
 

 

Grantoftens 

Informationsudvalg 

December 2017 

Læs mere i folderen om:  Beslutninger fra afdelingsmødet, Juletræer i fodbold-

klubben, Fællesspisning i kulturhuset, Billeder fra Juletræsfesten, donationer, 

Genbrugsbutikken, mm 

Ønskes du af afdelingsbestyrelsen, kontoret og 

alle medarbejdere. Pas på hinanden, så alle og 

Grantoften kommer godt ind i det nye år. 



 

 

 

Grantoftens Fodbold Venner  

sælger også Juletræer i år. 

 

 

Der sælges juletræer ved Fodboldklubben. Klubhuset er også åbent, 

hvor der vil være mulighed for at hygge sig.  

Vi har Nordmannsgran fra kr. 180,00 Juletræsfod kr. 35,00 

Salget starter: fredag 1/12 kl.17-20  - lørdag 2/12 søndag 3/12 og lørdag 

9/12 og søndag 10/12 kl.11-16. 

Derefter alle hverdage fra kl.17-20 og weekender fra kl.11-16 

 (t.o.m. 23/12) 

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Grantoften IF, så kom og støt os. 

 

Hvis du vil booke en stand, så kontakt 51444427 ml 17-20 på hverdage 

Lørdag d. 23/12 og 30/12 er der juleferie, men vi starter allerede igen d. 6/1-18 

Centerforeninger ønsker Glædelig Jul 

Vi holder åbent alle dage:, dog 

24/12 Lukker Centret kl 15.00 

31/12 Lukker Centret kl 15.00* 

*Indgang til Palace Garden sker via Grantoftestræde 

Loppemarked hver  

Lørdag i den gamle  

Spar kl 10-15 



 

 

FÆLLESPISNING I  
KULTURHUSUET ”IND I VARMEN 

Nu fortsætter succesen. Næste fællesspisning er  

TIRSDAG DEN 9 Januar 2018 Kl. 18.00 

25 kroner for voksne og 10 kroner for børn (mellem 0 – 10 år.) 

Der vil blive sat vand og saftevand på bordene. Hvis man ønsker at  
drikke sodavand, øl eller vin skal man selv medbringe dette. 

Opvasken hjælper vi hinanden med bagefter. 

Vi startede på fællesspisning tirsdag d. 17/10-17. Det er et par hyggelige timer, hvor vi 

spiser den mad, dom nogle beboere har været med til at fremstille og andre har dæk-

ket bord, så det er hyggeligt at træde ind ad døren. 

Det har længe været et projekt på tegnebrættet for afdelingsbestyrelsen, så derfor 

var en stor dag for os, da vi åbnede dørene første gang. Vi har siden lavvet fællesspis-

ning 4 gange, og her har der været stor tilslutning, som Kulturhusudvalget har været 

rigtigglade for og imponeret over. 

Fællesspisningen vil foregå hver Tirsdag i lige uger, hvor man kan komme og spise kl. 

18.00 hvis man har tilmeldt sig på en sms til enten Belinda 29762857 eller Lisbeth på 

20238967. 

Så kig i jeres kalender og se om der ikke skulle være plads til et par hyggelige timer 

sammen med nogle af de andre beboere her i Grantoften. De er er plads til 70 perso-

ner til hver spisning. 

PÅ GLÆDELIG GENSYN. 

  Kulturhusudvalget.  



 

 

Julegavepapir, pap og affald 

HUSK! SMID IKKE julepapir i de almindelige 
dagrenovation containere. De bliver hurtigt 
fyldt, så vi ikke kan komme af med vores 
skrog fra juleanden og andet madaffald. Og 
pappet kan vi jo genbruge :-) 

Tag en frisk tur på containerpladsen i stedet 
med papir, juletræet og alle de ekstra ting, 
der skal smides ud her i julen.. 

Nye internet priser og containerplads 

Der blev taget hurtige beslutninger til det ekstraordinære afdelingsmøde ons-
dag aften. Små hundrede hustande var mødt op, og kunne efter en kort intro-
duktion hurtigt stemme JA til: 

• Yousee/DKTV valgt som TV, Internet og telefoni leverandør. Det betyder, at 
vi fortsætter med nuværende leverandør, men med højere hastighed og 
mindre priser på internet delen. Prismæssigt er den ikke den store forskel 
på tv og telefoni i forhold til i dag. Til gengæld har vi forhandlet en større 
rabat, som betyder at bolignet bidraget nedsættes til 29 kr fra de nuværen-
de 99 kr. Det betyder reelt en huslejenedsættelse i 2018, da vi jo heller ikke 
har nogen almindelig huslejestigning. 
Vi skal også have skiftet vores bokse i lejlighederne, og andre aktive kompo-
nenter. Mere om det når kontrakt og tidsplan er lavet. 

• Flytning af Containerplads. I maj blev det besluttet at bestyrelsen skulle  
arbejde videre med nye centerplaner. Det har knebet med at få alle  
tilladelser på plads, da man bl.a .som almennyttig boligforening ikke må  
drive ”sideordnet virksomhed”. Det betyder, at der fortsat arbejdes med 
den endelige form af centerudbygningen. Under alle omstændigheder  
kræver det at mandskabsfaciliteter og dermed containerpladsen flyttes. 
Dette var til afstemning, som der hurtigt blev enstemmigt vedtaget. 



 

 

 

 

 

Der er stadig street fodbold  

og basket hver  

Torsdag kl.16:30-18:00 

men er nu vinterflyttet ned i  

salen ved selskabslokalerne 

Vi har vores egne Playmakers, som 

gør sit yderste for at gøre disse  

timer så underholdende  

som muligt.  

MØD OP TIL SJOV 

Fejlmelding udenfor normal åbningstid - NYT Falck nummer 

Udenfor kontorets åbningstid er der mulighed for at ringe til Falck ved  
uopsættelige skader. Vi har fået nyt direkte nummer til dem: 

Fremover skal du ringe til Falck på 7025 3528 

Når du bruger dette nummer ved de allerede hvor du kommer fra, og de vil 
præsentere sig som ”Grantoften, det er vagten”. 

Husk at tænke på, hvad vi bruger ordningen til. Det er dyrt at tilkalde hånd-
værkere om aften, nat eller weekender. Ville du eksempelvis selv betale for en 
vvs mand en søndag? Eller måske lige klare den til næste hverdags morgen 
med den stoppede vask? I sidste ende er det din egen husleje der betaler. 

Lyset gået? 

Mangler der lys på stien, i opgangen eller over indgangsdøren, så giv besked 
på kontoret. Ring 44977675 eller mail til  
ejendomskontoret@grantoften.dk 

Donationer 

Loppemarkedet og Genbrugsbutik-
ken har i løbet af året tjent penge, 
som ubeskåret er gået til gode for-
mål.  

Vi har modtaget takkebreve fra Bør-
necancerfonden, Danske Hospitals-
klovne og Julemærkehjem, som 
tilsammen har modtaget donatio-
ner fra det frivillige arbejde i Gran-
toften på mere end 53.000 kr !!! 

Flot!. Vi takker for støtten, og ikke 
mindst en kæmpe tak til alle de fri-
villige, som har gjort det muligt.  



 

 

Juletræsfesten 2017
Traditionen tro, blev der den første lørdag i december 
afholdt den store Juletræsfest i Grantoftehallen. Som altid 
var der udsolgt. Tak for den store opbakning.

Så danser vi hundredvis 
om træet med  
Julemanden 

Der skal være styr på det, 
når der skal langes æble-

skiver ud til så mange . 

Kø til godtepose 
uddeling 



 

 

Juletræsfesten 2017 
Traditionen tro, blev der den første lørdag i december 
afholdt den store Juletræsfest i Grantoftehallen. Som altid 
var der udsolgt. Tak for den store opbakning. 

Sprælle kunne med sit gode 
humør glæde børnene med 
sin underholdning 

Den første 
juletræfest i 
Grantoften 

Tak til bestyrelse, ejen-
domsfunktionærer, og 
mange andre hjælpere 
for endnu en gang at 
stable dette  kæmpe 

arrangement på  
benene 



 

 

Genbrugsbutikken 

Kom og KØB – måske er der lige noget for dig til billige penge? 

Eller har du noget som du 

ikke længere bruger, og som 

andre kan have glæde af?  

Så aflevér det i Genbrugsbu-

tikken. 

Genbrugsbutikken er en non-

profit butik, drevet af frivilli-

ge. Indtægten fra salg går til 

danske foreninger, som 

f.eks. Børnecancerfonden, Mødrehjælpen og Danske Hospitalsklovne. 

 

Der er Åbent Man-Tor ml 12.00 - 16.00 

 

Samtidig ønsker vi alle en rigtig glædelig jul samt godt nytår 

 

Pssst. Vi holder julelukket fra d. 16. dec til 7. januar Begge dage incl. 

Fra fredag d. 12. januar 2018 har genbrugsbutikken  

også åbent om fredagen kl. 12-16 

Stor tilfredshed med rengøring 

Vi har allerede efter kort tid med vores egne ansatte til at gøre rent i trappe-
gange og andet høstet mange positive tilbagemeldinger. Det er dejligt at  
opleve at kvaliteten er meget bedre, og at vi som beboere sætter pris på det. 

Husk at du også kan være med! Smid ikke affald eller saml op efter den, der 
har ”tabt” noget. Og husk at hilse pænt og sætte pris på vores nyeste ansatte.  



 

 

 

 

 

 

Gratis tilbud for personer med type 2-diabetes. 
 

Har du type 2-diabetes, og vil du gerne motiveres – og motivere andre – til at 

leve et godt liv med diabetes? Så er Diabetesforeningens Motivationsgruppe 

i Ballerup måske noget for dig? 

 

Der er motion, madlavning, og erfaringsudveksling på programmet i  

Selskabslokale 1, Platanbuen 14 (Indgang fra Grantoftecentret),  
når Diabetesforeningens Motivationsgruppe mødes med et nyt hold:  

Onsdag 3. januar kl. 16:30-19:30, og 11 efterfølgende onsdage.  

 

Meningen er, at deltagerne i Motivationsgrupperne skal inspirere hinanden til 

at kunne leve et godt liv med diabetes.  

Rita Jensen er Motivationsgruppeinstruktør. Rita har haft type 2-diabetes i 18 

år og har derfor erfaring med at tage hånd om sygdommen.  

• Vi skal i min gruppe sammen finde en måde, hvor vi kan få motion til at bli-

ve en naturlig del af hverdagen – på en sjov måde – så alle kan være med.  

• Vi skal bygge et socialt sammenhold op, dele hverdagstips og opskrifter.  

• Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Jeg har også brug for det. 

Jeg kæmper ikke for deltagerne i Motivationsgruppen, men med dem.  

• Vi har sammen en kamp at vinde, siger instruktøren.  

Instruktør Rita Jensen har deltaget i Diabetesforeningens instruktørkursus om 

fysisk aktivitet, sund mad mv. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig en Motivationsgruppe – eller hvis du vil høre 

mere om konceptet – så kontakt Rita Jensen, der er instruktør i Motivations-

gruppen i Ballerup. 

Henvendelse: 29804912 eller rita.foto@gmail.com 



 

 

Lokal Motion Ballerup 

Lokal motion Ballerup er en klub, 
der tilbyder motion i dag timerne. 
Lokal motion er forankret i Gran-
toften, men alle er velkomne. Vi 
har mange tilbud lige fra:  

• Linedance og gymnastik i salen 
under Grantoftecenteret.  

• Badminton spiller vi i Østerhøjhallen og den gl. Måløvhal 
• Kulturelle Byture fra oktober til marts den anden onsdag i mdr. 
• Vandgymnastik på Rugvænget skole 
• Spinning i gl. Måløvhal 
• Vi cykler fra slut april til september 
• Går stavgang med start fra Q8.  

Alt dette kan man deltage i for 400 kr. om året, når der er plads på holdene.  
Se mere på : http://www.lokalmotionballerup.dk/ 
Kontakt: Formand Annette Thulin Frostholm:  frostholm@hotmail.com 
Eller Kasserer Karen Lang:  f.k.lang@comxnet.dk 

Grantoftens Beboerforening afholder Banko 

 

ONSDAG i lige uger kl 18.30 - 21.30 

I Salen ved selskabslokalerne. 

Baren vil være åben for køb af lidt til 

maven, ganen og den søde tand. 

 

TORSDAG i lige uger kl. 13.30 - 15.30 

I ”Kulturhuset”. Hyggebanko 

Der kan købes kaffe, the, toast og soda-

vand. 

Husk Vi holder julelukket i uge 52, men starter op igen i januar 

 

Henvendelse Gitte, 21923012 



 

 

AKTIV FRITID I GRANTOFTEN 

der er mange muligheder… 

Akvarieklubben 

Ronnie Frandsen 42 16 46 97 

Atleten 

Brian   81 61 82 28 

GIF Fodboldklub 

Michael Gyldholm 22 62 44 65 

Gran Filmklub 

Joe Jensen  40 15 77 14 

Gran Motorklub 

Ole Mastrup  20 63 72 03 

Gran Whisky Klub 

Jan Leo Hansen 26 80 79 59 

Grantoftens Badmintonklub 

Bjarny Hansen 24 43 12 10 

Grantoftens Beboerforening 

Jette Larsen  44 65 29 51 

Grantoftens Billardklub 

Bjarne Linnemann 25 34 39 32 

Grantoftens Bryggere 

John Rasmussen 23 67 00 44 

Grantoftens Cykelveteraner 

Gunvor Brødbæk Laursen 23 29 09 32 

Grantoftens Dartklub 

John Horup 

John H Hansen 44 65 99 26 

Grantoftens Fodboldvenner 

Erik Udsen  88 96 91 49 

Grantoftens Pensionistklub 

Flemming Nielsen 28 23 99 34 

Grantoftens Petanqueklub 

Irene Hansen  23 47 38 59 

Grantoftens Seniorgymnastikforening 

Kurt Søgaard  24 49 65 11 

Grantoftens Sportsfiskerklub 

Gert Jensen  29 82 08 35 

Grantoftens Veteran Håndbold 

Klaus Nielsen  81 71 82 11 

Grantoftens Vinklub 

Finn Hansen  20 72 87 47 

Hobby Klubben 

Hanna Kähler  44 65 35 81 

Hyggestedet 

Kim Hertz  50 53 93 73 

Keramik- & Porcelænsmalingklub 

Marianne Laurent 40 81 64 33 

Lokalmotion Ballerup 

Annette T Frostholm 42 46 26 11 

Model jernbane– og bygger klubben 

John Hinz-Jacobsen 60 81 82 09 

Motionsrummet i Kulturhuset 

Anita Elsborg  44 68 17 09 

 

Klub Udvalg Bestyrelsen (KU) 

Erik ”Buller” Udsen 26 49 12 10 

 

 

Ændringer sendes til  

mediegruppen@grantoften.dk  



 

 

Grantoftens kontor 

Baltorpvej 221 

2750 Ballerup 

Telefon 44 97 76 75 

ejendomskontoret@grantoften.dk 

www.grantoften.dk 

Åbningstider: 

Telefonisk henvendelse 

Mandag—fredag 

Kl. 10:00—12:00 

Personlig henvendelse 

Mandag—onsdag 

Kl. 14:00—16:00 

Torsdag 

Kl. 14:00—18:00 

Fredag 

Kl. 14:00—15:30 

 

Falcks vagttelefon uden 

for normal arbejdstid 

Telefon 70 25 35 28 

 

Vaskeri: 

Kl. 06:00 - 24:00 

Containerplads: 

Brug udleveret chip for at åbne  

porten mellem 6.00-22.00 

 

DAB 

Telefon 77 32 00 00 

Åbningstider: 

Telefonisk henvendelse 

Mandag—fredag 

Kl. 10:00—15:00 

Afdelingsbestyrelsen 

Formand: 

Jette Fesner    44 68 27 95 

Næstformand: 

John Rasmussen  23 67 00 44 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Belinda Hinz-Jacobsen 29 76 28 57 

Ivan Brinkmann Nielsen 42 30 08 50 

Joe Jensen   40 15 77 14 

Käte Langkilde  22 61 02 30  

Kim Karstens    23 30 68 69  

Ley Plum    44 65 44 41 

Lis Rasmussen  51 24 05 78 

Sanne Magaard  53 64 47 30 

Serhat Kücükkart  81 74 42 74 

 

Mail til Afdelingsbestyrelsen: 

bestyrelsen@grantoften.dk 

(behandles på det månedlige møde) 

Afdelingsbestyrelsens sekretær: 

Bente Rasmussen 

sekretaer@grantoftenskontor.dk 

Forretningsudvalget: 

Jette Fesner 

John Rasmussen 

Ley Plum 

Formænd for udvalg: 

Byggeteknisk udvalg 

John Rasmussen 

Informationsudvalget 

Joe Jensen 

Miljøudvalget 

Ley Plum 

Kulturhusudvalget 

Belinda Hinz-Jacobsen 


