der vel noget der bliver afsluttet. 
 

Om ikke andet så fik vi markeret byggeriet med rejsegilde i 
marts måned, på et tidspunkt hvor renoveringen er over halv-
vejs, men det var rart at jeg fik lov at sige min mening i talen 
til entreprenøren, den del og pølserne nød jeg den dag. OG tak 
fordi så mange af jer mødte op. 

Afdelingsbestyrelsen har som ”byggeudvalg” arbejdet på at få 
rettet op på de mange mangler, der både var i det udførte, 
men også i projektet, herunder at få skyggelister indarbejdet, 
så de mange revner bliver skjult, få etableret måtter i entre og 
andre ting. 

Nogle af disse ting er blevet indarbejdet i projektet løbende, 
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men for nogle kommer forbedringerne først i forbindelse med 1 
års gennemgangen eller senere, når der er råd til det. Nogle 
ting kommer afdelingen selv til at betale for, der er ikke plads i 
renoveringsøkonomien! 

Færdiggørelse af udearealer og færdigmaling af det sorte træ-
værk, er MTH endelig kommet med en tidsplan på. Om de kan 
finde ud af at overholde den, vil jeg tillade mig at tvivle på, 
men man kan jo nærmest kun blive positivt overrasket. 

Som der er blevet oplyst om i seneste nyhedsbrev så er der og-
så forsinkelser i udførelsen af de sidste blokke på Bondehave-
vej, igen er det de gamle fundamenter der ikke er som de skal 
være.  
Jeg kan desværre ikke oplyse om hvornår disse blokke står 
færdige, men der arbejdes ihærdigt på at få styr på løsninger, 
økonomi og tid.  

Så forhåbentlig kan der udsendes et nyhedsbrev om dette in-
den det for alvor bliver sommer. 

 

Wissenbergs byggeledelse er desværre ikke i stand til at hånd-
tere direkte henvendelser fra beboere, så når I har spørgsmål 
eller kommentarer til byggeriet, så skal I ikke skrive til Simon 
eller de andre fra Wissenberg. I skal i stedet skrive til vores re-
noveringsmail: renovering@skoleparken.dk. Eller henvende jer 
til Kuben, deres kontaktdata og åbningstid kan ses på vores 
hjemmeside. 

Vi har i det senest halve år haft en del beboerhenvendelser, 
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Derudover kan vi bringe henvendelser om frustrationer og 
manglende opfølgning fra entreprenør og byggeledelse videre 
til byggeledelsen og ABG, og presse på for at der sker noget.  

Vi gør alt hvad vi kan for at der nås frem til de rigtige proces-
ser og beslutninger, men desværre har afdelingsbestyrelsen 
ikke den store myndighed i renoveringsprojektet, det er byg-
herren der beslutter og bestemmer.  

Lars Ulrik 
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Afdelingsbestyrelsens rolle i byggeprocessen og 
vores muligheder. 

Nogle har måske den opfattelse at det er afdelingsbestyrelsen 
der står for renoveringen af Skoleparken 1, men det er det ik-
ke…. 

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) er bygherre, og de 
har hyret Wissenberg til at være totalrådgiver og stå for byg-
geledelsen i renoveringsfasen. Byggeledelsen forestår kontakt 
til hovedentreprenøren, herunder også økonomiopfølgning, 
opfølgning på de udførte arbejder og mange andre ting. 

ABG har også skrevet kontrakt med hovedentreprenøren, MT 
Højgaard A/S, som udfører det projekt der er udarbejdet af 
totalrådgiveren. 

 

Så lang så godt, så hvad er det at afdelingsbestyrelsen kan, 
må og gør i den sammenhæng? 

 

Vi har forsøgt at få de ønsker der fremkom i forbindelse med 
fokusgrupperne indarbejdet i projektet inden for den økonomi 
der var til rådighed, desværre betød de besparelser der var 
nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen på pro-
jektet at flere ting ikke kom med. 

 

Efterfølgende har vi som ”byggeudvalg” arbejdet på at få ret-
tet op på de mange mangler, der både var i det udførte, men 
også i projektet, herunder at få skyggelister indarbejdet igen, 
så de mange revner bliver skjult, få etableret måtter i entre 
og andre ting. 

Nogle af disse ting er blevet indarbejdet i projektet løbende, 
men for nogle kommer forbedringerne først i forbindelse med 
1 års gennemgangen eller senere, når der er råd til det. 

 

Efter hjemflytningerne i etape 1 fik vi presset en huslejekom-
pensation igennem, da standarden i disse boliger var under 
lavmålet. 
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mange om renoveringen, desværre også med klager om nabo-
gener, dem kan jeg ikke sige så meget om her.  
Men jeg vil gerne opfordre til at man som beboer i Skoleparken 
1 opfører sig ordentligt både over for naboer og gæster i afde-
lingen, nogle få tosser skal ikke have lov til at ødelægge det for 
flertallet! 
 

Vi kan glæde os over at vi i de seneste måneder og også i den 
kommende tid kan sige velkommen til mange nye lejere i Sko-
leparken 1, de første 35 ud af 134 boliger har fået nye beboere.  
Det er dejligt når udviklingen går fra tomme boliger, til genhus-
ningsboliger og nu endelig til permanent udlejning. Jeg glæder 
mig personligt til det sidste af de tomme lejemål har fået en ny 
lejer i foråret 2023. 

OG forhåbentlig med masser af børnefamilier, det bliver så fedt 
når vi kan præsentere en ny legeplads i foråret/sommeren 
2023 til de mange nye børn. 
 

Ellers er tiden gået med at tale om overdækninger ved H og N 
blokkene, og hegn ved gavlboliger. Kommunen er endelig vendt 
tilbage med tilladelse til begge dele, så nu skal vi have vores 
husorden og reglementer på plads med dette. 

Ændringsforslag er udsendt som forslag til budgetmødet, så det 
er på dagsordenen senere. 

Der skal indsendes ansøgning til boligselskabet om udførelse af 
overdækning, i denne forbindelse skal også kommunens god-
kendelse indhentes. Arbejdstegninger for dette er på vej fra ar-
kitekterne. 

Hegn kan opsættes efter godkendelse hos boligselskabet. 

Vi har klaget over støj fra S-banen, men BaneDanmark laver 
udbedringer i deres eget tempo, så måske i august bliver der 
gjort noget på ”vores” strækning”. Lige nu kører S-toget med 
nedsat fart for ikke at larme for meget. 

Ladestandere til el-biler er vi kommet så langt med, at det er et 
punkt på afdelingsmødedagsordenen, så mere om det senere. 
 

Rotter; vi har rotter i afdelingen og det skyldes ikke kun at en-
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treprenøren endnu ikke har monteret rottespærrer i kloakker-
ne, men også at der er nogle der fodrer fugle.  
Det er ikke i orden at kaste foder ud på terræn, det elsker rot-
terne. Så hvis I opdager at jeres nabo eller andre i afdelingen 
gør det, så påtal det, eller informer afdelingsbestyrelsen, så vi 
kan følge op.  

Det er simpelthen for dumt at skabe gode levebetingelser for 
rotterne og i øvrigt behøver man ikke at fodre fuglene, der er 
mad nok i naturen. 
 

Alle har forhåbentlig bemærket de nye haveredskaber til fælles 
afbenyttelse. Vi håber, at de holder længe. De bør jo ikke blive 
så slidte det første års tid, hvis ellers MTH drifter som de er for-
pligtiget til. 

Desværre er der, uden at vi er blevet informeret om det, lavet 
en ændring i vores aftale med YouSee der betyder at vi alle pr. 
1. maj 2022 er overgået til grundpakke i stedet for fuldpakke. 
Det er dybt beklageligt at hverken afdelingsbestyrelsen eller 
beboerne i Skoleparken 1 er blevet orienteret om dette, inden 
aftalen trådte i kraft.  

 
Lige nu ved jeg ikke hvad aftalen indebærer af muligheder for 
tilvalg eller fravalg, men jeg har bedt boligselskabets driftafde-
lingschef Henning Juul Hovmand om at der inden udgangen af 
maj måned udsendes information til alle beboere om konse-
kvenser og muligheder.  
Dog skulle det være sikkert at vi får tilbagebetaling for meget 
indbetalt antennebidrag. 

Det nye beløb for grundpakken bliver oplyst til 186 kr. pr. md. 

Det er dejligt at der efter Corona nedlukningen er kommet 
gang i klub og fællesaktiviteterne igen, tak til fritidsudvalget for 
musikaftener, fællesspisning og smagearrangementer. Vi kan 
se frem til mange flere arrangementer i det kommende år. 
Stor tak herfra til Fritidsudvalget for den engagerede indsats de 
yder. 

Det var alt fra mig i denne omgang… 

Lars Ulrik 
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Hyggelige fælles 

arrangementer i 

foråret. 

Foto: Peter Weng 
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Foto: Michelle Køhl Hartmann 
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Tidsplaner 
 

MTHøjgaard har langt om længe præsenteret tidsplaner for 
færdiggørelse af terræn og maling af det sorte træværk, de 
er indsat herunder. Der udestår nu en tidsplan for udskift-
ning af de stormskadede sternkanter, vi håber at den duk-
ker op snart…..MTHøjgaard vil orientere nærmere om hvor-
når håndværkerne er ved de enkelte blokke. 
Afdelingsbestyrelsen 

B13, A14, B15, A16, B17, A18, 
B19, A20, B21 og A22 

16. maj  til den 17. juni 

C30, C31, C32, A25, A8 og A5 6. juni til den 1. juli 

E12, E23, E26, E10 og E7 20. juni til den 29. juli 

N42, N43, N44 og H34 25. juli til den 26. august 
    

Tidsplan for færdiggørelse af terræn: 
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Afdelingsbestyrelsen 

går Parkvandring 7. 

september 2022 

Foto: Michelle Køhl Hartmann 17 

muligt at komme i kontakt med den ansvarlige under arbejdets 

udførelse.” 

”§ 8. Gladsaxe Kommune kan dispensere fra tidsrummet, hvor 

der må udføres de aktiviteter som beskrevet i § 5. Dette kan 

blandt andet ske på baggrund af miljømæssige, sikkerheds-

mæssige, samfundsmæssige, trafikale eller byggetekniske for-

hold. 

Stk. 1 Dispensation gives for en begrænset periode, af hensyn 

til de omkringboende.  

Stk. 2 En ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftligt 

til Gladsaxe Kommune senest 14 dage før en aktivitet skal 

igangsættes.  

Stk. 3 Ved dispensation skal ansøger orientere naboer jf. § 6. ” 

Vi er selvfølgelig klar over at støj kan opleves forskelligt, men 
hvis I oplever at reglerne brydes, så må I gerne kontakte kom-
munen og os på renovering@skoleparken.dk så vi kan give byg-
geledelsen besked. 
 
Afdelingsbestyrelsen 

 

Foto: Michelle Køhl Hartmann 

mailto:renovering@skoleparken.dk
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Støjende arbejder - regler 

Det har flere gange været påtalt at MTH arbejder og støjer i 

weekender og sent om aftenen, herunder er et kort udpluk af 

Gladsaxe Kommunes forskrift der har til formål, at begrænse 

gener i form af støv, støj, eller vibrationer i forbindelse med 

nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommu-

ne.  

Denne forskrift skal også overholdes i forbindelse med renove-

ringsarbejderne i Skoleparken 1. 

Uddrag fra forskriften er markeret med ” ” i nedenstående: 

”Hvis du ønsker at arbejde uden for normal arbejdstid 

(mandag-fredag 07-18 og lørdag 07-14), skal du søge om di-

spensation hos Miljøafdelingen.  

Denne forskrift fritager ikke fra at søge tilladelse, der er nød-

vendig efter anden lovgivning.” 

”§ 3. I tvivlstilfælde afgør Gladsaxe Kommune, om aktiviteten 

er omfattet af denne forskrift. ” 

”§ 4. Det skal sikres, at omgivelserne generes mindst muligt af 

støj, støv og vibrationer. Stk. 1 Generne skal begrænses mest 

muligt, f.eks. ved valg af maskiner, arbejdstid og metoder, 

samt ved indretning af arbejdspladsen.” 

”§ 5. Støjende, støvende og vibrerende nedrivnings-, bygge- 

og anlægsaktiviteter må kun udføres i følgende tidsrum:  

Hverdage 07.00 – 18.00 

Lørdag 07.00 – 14.00” 

”§ 6. Bygherre/entreprenør skal orientere naboer til bygge-

pladsen og andre berørte parter om arbejdet i så god tid som 

muligt og som udgangspunkt en uge før start. Ved større pro-

jekter skal der orienteres så vidt muligt 14 dage før. Informa-

tionen skal give oplysninger om arbejdets karakter og varig-

hed, samt de gener arbejdet kan medføre. Der skal altid være 

oplysninger om kontaktperson og telefonnummer, så det er 
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Vi er kede af at måtte meddele, at Sankt Hans 2022 ikke 
bliver afholdt, da arrangementet ikke kan foregå grundet 
byggeriet af Skoleparken. 
 
Vi håber alle får en fantastisk sommer og vi håber at se en 
masse mennesker vende stærkt tilbage til Sankt Hans næ-
ste år! 
Vi glæder os allerede!   
                                

De bedste sommerhilsner Sankt Hans udvalget 
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Budgetmøde Skoleparken 1 Tirsdag 24. maj 2022, kl. 18.30 

Dagsorden 

Valg af stemmeudvalg 

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Godkendelse af forretningsorden 

Aflæggelse af selskabets beretning 

Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det kommende regnskabsår 

Eventuelt andre sager som afdelingsbestyrelsen ønsker behandlet 

El-ladestandrere 
FN’s verdensmål 

Behandling af indkomne forslag 

Valg til afdelingsbestyrelsen 

Valg af fritidsudvalg 

Eventuelt 

Referat 

Ad. 1 

Ejendomsfunktionærer: Patrik og Ole  

samt Helge Petterson – godkendt 

Ad. 2 Ryno Scheil  

Ad. 3 Stig Irving Olsen 

Ad. 4 Forretningsorden godkendt 

Ad. 5 Beretning ligger på ABGs hjemmeside. Trykte eksemplarer kan hentes på Ejendomskontoret i kontor-

tiden.  

Uddrag af Ryno: 

ABG har generelt et godt samarbejde med Gladsaxe kommune. Vi passer godt på vores ejendomme med 

renoveringer.  Regeringen stillede krav om effektivisering i 2014-2020 med krav om besparelser på 11,4 mio 

– besparelser på godt 17 mio opnået. I 2020 – 2026 er der krav om nye besparelser på 11,4 mio. 

Ghetto-listen/forebyggelsesområder – særlige forhold i Gladsaxe i forhold til fleksibel udlejning i Værebro og 

Høje Gladsaxe. ABG har stor opmærksomhed på dette. 

Vedligeholdelse og fremtidssikring 

Grøn boligaftale - 80 mio. sat til rådighed. 3 afdelinger fik bevilling. Store renoveringer i Egeparken, Pilepar-

ken 7 og Stationsparken. 

Verdensmål – ABG arbejder med 3 af verdensmålene nemlig Nr. 3 Sundhed og trivsel, nr. 11 Bæredygtige 

byer og lokalsamfund, samt nr. 13 Klimaindsats 

Tak til ejendomsfunktionærerne for deres indsats i Corona-forløbet. 

Ad. 6 Se afdelingsbestyrelsens beretning i parknyt. 

Spørgsmål og kommentarer: 

Overfyldte affaldscontainere (lidt åbne) giver rotter samt måger. Dyr går ind i affaldsoverdækninger om 
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skal være politikere med. 

Vi skal være rigtig godt klædt på hvis vi skal mødes med kommunen 

Kældertrapper – meget gerne etablering af gelænder. Der er enkelte som er faldet ned ad trappen. 

Der kommer gelændere. 

Færdiggørelse af haver m.m. afd. Best. er opmærksomme på at det er hårdt for mange beboere. Og bebo-

errepræsentanterne viderebringer det til byggeudvalg m.m.  

I aftalen specificeres det, at der ikke må efterlades sten over 30 mm på overfladen ved klargøring af haver. 

Græs, planter m.m. skal gennemgås ved 1 årsgennemgang. Der arbejdes videre  

Lys i trappetårn – LUH har skrevet mange gange, ca. én gang om måneden – men ikke modtaget svar. 

Meget stort trin ved nedgang til fritidslokaler. Trinet bliver fjernet. 

Vandhaner ved affaldskure. Ja, men der kommer spærrer på så det kun er ejendomsfunktionærer der kan 

bruge dem! 

Spader i redskabskure – ja, det kan indkøbes 

I forbindelse med haveplanen fremgår det at buske må sættes tæt.  

Der skal være variation og det må ikke ligne en hæk. 

Hvem betaler for lys ved boligen (udendørs)? Det gør afdelingen og der burde være føler så kun tændt når 

det er mørkt 

Størrelser på haver på Bondehavevej kan ses på haveplanen på hjemmesiden. 

Må man sætte pavilloner op på terrassen?  

Umiddelbart kan man godt hvis det er om sommeren og den er flytbar 

Lys på Erlingsvej – der mangler belysning på stien helt nede for enden og i starten af vejen er der ingen lys 

ved boligen. Der mangler stadig en lampe helt oppe ved togstien. Ligeledes mangler der lys ved indgangen 

til stien på Josteinsvej. Alt dette burde være en del af projektet. 

Altanafdækning i blåt stof er fælles for alle og er indkøbt. Hvis man mangler kan de fås på ejendomskonto-

ret (når de kommer, hvilket vil blive meddelt) 

Kommer der navne på dørene. Ja, afd. Best. vil kigge på det og komme med forslag. 

Referent Stig Irving Olsen 

Formand for afdelingsbestyrelsen Lars Ulrik Hansen 
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Beretningen er godkendt. 

Ad. 7 Budgettet er et midlertidigt med store afvigelser men som ikke resulterer i samlede huslejeændringer. 

Der er kun budget til de nødvendige udgifter. 

Budgettet godkendt. 

Ad. 8 Ladestandere: 

Foreslås placeret hvor el-tavler kan trække det. Det vil medføre en permanent huslejestigning i 10 år. Den 

foreslåede placering ved vaskeri er en udfordring da der allerede er rift om pladserne.  

Det er en god idé men skal vi ikke lave flere allerede nu? F.eks. på Erlingsvej og Bondehavevej?  

Forslag om urafstemning samt afdækning af behov hos beboere men dette kan ikke nås hvis vi skal have 

tilskud. 

Forslaget vedtaget med stort flertal i forhold til 4 nej stemmer 

Verdensmål vedtaget af FN i 2015. ABG har handlingsplaner  for 3 , 11 og 13 

Sociale relationer og samvær 

Biodiversitet 

Reduktion af energiforbrug og klimagasser 

Alle som har lyst til at arbejde med implementering verdensmålene i Skoleparken inviteres til en ar-

bejdsgruppe til efteråret. Skriv til verdensmaal@skoleparken.dk  

Ad. 9 Ændringer af regler for have bl.a. som følge af tilladelser fra kommunen. Ændringer er godkendt. 

Hundehold – vedtaget at forslaget sendes til urafstemning 

Trappetårn elevator – forslaget trækkes fordi der ikke råd til det de næste mange år 

Etablering af brandtrapper forslaget trækkes – kommunen vil ikke godtage sådanne ændringer 

El-stik forslag trækkes men afd. Best. kigger på det 

Vandhane til vaskeplads – forslag trækkes da etablering af vaskeplads kræver bl.a. olieopsamling 

Opsætning af markise- trækkes –ikke muligt da kommunen ikke tillader 

Rengøring af affaldsspande – trækkes 

Adgang til cykel kælder forslag trækkes 

Cykleparkering forslaget trækkes men afd. Best. arbejder på at få etablering  

El-stik på terrasse – forslag trækkes – dyrt og der har været mulighed for at etablere som tilvalg 

Ad.10 Palle Nielsen og Monica Larsen genvalgt  

Suppleanter Marianne Lund (1. suppleant) genvalgt, Lene Sand Jensen valgt (2. suppleant) 

Ad. 11 Ingen er på valg men nye medlemmer modtages meget gerne. Der forudses flere aktiviteter med de 

flere børnefamilier. 

Ad. 12 Der foreslås et fælles møde med Gladsaxe kommune på stengårdsskolen hvor stadsarkitekt m.fl. kan 

være med til at drøfte bl.a. Overdækninger, markiser, skure m.m.  

Det vil afd. Best. gerne arbejde på at få i stand. Direktøren vil meget gerne støtte op om det. Men der 
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natten. Det larmer meget når der smides flasker. Papkasser bør trædes flade.  

Pt. har vi færre affaldsrum end vi endelig får derfor kapacitetsproblem 

Jo bedre vi er til at sortere jo bedre – vi betaler kun for restaffaldscontainere 

Opfordring til at lægge flasker mere nænsomt ned i container 

Nabo uoverensstemmelser  

selskabet tager hånd om klager. Der er ikke ansat en konfliktmægler. 

Yousee – vi kan sige nej tak. Alle har fået brev med information den 22/6. 

Forsænkning af måtter indenfor døren – kunne det være en mulighed.  

Afdelingen skal selv finde på en løsning og det vil blive lavet men ikke lige nu, det skal passe i budget-

tet. 

Beskyttelsesrum under cykelskure og affaldsrum har fået fjernet lyskasser, men det burde ikke være et 

problem i forhold til deres funktion. 

Angående hegn – skal enderækkehuse selv betale?  

Vi har kun lige fået lov til at sætte hegn af kommunen. I princippet skal beboere selv betale. Afd besty-

relsen vil kigge på muligheder for betaling  for dem som har gener. Hvad menes med gener? 

Besluttes i afd. Best. og der kommer en udmelding. 

Hæk ved P-plads foran vaskeri? 

Der kommer en ny hæk 

Status for egetræer på Erlingsvej. Sidste måned skrev afd. best. til kommunen – endnu ingen svar 

Hvorfor fyrretræer i stedet for grantræer, som var aftalt.  

Der bliver sat 3 forskellige sorter/arter af nåletræer samt suppleret med frugttræer. Når hele renove-

ringen er færdig kan vi vælge hvad vi vil gøre.  

Hvorfor har Gladsaxe så stor indflydelse på hvordan vi må indrette os? Svære dialoger med Gladsaxe kom-

mune i forhold til lokalplaner. Det er ikke ABGs skyld. Kommunens holdning at tilføjelser skal ”klæde” 

bebyggelsen og de skal godkende. Og Skoleparken 1 er bevaringsværdig og ændringer skal derfor i særlig 

grad godkendes af kommunen. De bestemmer suverænt.  

I forbindelse med forbuddet mod markiser opfordres beboerne til at komme til Afd. Best. med et tilbud 

som kan vise at det er for dyrt at lave overdækninger. 

Bliver der kigget på udsugning – særligt efter strømnedbrud.  

Der er forsøg i gang med udbedring af problemerne. 

Efter strømnedbrud skulle alle gerne have haft besøg af Ariba med skadesanmeldelse og de skifter 

hvad der er gået i stykker. ”Gamle” fejl skal laves af MTH. 

Gl. olietank ved vaskeriet skal enten fyldes eller fjernes 

Kan vi ikke alle få plads i cykelskure med lås? Det er for svært at få cykler op og ned af kælder.  

Der er kun plads til 20 cykler i hvert rum. Der laves/er lavet flere pladser på terræn og der arbejdes 

på en løsning med at få dem overdækket. 

Der bliver kørt for stærkt på Halbjørnsvej. Forsøg med chikaner men vi kan ikke lave bump før endelig 

afsluttende asfaltbelægning 

mailto:Verdensmål@skoleparken.dk
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