
 

 

Læs mere i folderen om:  Året der gik, Fællesspisning, Har du gamle billeder 

eller film fra Grantoften?, Fastelavnsfest, P-vagter, sikkerhedsdøre, sikkerheden 

virker mm 

Grantoftens 

Informationsudvalg 
Januar 2018 

Sjap og snask. Sne og frost har vi ikke haft meget af, men vådt er det.  
De grønne arealer er våde og plørede. Vi håber på lidt bedre vejr nu når  
dagene bliver lysere. 

Husk Fastelavnsfesten  

Lørdag d. 10. Februar 

Medarbejder søges 
Til vores rengøringsteam fuldtid.  
Opgaver er primært rengøring i op-
gange, som trappevask, støvsugning 
og nedvaskning af vægge. På sigt 
kommer andre serviceopgaver til i 
fælles områder og center.  
Hvis det har din interesse, så mail til 
ejendomskontoret@grantoften.dk 



 

 

Året der gik 

Året der gik. Sådan lyder titlen på mange artikler i disse dage, og vi i bestyrel-
sen vil da også gerne benytte det nye år til at kigge lidt tilbage på et begiven-
hedsrigt år.  

De frivillige kræfter og store engagement er noget der er værd at lægge  
mærke til. 

Juletræsfesten er en årligt 
tilbagevendende succes, som 
der bruges mange kræfter på. 
Der er altid udsolgt og i år nåe-
de det også Ballerup Bladet for 
øre, som bragte lidt stem-
ningsbilleder fra arrangemen-
tet. Asfaltbal, Nasar Khadar 
foredrag, børneunderhold-
ning, banko og fastelavn er blot nogle af de andre arrangementer i årets løb. 

Kulturhuset har været ramme for mange nye tiltag og fællesspisningen hver 

14.dag er det seneste tiltag med stor opbakning. Genbrugsbutikken - også 
ovre ved Kulturhuset - går godt og holder fremover åbent alle hverdage med 
frivillige kræfter. Loppemarkedet hver lørdag i den gamle Spar er også et  
tilløbsstykke. 

Klubberne er også en stor del af Grantoften. Der er stor aktivitet i 
"klubgangen" under centeret efter fyraften. Desværre var der ikke ligeså stor 
aktivitet på Klubdagen som håbet, hvor alle dem der ikke kender klubberne 
kunne komme på besøg. Det må der arbejdes på.  

Alle disse ting kræver frivillige kræfter, som vi heldigvis har og er taknemme-

lig for. Meeen - vi vil gerne mere! Vi vil gerne involvere flere kræfter - også til 
mindre opgaver hvor du ikke behøver at være "fuldtidsfrivillig".  

Ny plan for Grantoftecentret blev præsenteret for beboerne  på august afde-
lingsmødet. Der var stor tilslutning til, at afdelingsbestyrelsen skulle arbejde 
videre med et forslag til udvidelse af center med bedre og større dagligdagsbu-

tikker. Desværre kræver det mange tilladelser og planer, og der er vi støt på 
lidt udfordringer. Det er fortsat ikke lykkedes at indhente de fornødne tilla-
delser. Planerne er bestemt ikke døde, men det går ikke så hurtigt som håbet. 



 

 

Under alle omstændigheder kræver det flytning af materialegården og mand-
skabsfaciliteter, som trænger til et gevaldigt løft. Denne del blev endelig god-
kendt af beboerne på afdelingsmøde lige før jul, så det bliver første skridt. En 

stort anlagt Høstfest arrangeret af centerforeningen var en stor succes, og be-
kræftede at der fortsat er godt liv i vores "lille" center. 

Og så blev 2017 hvor der blev ryddet i vores beplant-
ning rundt om hele Grantoften. Det er mange år si-
den - hvis nogensinde :-), så der var nok at tage fat i. 

Nu er der åbnet op, så man nu for alvor kan se vores 
nyrenoverede højhuse og virke mere indbydende 
udefra. Til os der kigger "indefra" kan vi glæde os 

over mere lys og tryghed.  

Hjertestartere fik vi sat op i hele Grantoften. I alt 6 
styk er fordelt rundt i området. Det giver tryghed, at 
vide at der er én lige om hjørnet. Det kræver varme-
skab for at sikre at batterier virker på en kold vinter-
dag, så det er ikke helt billigt at indkøbe og sætte op. Heldigvis respekterer  
vores beboere det, så vi har været fri for det store hærværk og andet selvom de 
er frit tilgængelige 24/7 

2017 var også året hvor vi fik flere fastansatte medarbejdere. Et nyt team til 
rengøring og andre serviceopgaver er nu ansat i stedet for en kontrakt med et 

eksternt firma. Og meget hurtigt har vi set gode resultater og fået mange posi-
tive tilbagemeldinger. Det bekræfter vores strategi om, at have egne folk til 
de daglige opgaver - også vvs, tømrer og andre områder. Det er der både god 
økonomi i, og ikke mindst meget bedre kvalitet. Tak til alle vores ansatte, som jo 
også yder deres fine service til andre afdelinger i vores fælles selskab BAB. 
(Ballerup Almennyttige Boligselskab).  

Det var et langt tilbageblik på 2017. Det nye år bliver ikke mindre kedeligt kan vi 

allerede se nu. Med mange planer og idéer, og et 50 års jubilæum bliver 2018 
ikke mindre begivenhedsrigt.  
 

Godt nytår.  

Afdelingsbestyrelsen 



 

 

FÆLLESPISNING I  
KULTURHUSUET ”IND I VARMEN 

Nu fortsætter succesen. Næste fællesspisning er  

TIRSDAG DEN 23 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, som 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. Der er stor tilslutning, som 

Kulturhusudvalget er rigtig glade 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.  



 

 

 

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

Loppemarked hver  

Lørdag i den gamle  

Spar kl 10-15 

Hjælp til madholdet 

Vi vil gerne udvide vores ”mad hold” til fællesspisningen og søger derfor flere  

beboere, der kunne tænke sig at være en del af dette. 

SÅ KUNNE DU TÆNKE DIG AT: 

• Hjælpe med at lave mad 
• Hjælpe med at dække bord. 
• Hjælpe med opvasken. 
• Vi vil også gerne invitere dem som allerede er med til at hjælpe i dag. 
Så kontakt venligst Belinda 29762857 eller Lisbeth på 20238967. 

  Kulturhusudvalget.  

P-vagter 

Som noget nyt vil der begynde at 
gå P vagter i Grantoften. Det er 
kommunens folk, der har tilbudt 
at hjælpe os med det stigende 
antal ulovlige parkeringer.  
Specielt handicap pladser og  
parkering forbudt ved brandveje 
respekteres ikke. 

Sikkerhedsdøre i blokkene 

Så er sidste svarfrist overstået for 
tilmelding til nye døre. Over 250 
ønsker at skifte deres dør til en 
mere lugt- og støjisolerende samt 
indbrudssikker dør. Nu kan det 
endelige tilbud indhentes, hvor-
efter der skal laves en tidsplan for 
udførelsen. 



 

 

Har du gamle billeder, smalfilm, 

videoklip eller  

gode historier fra Grantoften? 

Vi fylder 50 år i år, så vi vil gerne 

samle minder til en slags udstilling 

Kontakt Carsten på 42262750 eller  

mediegruppen@grantoften.dk 

Vi kommer til dig, hvis 

vi må låne dine billeder  

eller gode historie. 



 

 

afholder lørdag d. 10. febr. 2018.  

I salen under centret, kl. 12.00-15.00 
 

Billetter kan købes på  

Grantoftens Kontor alle hverdage, 

fra man. d. 8. jan. –  tors. d. 25. jan. 

Børn 25 kr. voksne gratis! 
OBS. Ingen billetsalg på selve dagen!  

Glemt at købe billet?  Kontakt Gitte 2192 3012  

Tøndeslagning opdeles i 3 aldersgrupper 
0 - 4 år  /  5 - 8 år  /  9 - 13 år 

 Præmier til kattekonger & dronninger! 

 Præmier til flot & fantasifuld udklædning! 

 Godtepose m/kakaomælk eller Juice på billetten! 

 Stort Lotteri m/flotte gevinster! 

 Trylle Anders kommer og underholder børnene! 

 

Baren vil være åben for salg af 
Øl/vand, kaffe/te, toast, sandwich,  

Fastelavnsboller m.m. 

Vi glæder os til at se jer! 

Grantoftens Beboerforening. 



 

 

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 Mandag - Fredag ml 12.00 - 16.00 

 

Samtidig ønsker vi alle en rigtig glædelig jul samt godt nytår 

 

Nyhed! Nu holder vi også åbent om fredagen 

Sikkerheden virker! 

Frygteligt at opleve en brand som det skete i blok 1 for nyligt. Tilfredsstillende 
er det dog at erfare at sikkerheden er i orden. Brand klokker bimlede, ventilati-
onsanlægget ”vendte” luftstrømmen som det skulle, så branden ikke får luft, 
og røgen suges ud. Glasset i ruderne sprang i tusind stumper så der ikke var 
fare for at få store stykker i hovedet på gaden. Brandvæsenet var hurtigt på  
stedet og fik slukket og kun underboen var ikke i stand til at komme tilbage til 
lejligheden samme dag pga vandskade.  

De omkringliggende blev hurtigt samlet i Kulturhuset, hvor der blev serveret 
kaffe og fik snakket så roen igen kunne sprede sig.  

Hvorfor branden opstod er politiet i gang med at finde ud af, så det ved vi ikke, 
men det er en god reminder til at huske at få indboforsikringen i orden. Det er 
din egen forsikring der skal dække skader i sådanne tilfælde. 



 

 

Bore-  banketider 

Tænk på din 

nabo -  de 

tænker på dig 

 

Banken samt brug af slagborema-

skiner og andet som giver støjge-

ner, må kun finde sted: 

man - tor  kl. 09.00 — 19.00 

fre og lør  kl. 09.00 — 18.00 

Søn- og helligdage er al hamring og 

boring forbudt.  

Du kan leje hammer boremaskine 

på kontoret. 

 

 

 

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 

Har du tilmeldt dig SMS service ?? 

Så kan du få en sms når der bliver ”lukket for vandet” eller andre driftsmeddelel-

ser. På Grantoftens hjemmeside har man mulighed for at tilmelde sig en e-mail 

eller SMS service. Vælg ”SMS service i menuen til venstre nederst på forsiden, og 

du bliver mødt med denne formular. Indtast mobilnr og navn og du vil fremover 

modtage sms’er. Hvis du vil afmelde gør du det samme. 



 

 

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  

sodavand. 

 

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  26 13 82 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    60 52 41 14 

Lis Rasmussen  51 24 05 78 

Sanne Magaard  53 64 47 30 

Serhat Kücükkart  26 27 47 97  

 

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 


