
 

 

 
 

Læs mere i bladet om:  Kulturhuset stopper som selskabslokale, Video-overvågning, 
Centerplaner, mandskabsfaciliteter, containerplads, Internet opgradering, Beboer-
værelser, sikkerhedsdøre, ny asfalt og andet nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og 
udvalg. Læs også om Nørkle komsammen og fællesspisning i Kulturhuset. 

 Marts 2018 Beboerbladet 

Stadig is på vandet i Råmosen midt i marts, selvom solen nu endelig er tittet 
frem. Måske der er et par gæs, der har fortrudt at de ikke tog turen sydpå? 



 

 

 
 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 

Kulturhuset stopper som  

selskabslokale 
Til det indkaldte ekstraordinære afde-
lingsmøde d. 28/2-18, var det sat til af-
stemning om Kulturhuset fremover 
skulle være beboerhus med forskellige 
aktiviteter i weekender, i stedet for at 
blive lejet ud til beboerne.  
Det var der flertal for. 83 stemte for 
forslaget, mod 67. Man kan derfor ikke 
længere leje Kulturhuset. Der blev også 
stemt om forslaget skulle til urafstem-
ning, hvilket blev nedstemt. Kulturhus-
udvalget vil nu arbejde med de nye 
rammer, og melde mere ud senere. 
Dem der allerede har booket 1 år frem 
som selskabslokale bliver selvfølgelig 
IKKE ændret. 

 

Video-overvågning 
Nu er projekteringen af videoovervåg-
ning i Grantoften færdig. De krævede 
myndighedsgodkendelser fra politiet er 
dog endnu ikke modtaget, så etablerin-
gen af anlægget kan endnu ikke starte. 
Det var på afdelingsmødet i august 
2017, at beboerne vedtog, at man ger-
ne ville have videoovervågning mod en 
huslejestigning på 0,25% i 2019. Det 
kommer til at omfatte parkeringsarealer 
i Grantofteparken og på Baltorpvej, 
Grantoftestræde, Platanbuen og contai-
nerpladserne.  

 

 

Center planer 
Der har været undersøgt, holdt møder, 
kæmpet og svunget sværdslag for at 
komme videre med vores Center planer 
med udbygning af dagligvare butikker 
som tidligere annonceret. Desværre har 
det vist sig, at der er en række juridiske 
udfordringer. Lovgivning fra 1990 giver 
ikke mulighed for at drive erhverv (der 
dispenseres for det gamle center, men 
større ændringer accepteres ikke). 
Dette er indført for at beskytte beboer-
ne, men er noget af en udfordring for 
vores planer. En idé med at frasælge 
arealet i stedet er også udfordrende, da 
voldsomt mange instanser skal godken-
de det, og der er ingen sikkerhed for at 
indtægten tilfalder os ubeskåret.  
Vi har ikke opgivet! Vi vil så gerne ud-
vikle vores center, men det er desværre 
meget sværere end vi troede muligt. 
Det afhænger også af flytning af mand-
skabsfaciliteter og andet. Vi kæmper 
fortsat videre med andre løsningsmo-
deller, men må erkende at det ikke 
kommer til at ske hurtigt. 

 

Sikkerhedsdøre i blokkene  
De første er blevet varslet om adgang til 
lejligheden, og elektrikere har været 
forbi nogle steder og flytte stikkontak-
ter, så der er plads til den nye dør. Tids-
planen fra leverandøren siger, at det går 
slag i slag med ca. 16 nye døre om da-
gen, indtil vi er færdige med alle 250 i 
slutningen af april. 



 

 

 
 

Mandskabsfaciliteter 
Vores ansatte har længe lidt under dårli-
ge forhold med hensyn til bad og andre 
faciliteter. Og så blev det yderligere for-
sinket af Center planer, men nu… skulle 
vi snart starte med at lave en ny bygning 
ovre ved containerpladsen ved Blok 2. 
De ca. 135m2 kommer til at indeholde 
herre og dame bad og omklædning, fro-
koststue samt sikkerhedsbad ved foru-
rening mm. Det er tanken, at værksted 
og andet kommer til senere. 

 

Continerplads flyttes 
Som en del af den større plan bliver con-
tainerpladsen ved blok 2 flyttet hen ved 
skoven til højre ved indkørslen til blok 3. 
Her vil den stadig ligge centralt for de 
tre blokke. Vi har fået en dispensation 
fra kommunen, men mangler den  
endelige byggetilladelse før arbejde kan 
starte. 

Beboerværelser og nye  

lejligheder 
Skema A -  som det hedder - blev god-
kendt af kommunalbestyrelsen d. 
26.februar 2018. Kommunen har været 
forsinket med dette, men godkendelsen  
er nødvendig før udbudsrunden. Det 
hjælper DAB os med. Efter det skal kom-
munen og andre endnu en gang godken-
de, så der er nok af papirarbejde :-) Vi 
håber snart der kommer ordentligt 
skred i planerne, så vi kan få glæde af 
beboerværelser og nye lejligheder.  

 

Grensteens blomster stoppet 
Vi har modtaget opsigelse fra blomster 
butikken, som er lukket. Vi håber på 
snarlig genudlejning. 

 

 

Vigtige datoer til kalenderen 

Tirsdag d. 8. maj: ekstraordinært afdelingsmøde med blandt 
andet regnskab. 

Lørdag d. 25. august:  Grantoftens 50 års Jubilæum. Stort pro-
gram. Sæt dagen af allerede nu.  

Torsdag d. 30. august: Afdelingsmøde med bl.a. budget og valg 
til bestyrelsen (generalforsamling) 

23 Juli til 1 aug. Sommerferiekoloni til Bøtø for børnefamilier i  
Grantoften  

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 



 

 

 
 

Internet opgradering 
Det juridiske er nu endelig på plads, og 
de sidste detaljer omkring tidsplanen er 
ved at blive lagt. Som det ser ud starter 
vi i maj med at udskifte bokse i alle lej-
ligheder. Der vil selvfølgelig komme 
varsling, når der behøves adgang, men 
det er vigtigt at være hjemme eller afle-
ver nøgle. Vi er nødt til at udskifte en 
bunke ad gangen, og hvis du ikke er 
hjemme/har afleveret nøgle vil dit inter-
net ikke virke før en opsamlingsrunde 
dage/uger senere (hvis du har internet 
igennem vores bolignet). Vi planlægger 
at bruge facebook gruppen 
”Grantoftens Projekter” til at dele hurti-
ge opdateringer og erfaringer, så måske 
du skulle melde dig ind hvis du ikke er? 
Der vil også være opdateringer i beboer-
bladet.  

 

Asfaltslidlag  
Nyt asfalt har været udskudt i noget tid 
så længe renoveringen foregik, men skal 
fornys i år. Brønddæksler er blevet 
skiftet da de trængte, og det er derfor at 
de ser lidt midlertidige ud lige nu. Det 
bliver fint igen sammen med det nye 
asfaltslidlag, som forventes påbegyndt i 
april/maj når vinteren slipper os.  

 

 

 

 

Hærværk 
Desværre er vores nye kælderdøre,  
ruder, vægge, campingvogne og alt mu-
ligt andet rundt i Grantoften blevet 
overmalet med graffiti tagging. Det ko-
ster rigtigt mange kedelige beboer hus-
lejekroner at fjerne. Hvis du kender no-
get til det, så kontakt venligst kontoret 
eller politiet, så vi kan få sat en stopper 
for det. 

 

Faldstammer renovering  
Endnu 3 opgange har nu fået renoveret 
faldstammer. Det er stort arbejde der 
kræver tålmodighed fra beboerne som 
blandt andet må undvære toilet i en 
periode. Dele af faldstammen udskiftes 
helt, mens resten lægges en ny belæg-
ning inden i. En slags rør i røret, som 
betyder, at man ikke behøver at skifte 
det helt. 

 

 

 

 

 

 

Et billede der tydeligt viser at dette rør 
trængte til udskiftning. 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 



 

 

 
 

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. 



 

 

 
 

MANDAG DEN 23. APRIL 2018 Kl. 19.00 - 21.00 
 

TAG DIT HÆKLETØJ, STRIKKETØJ ELLER BRODERI MED  

(eller hvad man nu sidder og nørkler med) OG KOM OG VÆR SAMMEN 

MED ANDRE ”NØRDER” I ET PAR TIMER,  

HVOR MAN OGSÅ KAN FÅ EN TÅR KAFFE ELLER THE.  

IINGEN TILMELDING, BARE MØD OP - OG DET KOSTER IKKE NOGET! 

 

 

Kulturhus udvalget vil gerne afprøve om der er interesse for sådan en  
aktivitet. Hvis der er god opbakning kan det blive et fast indslag,  

så det er nu du skal møde og støtte op om aktiviteten. 

NØRKLE KOMSAMMEN  
 

I KULTURHUSET ”IND I VARMEN” 



 

 

 
 

FÆLLESSPISNING I  
KULTURHUSET ”IND I VARMEN” 

Succesen fortsætter. Næste fællesspisninger er  
TIRSDAG DEN 3. APRIL 2018 Kl. 18.00 

 

TIRSDAG DEN 17. APRIL 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 har et par hyggelige timer, hvor vi spiser den mad, som nogle beboere har været 
med til at fremstille mens andre har dækket bord, så det er hyggeligt at træde ind 
ad døren. Vi har holdt fællesspisning hver tirsdag i lige uger siden oktober 2017, og 
det er godt besøgt. Det er Kulturhusudvalget er rigtig glade for og imponeret over. 
Vi har plads til ca. 60 personer.  

Tilmelding sker senest dagen før (mandag) kl 12.00 med SMS til enten  
Belinda 29762857 eller Lisbeth på 20238967. 

 

 

 

 

Så reservér tid i kalenderen til at et par hyggelige timer sammen med nogle af de  
andre beboere her i Grantoften.  

PÅ GLÆDELIG GENSYN.  Kulturhusudvalget.  

Efterlysning! Vi kan godt bruge lidt mere hjælp til madholdet. Så hvis 
du har mod på at hjælpe med at lave mad, købe ind, dække bord, 
eller hjælp til opvasken, så giv lige besked når du tilmelder dig.  



Frivillige til Genbrugs-  
butikken søges 

 

 

 

Genbrugsbutikken fortsætter sin suc-
ces. Vi modtager meget og der bliver 
solgt meget, så vi kan sagtens bruge 
nogle ekstra hænder :-) 

Hvis du har lyst til at give en initiativ-
rig frivillig hånd i et hyggeligt  
miljø, så tag en snak med os i  
åbningstiden man-tor ml. 12-16.  

 

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

Loppemarked hver  
Lørdag i den gamle  

Spar kl 10-15 

 

 

 

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 

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 ma-
ven, 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 



Lokal Motion Ballerup 

Lokal motion Ballerup er en klub, der 
tilbyder motion i dag timerne. Lokal 
motion er forankret i Grantoften, 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 

Genbrugsbutikken 

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

Eller måske har du noget som 
du ikke længere bruger, og som 
andre kan have glæde af?  
Så aflevér det i Genbrugsbutik-
ken. 
Genbrugsbutikken er en non-
profit butik, drevet af frivillige. 
Indtægten fra salg går til danske 
foreninger, som f.eks. Børnecancerfonden, Mødrehjælpen og Danske Hospitalsklov-
ne. I sidste kvartal har genbrugsbutikken doneret 5.747 kr til julemærkehjemmene.  
 

Der er Åbent Mandag - Fredag ml 12.00 - 16.00 

Nyhed! Nu holder vi også åbent om fredagen 



 

 

 
 

BUTIKKER I GRANTOFTEN 
Cherry..........................  4497 7840 
Diva Pizza og Café ......... 4466 6622 
Glamour ......................  4468 8090 
Jannies Hair Design ....... 4465 4892 
Kringlen ........................ 4051 3585 
Netto ............................................  
Palace Garden............... 4466 8889 
Q8 ................................ 4465 0626 
Royal Bazaar IVS ........... 2395 3808 
Tatoo Art Gallery .......... 4461 0708 

BORE– BANKETIDER 

Tænk på din nabo 
-  de tænker på dig 

 

 

Banken samt brug af slagboremaski-
ner og andet som giver støjgener, 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. 

BEBOERBLADET 
Stof til næste beboerblad skal modta-
ges inden d. 23/4. Indlæg sendes til  
beboerbladet@grantoften.dk  
Ansv.: Carsten Troels Jensen, GP10.  

TV / INTERNET PROBLEMER? 
TV signal problemer?
Kontakt Yousee på: 
7070 4040 
 
Internet problemer? 
Kontakt DKTV på: 
6912 1212 
 

Hvis du har et spørgsmål eller en sup-
portsag der er gået i hårdknude,  så 
kan mediegruppen prøve at hjælpe:   
mediegruppen@grantoften.dk  

PAP OG STORSKRALD 
Bortset fra dagrenovation, flasker og 
aviser skal alt andet affald afleveres på 
containerpladserne. Der er 2, én ved 
blok 2 og én ned i rækkerne, så der  
er aldrig langt!  
Der er åbent alle dage mellem  
6.00-22.00 ved brug af den  
udleverede chipnøgle 

HUND ELLER KAT? 
I følge reglerne må du have én hund 
eller én kat. Og du skal huske at tilmel-
de dem på kontoret! 



 

 

 
 

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 

Glas- & Porcelænsmalingsklubben 
Marianne Laurent 40 81 64 33 

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 
Carsten Petersen 61 50 04 62 

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 

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  
beboerbladet@grantoften.dk  



 

 

 
 

Grantoftens kontor 
Baltorpvej 221 
2750 Ballerup 
Telefon 44 97 76 75 
kontakt@kontorbab.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. 09:30 - 15:00 

 

Afdelingsbestyrelsens kontortid 
Hver den første torsdag i måneden kl. 
17.00 i Dybet (ved pakkeboksen).  
Undtaget Juli måned 

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     
Ley Plum    60 52 41 14 
Lis Rasmussen  51 24 05 78 
Sanne Magaard  53 64 47 30 
Serhat Kücükkart  26 27 47 97  
Suppleanter 
Lisbet Elfort-Frederiksen 20 23 89 67 
Rasmus Garder  21 92 88 90 
Carsten Troels Jensen 42 26 27 50 

 
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: Serhat Kücükkart  

Miljøudvalget: Ley Plum 

Kulturhusudvalget: Belinda  
Hinz-Jacobsen 


