
 

 

 
 

Læs mere i bladet om:  Internet opgradering, mandskabsfaciliteter, nye p-pladser 
ved Gård 1-3, belysning og P-område i parken, ændringer i afdelingsbestyrelsen, ny 
køkkenpulje, prøve på hegn, istandsættelsesordning, lukkedag på ejendomskontoret, 
Askelunden trafikregulering, måge-jager, fællesspisning, genbrugsbutikken, bustur til 
Teplice i Tjekkiet, indvielse af ”Street banen” og 50 års jubilæum. 

Beboerbladet 

Så er der fest !! Grantoften fylder 50 år,  

og det fejres med stort program  

Lørdag d. 25. august 2018 

Læs mere på midtersiderne - og husk at sætte  

kryds i kalenderen!! 

God sommer 
Afdelingsbestyrelsen og de ansatte ønsker alle en god  

sommer.  Vi prøver at holde ferie i juli måned, men vender 

stærkt tilbage med blandt andet Jubilæumsfest, afdelings-

møde, bustur til Tjekkiet og meget mere. Så saml kræfter i 

ferien til et aktivt program i dit boligområde efter sommerferien. 

 Juni 2018 



 

 

 
 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 

Internet opgradering 
Så er der endelig nyt om-
kring Internet opgrade-
ringen. 

Efter en måneds "tænketid" er DKTV nu 
kommet med ny plan.  

Projektet bliver IKKE dyrere for os, og 
kommer IKKE til at koste flere husleje-
kroner. Men det er tydeligt, at det er og 
bliver voldsomt forsinket. 

Der er en række ændringer i forhold til 
det først udmeldte: 

• Boksudskiftningen starter igen medio 
august. På grund af ferietid, hvor det 
er svært at få adgang til lejligheder-
ne, startes der først op igen i uge 33. 

• Boksudskiftningen sker langsomme-
re. Dels var man måske for ambitiøs i 
den første plan, dels har DKTV udfor-
dringer med nok mandskab. Projektti-
den bliver derfor forlænget fra oprin-
delig 9 uger til ca. det dobbelte. 

• Tidsplan og varslinger. Der vil snarest 
blive udsendt ny tidsplan. I første om-
gang for august måned, såvel som 
varslinger. 

• Prøveopgang i blokkene. Der vil ulti-
mo juli blive lavet boksudskiftning i 
en opgang, så man er sikker på, at 
eventuelle problemer også i blokkene 
er identificeret. 

• Strømforsyning til boksen i Parken 
kommer til at bruge din egen stikkon-
takt. Det løser nogle udfordringer 
med placeringen på taget. DKTV leve-

rer 220v fordelerdåser til dem, der 
måtte ønske det. 

• Beskyttelseskappe til fiber. For at be-
skytte den dyre og skrøbelige fiber 
forbindelse/stik kommer der en kap-
pe henover som beskyttelse. De in-
stallationer, der har fået boks, vil få 
den eftermonteret.  

På grund af forsinkelsen arbejdes der på 
en form for kompensation. Flere model-
ler er i spil, og vil blive meldt ud senere. 

Mvh 

Mediegruppen og Ejendomskontoret 

 

 

Mandskabsfaciliteter 
Der sker dagligt noget med den ny byg-
ning til vores personale. Tidsplanen hol-
des, og arbejdet skrider frem efter pla-
nen. Vi glæder os til næste milepæl, 
hvor der kan holdes rejsegilde.

 

 

 

 



 

 

 
 

Nye p-pladser ved Gård 1-3 
Så er der ved at blive etableret ekstra p-
pladser i randbeplantningen ud mod 
Ågerupvej ved Gård 1-3 i Parken. Det 
bliver ligesom nede ved fodboldsklub-
bens klubhus i den anden ende, hvor 
der bliver lagt SF-sten. Og selvom man 
kunne tro, at der var tale om en Århus-
historie, fordi der lige var blevet stribet 
op med p-pladser den anden vej, så 
skulle den altså være god nok. En kom-
munikationsbrist gjorde, at vi lige fik 
lavet lidt for mange afstribninger. Der er 
blevet arbejdet hårdt på det i denne 
uge, og der mangler kun lige det sidste. 
Vi glæder os til, at de hårdt tiltrængte p-
pladser snart kan tages i brug.

 

 

Ændringer i afdelingsbestyrelsen 
Joe Jensen og Käte Langkilde er udtrådt 
af afdelingsbestyrelsen af private årsa-
ger. Vi takker for deres mangeårige ind-
sats, og ønsker dem alt vel. Suppleanter 
Lisbeth Elfort-Frederiksen og Carsten 
Troels Jensen er indtrådt i stedet.  

Belysning og P-område i Parken 
Nu er renoveringen af P-området i par-
ken startet. Det er efterhånden lang tid 
siden, at vi fik fældet træer på området. 
Mange var gået ud, og vi ønskede det 
mere åbent, for bl.a. at gøre vilkårene 
sværere for indbrudstyve. I øjeblikket 
graves der ud for at forberede jorden til 
beplantning. Der graves også rør og el 
ned til de nye lamper. Belysningen æn-
dres til de samme type lamper, der er 
brugt ved renoveringen oppe i blokke-
ne. De steder hvor der i dag mangler 
belysning, vil der blive sat nye lamper 
op. Man kan gå en sen aftentur, og se 
hvordan den gode og flotte belysning i 
blokkene tager sig ud. Bøgehæk, som vil 
blive holdt lav, plantes først til efteråret. 

Håndværkere og maskiner skal bruge 
noget plads, så vær venligst opmærk-
som på at flytte biler, når der bliver sat 
skilte op om parkering forbudt på be-
stemte dage og tidspunkter. 

 

Ny køkkenpulje 
4 beboere har meldt sig til arbejdsgrup-
pen plus 3-4 fra bestyrelsen, som skal 
kigge på udformning af køkken i den ny 
køkkenpulje. En del arbejde ligger foran 
dem, men vi håber at det lykkes at nå 
frem til et hurtigt resultat, så vi kan få 
sat gang i projektet. 

 

 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 



 

 

 
 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 

Prøve på hegn 
Den ny prøve er ved at færdig. I næste 
uge kan du gå en tur forbi, og se på re-
sultatet i Grantofteparken 550 i gård 7. 
Det ligner til forveksling den første prø-
ve et par numre ved siden af. Forskellen 
skulle blandt andet være havelågen, 
som er med kraftigere beslag og lås 
med mulighed for at bruge samme nøg-
le som til hoveddøren. En anden meget 
væsentligt forskel er, at denne udgave 
er billigere at udføre. Det vil efter som-
merferien blive meldt ud hvad det ko-
ster og hvordan man bestiller. 

 

 Istandsættelsesordning 
Ny ordning omkring ind- og udflytning. 
Som tidligere godkendt på afdelingsmø-
de vil de nye regler nu træde i kraft pr. 
15/6-18. Det betyder bl.a. når man 
flytter ind, så er lejligheden færdig, så 
man ikke længere behøver at tapetsere  
og male. Hvis man er flyttet ind før 15/6
-18 vil man også flytte ud under den 
gamle ordning. Også selvom det er om 
mange år fra nu. Der vil senere komme 
mere detaljeret information om dette. 

 

Lukkedag på ejendomskontoret 
Ejendomskontoret er lukket d. 29/6, 
hvor der holdes Temadag / uddannel-
sesdag. Som altid kan Falck kontaktes 
udenfor lukketid, og det gælder også i 
dagtimerne denne specielle dag. Se 
nummer på bagsiden. 

Askelunden trafikregulering 
Næste skridt er gået i gang omkring 
Askelunden. Det børnesikre fortov med 
hegn skal til at blive lavet. Håndværkere 
og maskiner skal bruges noget plads, så 
vær venligst opmærksom på at flytte 
biler, når der bliver sat skilte op om par-
kering forbudt på bestemte dage og 
tidspunkter. 

 

 Måge-jager? 
Lufthavnen har sin egen måge-jæger, og 
på det seneste har vi også kunne se en 
omkring kirken. Vestkirken har nemlig-
haft falkoner på, som sammen med sine 
rovfugle forsøger at skræmme de lar-
mende måger væk fra området. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Luk posen 

Specielt her i varmen er det vigtigt for 
at undgå lugtgener, at affaldsposer  
lukkes helt, og ikke henstilles ved  
siden af el.lign. Sørg også for, at  

containere lukkes helt. 

Følger du Grantoftens Informationsudvalg’s side på Facebook ? 
Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen bruger denne side til at 
informere om nyt sammen med beboerblad og hjemmesiden.   
Du kan finde en liste over de mest benyttede facebook grupper i  
Grantoften på hjemmesiden her: https://grantoften.dk/facebook 

Husk hækkeklipningen. 

I følge ordensreglementet skal man 
klippe sin hæk inden d. 1. Juli og  
1. oktober, så det kan lige nås. 

Barberskum, karameller og glade unge 
Torsdag d. 31 maj kunne man i Grantoften opleve de unge fra skolen fejre sidste  
skoledag. De var udklædt i sjove, flotte og mærkelige kostumer, strøede om sig med 
karameller, og ikke mindst barberskum over det hele. Og så vandt eleverne for første 
gang fodboldkampen mod lærerne i 20 år. 

https://grantoften.dk/facebook


INVITATION  

Indvielse af ”Street banen” 

Mandag d. 25/6-18 kl. 10.00 
 
Elevrådet vil stå som guider og anvise klasserne pladser omkring pladsen. Som be-
boer i Grantoften er du også velkommen til at være med til at fejre åbningen af 
dette nye sted, som tidligere er blevet kaldt ”hænge-ud sted”, men nu har fået sit 
endelige navn: Street banen. 

Det er ved den gamle tennisbane på skolens område lige ved siden af institutions-
stien. Et projekt som vi i beboerbladet tidligere har omtalt, og som er et smukt ek-
sempel på demokratisk samarbejde i lokalsamfundet. Grantoftens afdelingsbesty-
relse, landskabsarkitekt Yasmin og andre fra kommunen, kommunalbestyrelsen, 
kontaktlærer Pia, og ikke mindst nøglespilleren i form af elevrådet på skolen har 
været aktive omkring projektet.  

Pengene til projektet håbede vi først kunne komme fra borgermillionen i 2017, men 
vi vandt ikke. Derfor gav skolen og Grantoften et tilskud som skulle blive til starten 
på noget større. Senest har kommunen bevilget det største beløb, men der er også 
tænkt alternativt for at få så meget ud af det som muligt. Eleverne har eksempelvis 
været flittige og skaffet ekstra penge fra børnerådsdagen. Samtidig har Yasmin fra 
kommunen sørget for, at siddeplinte fra omlægning af Malmparken station og 
orange loops fra Centrumgaden bliver genbrugt i det nye anlæg. 

Og elevrådet har allerede yderligere planer for området, som der vil blive arbejdet 
på i det nye skoleår. Så følg med og se de store ændringer, som alle er sikre på, vil 
blive til stor glæde for vores unge - i skoletiden og udenfor. 

En skitse af området 
med parkour med 
gummibelægning, 
boldbane, siddeplinte 
og meget andet.  
Eleverne har været 
aktive i designet til  
sidste minut, så den 
endelige udformning er 
du nødt til at gå op og 
se, når det er færdigt. 



 

 

 
 

Vil du være med til at bestemme i dit boligområde? 

Beboerdemokratiet i en almen boligafdeling i Danmark er unik. Det er ved lov be-
stemt, at beboerne har indflydelse på beslutninger i deres boligområde. Ved afde-

lingsmødet kan du afgive din stemme, selv stille forslag til afstem-
ning eller prøve at blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen, som hele 
året arbejder på at forbedre dit boligområde. Forslag til afstemning 
skal modtages minimum 14 dage før mødet. Afdelingsbestyrelsen 

består af 11 personer + suppleanter, og der er 6 på valg til årets møde i august. Det 
årlige afdelingsmøde med valg til afdelingsbestyrelsen er derfor en vigtig del af be-
boerdemokratiet. 

 

 

 
 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan møde op på dette vigtige møde.  

Torsdag d. 30. august kl 19.00 
i Salen ved selskabslokalerne. 

Vi glæder os allerede til at se dig. Hvis du vil stille et forslag kan du sende på mail til 
bestyrelsen@grantoften.dk, eller aflevere det på kontoret. Vi modtager det gerne 
så tidligt som muligt, da det giver mulighed for, at undersøge og forberede forsla-
get inden mødet. 

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 
 

Du kan læse mere om beboerdemokrati og afdelingsbestyrelsen på hjemmesiden 
www.grantoften.dk under punktet Bestyrelse. 

Du har mere  
indflydelse  
end du tror 

Men skal beboerdemokratiet virke efter hensigten, 
og være et udtryk for beboernes ønsker, 
kræver det, at man som beboer også deltager aktivt 
i demokratiet i sin egen afdeling. 



Grantoften fylder 50 år.  
Det er 50 år siden, at bebyggelsen tog sin start helt ude på de  

nøgne marker, hvor kragerne allerede var  vendt. De første flyttede 
ind, mens der stadig blev bygget. På imponerende 2 år var de tre 

blokke og rækkehuse opført.  

Det fejrer vi med et stort festprogram 

Lørdag d. 25. august 2018 
Sæt dagen af, og vær med til at fejre vores runde fødselsdag. Der er 
aktiviteter og underholdning for store og små igennem hele dagen. 



 

 

Program 
 

Vi starter med morgenmad i Centeret med underholdning  
som Spillemand, ballonhund, slush ice/popcorn. 

 
Officiel åbning i festteltet ved Blok 1 ved middagstid. Taler af  

borgmester Jesper Würtzen og vores egen formand Jette Fesner. 
 

I løbet af dagen og aften underholder blandt andet 
Klaus og Servants 

Western Times  
Happy Feet 

.  Vores egen Lokalmotion optræder med Linedance.  
Når festen slutter 0.30 i festteltet rykker vi ned i Salen  

til midnatsdiskotek til den lyse morgen. 

Tidspunkter bliver annonceret senere. 



 

 

 
 

FÆLLESSPISNING I  
KULTURHUSET ”IND I VARMEN” 

Succesen fortsætter. Sidste fællesspisning inden ferie er:  
TIRSDAG DEN 26. JUNI 2018 Kl. 18.00 

Vi starter op igen efter sommerferien d.: 
TIRSDAG DEN 7. AUGUST 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. 



 

 

 
 

Bustur til Teplice Tjekkiet  
Teplice er det mindste distrikt i Tjekkiet, men også det mest populære, som 
strækker sig over et areal på 469 kvadratkilometer og med 128.000 indbygge-
re, og ligger ca. 90 km fra Prag, 

Pris pr person i delt dobbelt væ-
relse 1500.00 kr.  
tillæg for eneværelse 500.00 kr. 

Billetsalg ved dybet i Grantofte-
centeret: torsdag 5 juli 2018 og 
 torsdag 9 august 2018  
 Fra kl. 17.00 til 18.00  

Morgenmad og aftensmad hver  
dag er med i prisen ☺ 

Frokost og drikkevare er for egen 
regning under hele turen  

Det er muligt at betale af 2 gange men betaling og tilmelding er bindene = ingen 
penge retur ved afbestilling  

Der er plads til max 40 deltagere, derfor vil tilmelding foregå efter ’først til 
mølle’ princippet.  

Ved tilmelding, der er bindende skal medbringes pas og sygesikringsbevis. 

Passet fordi vi som gruppe skal have oplyst pasnummer og tjekke at det er gyl-
digt i mere end 6 måneder efter hjemkomsten. 

Sygesikringsbevis, for at det er muligt for os ved tilmelding at registrere kor-
rekte oplysninger om cpr.nr., navn og adresse. 

Turen starter torsdag den 13. september kl. 05.00 fra Baltorpvej 223 p-plads, 
og vi forventer at være hjemme igen søndag den 16. september kl. 21.00. 

Turen arrangeres i samarbejde med Leifs Busservice 

 

Venlig hilsen 

Kulturhusudvalget ” Ind i Varmen ” 
 

Navn. ______________________________________ 

Adresse. ___________________________________ 

Telefon nr. _____________________________ 

Pas nr. ____________________________________ 
Denne del udfyldes og afleveres sammen med tilmelding og betaling. 



 

 

 
 

Hvad vil det sige at være frivillig i vores butik, det vil vi prøve at give et lille indblik i 
her: 

Generelt set er det ligesom at være i en butik, vores varer kommer bare fra andre 
beboere eller folk udefra. Det kan være tøj, husholdningsting, nips, sko ja kun fan-
tasien sætter grænsen. 

Disse ting sorterer vi, tøj der er snavset, vasker vi, alt hvad der kommer ind, skal 
være rent før det kommer på stativer og hylder. 

Du er som frivillig ulønnet, men vi har det hyggeligt og du kan selv bestemme om 
du vil/kan være der fra 1 time til 4 timer om ugen, alt hvad dit helbred kan klarer, 
og vi støtter hinanden hvis der er enkelte ting der falder svært, det kan være man 
er talblind/ordblind og ikke vil stå i kassen, jamen så er det bare en anden der ta-
ger kassen.  Og vi satser hele tiden på at være to i butikken, ad gangen, men det 
kan knibe pt på grund af manglende interesse for frivilligt arbejde (generelt). Så 
derfor dette lille nødråb, så hvis dette har vagt din interesse og du er bosiddende i 
grantoften, så kom ned i Grantoftens Genbrugsbutik (som ligger ved kulturhuset, 
den store blå skorsten)og få en snak med enten Sanne eller Lis. 

Vi har åbent 4 hverdage om ugen: Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag kl 12-16. 
Lukket lør/søn og helligdage. 

Samt ferielukket i uge 29-30 og 31 

 

Med venligste hilsner 

Grantoftens Genbrugsbutik 
Sanne og Lis 

Grantoftens  
genbrugsbutik 

søger flere frivillige 
hænder!!!! 

Sanne og Lis omgivet af tøj i sine 
 runde omgivelser i tønden ved den  

gamle varmecentral. Sanne og Lis savner
  nogle flere frivillige hænder  

- er det dig? 



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, Tirsdag, Torsdag og Fredag ml. 12.00 - 16.00 

Vi holder sommerferielukket i uge 29-30 og 31 

 

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

Loppemarked hver  
Lørdag i den gamle  

Spar kl 10-15 

Claus Jan Nielsen 

  

 

Gik bort Søndag den 20 Maj “Pinsedag” 
og bisat den 25 Maj.  

Her skal lyde en stor tak til alle, der var 
med Fredag og Lørdag til at mindes 

Claus  - ham med vesten  
Familien 

Vi holder sommerferielukket i uge 29-30 og 31 

Boldspil henvises til boldburene 

 



 

 

 
 

BUTIKKER I GRANTOFTEN 
Cherry ...........................  4497 7840 
Diva Pizza og Café.......... 4466 6622 
Glamour .......................  4466 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. 14/8. 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 nede 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 
Jørgen Halskov     51 74 54 27  

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 Seniordans  
Knud Erik Pedersen  44 84 18 65 

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. 
17:00-18:00 i Dybet (ved pakkeboksen).  
Undtaget Juli måned 

Afdelingsbestyrelsen 
Formand: 
Jette Fesner    21 48 27 95 
Næstformand: 
John Rasmussen   23 67 00 44 
    (helst sms) 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Belinda Hinz-Jacobsen 29 76 28 57 
Carsten Troels Jensen 42 26 27 50 
Ivan Brinkmann Nielsen 42 30 08 50 
Kim Karstens     
Ley Plum    60 52 41 14 
Lis Rasmussen  51 24 05 78 
Lisbet Elfort-Frederiksen 20 23 89 67 
Sanne Magaard  53 64 47 30 
Serhat Kücükkart  26 27 47 97  
Suppleanter 
Rasmus Garder  21 92 88 90 
 
Mail til Afdelingsbestyrelsen: 
bestyrelsen@grantoften.dk 
 
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 


