
 

 

 
 

Læs mere i bladet om:  Afdelingsmøde, Jubilæum, internet opgradering, hegn i par-
ken, køkkenpulje, mandskabsfaciliteter, rensning af baldakiner i parken, maling af 
hoveddøre i parken, maling af trappeopgange, brand, eftersyn af brandhaner, aske-
lunden trafikregulering, LAN party, nye p-pladser ved Gård 1-3, maling på græs og 
asfalt ved blok 1, faldstammer renovering, navneskilte sikkerhedsdøre, fællesspis-
ning, klubnyt og andet. 

Beboerbladet 

Mon ikke du har opdaget, at der er Jubilæumsfest  

Lørdag d. 25. august 2018 
Vi har i hvert fald prøvet, at fortælle om det på alle mulige måder.  

Så nu mangler vi bare at du, familien og naboen kommer og  

er med til gøre dagen festlig.  

Og du må godt tage lidt godt vejr med….. 

 August 2018 



 

 

 
 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 

Internet opgradering 
Nu starter DKTV op igen 
med udskiftningen af  
fiberbokse. 

På grund af de udfordringer man mødte 
i parken tidligere, har DKTV valgt at tage 
blokkene først. Planen for august må-
ned kan ses på hjemmesiden. Der vil 
senere blive meldt ud for resten. 
Der er og bliver uddelt varslingsbreve 
14 dage før tekniker kommer, og man 
får en sms dagen før for at huske på 
aftalen (hvis man ikke er tilmeldt sms 
ordningen kan man gøre det på gran-
toften.dk).  
Som tidligere udmeldt kommer projek-
tet ikke til at koste ekstra huslejekroner, 
selvom det er forsinket. 
Erfaringer og debat må meget gerne 
deles i facebook gruppen "Grantoftens 
Projekter". 

Opdatering 16/8: den første uge er gået 
godt. DKTV har nået det, de skulle ifølge 
planen, og vi har fået gode tilbagemel-
dinger fra beboere om, at teknikerne er 
flinke,  udfører arbejdet pænt, og ryd-
der op efter sig.  

 

Hegn i parken 
I starten af august blev en interessetil-
kendegivelse udsendt til alle i parken. 
Her kan man sige jatak, hvis man ønsker 
nyt hegn i sin for– og baghave. Ønsket 
er oprindelig et beboerforslag, som der 
blev stemt om til et afdelingsmøde. 

Man kan gå en tur og se prøven i gård 7 
i nr. 550. 
I skrivende stund er tilmeldingsfristen 
endnu ikke udløbet, så det vides ikke 
hvor stor interessen er. Udgiften skal 
den enkelte beboer selv betale i form af 
råderet ligesom eks. nyt køkken. 

 

Køkkenpulje 
Den hurtigt arbejdende gruppe, der har 
meldt sig til at undersøge og finde nye 
køkkenløsninger, har ikke stået stille i 
sommerperioden. På trods af den korte 
tid de har haft til at arbejde i, håber de 
at kunne fremlægge et forslag som viser 
de store linjer og en maks. pris på afde-
lingsmødet sidst i august. 

 

Mandskabsfaciliteter 
Så er de bare vægge ved at blive be-
klædt med mursten. Stillads er kommet 
op, så også taget kan blive afsluttet. Der 
sker fortsat noget hver dag, så vi glæder 
os til at det bliver færdigt, og vores 
mandskab kan få nogle ordentlige facili-
teter. 

 



 

 

 
 

Afdelingsmøde  

Torsdag d. 30. august kl. 19.00 i 

Grantoftecentrets Sal 

Vil du være med til at bestemme i dit boligområde? 
Det er dig selv, der er med til at bestemme i Grantoften.  

Du får indflydelse ved at møde op på afdelingsmødet og bruge din stemme. Det er på 

dette årlige møde du kan stemme på din favorit til bestyrelsen, og igennem budgettet 

er du med til bestemme de overordnede linjer for driften af Grantoften.  

Så husk at mød op, og gør din indflydelse gældende. 

 

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 

 

 

 

 

Du kan læse mere om beboerdemokrati og afdelingsbestyrelsen på hjemmesiden 

www.grantoften.dk under punktet Bestyrelse. 

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. 



 

 

 
 

Rensning af baldakiner i parken 
Parken har fået renset baldakiner over 
indgangsdørene. Det sker for at fjerne 
alger og andet, og gøres hvert andet år. 

 

Maling af hoveddøre i parken 
Arbejdet med at få malet hoveddøre i 
parken er startet. Der males både ind– 
og udvendigt, så det er nødvendigt at 
være hjemme eller aflevere nøgle. Ifølge 
vedligeholdelsesplanen er det noget vi 
gør fremover hvert sjette år, for at sikre 
at dørene holder længst muligt.  

Husk i øvrigt at det ikke er tilladt i hen-
hold til ordensreglementet, at slå søm 
eller skuer i døren, ligesom skiltning el-
ler anden reklame heller ikke må op-
sættes uden tilladelse. 

 

Maling af trappeopgange 
Udbudssmaterialet er i gang med at bli-
ve lavet, så vi kan få malet trappeopgan-
ge og indgangspartier i blokkene, som 
godt kan trænge til en forskønnelse 
efter at  alt det ydre er blevet så fint 
efter renoveringen. Det er et stort og 
dyrt arbejde, som deles op over flere år. 
I år vil trappeopgange i Blok 3 blive ma-
let samt indgangspartier i Blok 1 & 2. 
Næste år forsætter vi så. Udbudsrunden 
tager tid, men arbejdet forventes igang-
sat til efteråret.  

 

Brand 
Vi har haft tørke og det har betydet stor 
brandfare. Heldigvis har vi sluppet rime-
ligt heldigt i Grantoften, selvom vi har 
haft en mindre brand på Byggeren. Også 
en skraldevogn stod der pludselig røg ud 
af en dag, da den kom for at afhente 
skrald fra containerpladsen. 

Heldigvis var brandvæsenet i begge til-
fælde hurtigt tilkaldt og fremme, og fik 
bugt med flammerne, inden det blev 
rigtigt alvorligt.  

Nu har vi fået noget regn, og afbræn-
dingsforbuddet er ophævet i Ballerup 
Kommune, så den værste fare er heldig-
vis overstået. Men sommerens varme 
har krævet ekstra omtanke, inden man 
bare smed cigaretskoddet, eller tændte 
op i grillen. 

 

 

 

 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 



 

 

 
 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 

Eftersyn af brandhaner 
Man kigger lige en ekstra gang, når 
brandbilen kommer kørende. Heldigvis 
var der ikke noget røg at se, og formålet 
med besøget var også helt fredeligt. I 
løbet af sommeren har brandvæsenet 
nemlig været rundt og efterse brandha-
ner for at sikre, at de virker. Også hos os 
har de været, og hvis du oplevede, at 
vandet var brunt en dag, så kan det 
skyldes eftersynet. Det skylles dog hur-
tigt ud af rørene igen. 

 

 

Faldstamme renovering 
Vi har tidligere omtalt problemerne 
med de gamle faldstammer i blokkene. 
Nu starter renovering af yderligere 6 
opgange: BV 187-197. Det er stort ar-
bejde, der kræver tålmodighed fra be-
boerne som blandt andet må undvære 
toilet i en periode. Dele af faldstammen 
udskiftes helt, mens der i resten lægges 
en ny belægning inden i. En slags rør i 
røret, som betyder, at man ikke behø-
ver at skifte det helt. Arbejdet vil stå på 
over de næste 3 måneder. 

Nye p-pladser ved Gård 1-3 
De ekstra p-pladser, der er lavet i rand-
beplantningen er taget vel imod, og er 
fyldt hver dag. Så de var tiltrængt. Der 
mangler dog lidt afstribning, og så vil de 
afstribninger, der blev lavet forkert også 
blive ændret. Da det er svært at fjerne 
striberne uden at ødelægge den ny as-
falt vil de i stedet blive malet sorte. 

 

Askelunden trafikregulering 
Nu er ”sikker trafik løsningen” ved Aske-
lunden ved at være færdig. Ballerup 
Kommune har sat hegn op på stien, så-
dan at børn og forældre kan gå over til 
Askelunden uden risiko for at en parke-
ret bil bakker ud og rammer nogen.  

 

 

 

 



 

 

 
 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 

Maling på græs og asfalt ved Blok 1 
Maling på græs og asfalt ved Blok 1 skyl-
des selvfølgelig opmærkning til alle de 
ting, der skal sættes op i forbindelse 
med Jubilæet, hvis nogen har undret 
sig. 

  

LAN Party 
Lørdag d. 11/8 var Kulturhuset Ind I Var-
men fyldt op med unge, der havde taget 
computere, playstation og andet med 
for at være og spille computerspil sam-
men. Kulturhusudvalget havde arrange-
ret med folkeskolelærer Kenneth Fesner 
som vært sammen med en række andre 
voksne. Der var rigtigt god opbakning til 
arrangementet, som sagtens kan genta-
ges. Jo før, jo bedre i følge de unge. Det 
tager Kulturhusudvalget selvfølgelig til 
sig og begynder at finde ny dato. 

 

Pssst. Lidt info til os modne, som undrer 
sig over navnet, og det at man samles 
for at sidde og stirre på en skærm :-)  
Hvorfor hedder det LAN party?. Jo, det 
stammer fra engelsk: Local Area Net-

work - altså hvor computerne er sat 
sammen for at spille sammen.. Direkte 
oversat  er det Lokalnetsfest - men det 
er vist for dansk :-) 

 

Navneskilte sikkerhedsdøre 
Nu er de meget omtalte navneskilte til 
de nye sikkerhedsdøre i blokkene blevet 
sat op. De navne, der står på lejekon-
trakten, er blevet skrevet på. Hvis man 
ønsker, der skal stå andet, er man vel-
kommen til selv at lave et skilt, men få 
det venligst til at passe med det nuvæ-
rende, så det forbliver pænt. 

 

Belysning og P-område i Parken 
Så er vi i gang med at sætte nye lamper 
op på p-området i parken. Det er sam-
me type lamper og ligner dem ved blok-
kene. Dog er det et 
andet fabrikat, som 
vi har fundet, og 
som er en del billi-
gere. Der bliver sat 
3 stk. op ved hver 
”bås”. Tidligere 
stod der kun én, 
om end den var 
større. Der vil blive 
plantet bøgehæk til 
efteråret. 



 

 

 
 

FÆLLESSPISNING I  
KULTURHUSET ”IND I VARMEN” 

TIRSDAG DEN 21. AUGUST 2018 Kl. 18.00 
TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER 2018 Kl. 18.00 

TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 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. 



Selve Festpladsen er på den store plads 
mellem Blok 1 og Grantoftecentret, men 
der er også aktiviteter i selve Centret, på 
Kirketorvet, i Salen og i Kulturhuset Ind I 

Varmen i løbet af dagen. 

Vi ses 

Lørdag d. 25. august 2018 
 

mvh 

Ejendomskontoret og  
Afdelingsbestyrelsen 



 

 



Seniordans 
Onsdag den 26. september starter vi den nye sæson 
med seniordans, i salen under centeret.  

Vi håber, at se så mange som mulig af beboerne til 
denne form for hyggelig samvær. 

Dansene er enkle og kan danses af alle. Man behøver 
ikke at komme parvis. Så kom og få nogle fornøjelige 
timer sammen med andre danseglade mennesker. 

Vi danser hver onsdag fra kl. 10.30 - 12.30 . Det koster 
30 kr. pr. gang. For nye dansere, er første gang gratis. 

Kontakt og nærmere oplysninger:  Knud Erik Petersen , tlf. 4484 1865 

Grantoftens Seniorgymnastik 
Sommerferien er forbi, og Seniorgymnastik starter igen d. 4/9-18 kl. 9.30.  
Kom og få noget motion og socialt samvær. Vi træner alle: 

• Tirsdage kl. 9.30 - 12.00 i salen under centeret (start 4/9) og 

• Torsdage kl. 14.45 - 16.00 (start 6/9 ) i hallen på Grantofteskolen 
Hvor der er stolemotion mellem 15.20 - 15.50  
og hvor vi slutter af med kaffe og hygge. 

I løbet af sæsonen holder vi også div. fester, tager på ferie 5 dage om sommeren og 
arrangerer forskellige ture ud af huset. Og så er der bowling for medlemmer i Bow-
lingcenter hver mandag 14.00-15.00 (1/2 sæson  600 kr.) 
Sæson 2018-2019 er fra September til slut Maj. Pris 585 kr. 
For mere oplysning kontakt Lena Simonsen 2449 6511 

 
 
 
Badminton sæsonen er over os, og du kan komme til at spille i din lokale klub lige 
ved siden af hvor du bor. Vi træner i Grantoftehallen (skolens hal), og har  
træningsdage for alle. 

Kig forbi onsdage eller torsdage mellem 16-21 eller kontakt Bjarny på 24431210 /  
e: bjarnyh@gmail.com for at høre nærmere. 



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 

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: 

•

•

•

•

Har du altid boet i Grantoften? 

I forbindelse med 50 års Jubilæet vil vi gerne i kontakt med 
de beboere, der har boet i Grantoften siden starten af  
bebyggelsen. 

Vi har søgt og ledt, og har kendskab til 3, men der kan  
være flere, som vi ikke har fundet. Måske har du flyttet  
internt, skiftet navn undervejs eller andre ting, som gør det 
vanskeligt for os at ”finde dig i systemet”. 

Så kontakt venligst én fra bestyrelsen (telefon numre på 
bagsiden). 

Med venlig hilsen   Afdelingsbestyrelsen 

Efterlysning 



Grantoftens Beboerforening afholder Banko 
Vi starter igen d. 5/9 

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 

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 50% rabat på alt resten af August 

Der er Åbent Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag ml. 12.00 - 16.00 

 

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 holdes dog LUKKET d. 25/8 pga Jubilæet 



 

 

 

 

 

 

Oliver Bosse vil sammen med Kenneth Svendsen fungere som de  
nye trænere for poderne i Grantoften IF. 

Vi træner hver tirsdag og torsdag i en times tid på græsset  
ved klubhuset Grantofteparken 916. 

Poderne i Grantoften IF består af drenge og piger i alderen 3-6 år. 

Træningsdagsorden er, at det skal være sjovt og underholdende  
for børnene, så de kommer ud og bevæger sig og samtidig for  

indøvet basale fodboldtekniker og motoriske egenskaber.  

Al træning er igennem leg, så vi fanger børnenes  
opmærksomhed mest muligt. 

Vi har en klar forventning om, at køre dette projekt i tæt samarbejde 
med forældrene, som er sammen med barnet om opgaverne. 

Læs mere om holdet på facebookgruppen (Poderne Grantoften IF) 

Vi glæder os til at se og gense de unge mennesker fra torsdag d. 16. august 
2018 

Mange hilsner fra Oliver & Kenneth 

https://maps.google.com/?q=Grantofteparken+916&entry=gmail&source=g


 

 

 
 

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. 11/9. 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 Seniordans  
Knud Erik Pedersen  44 84 18 65 

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. 
17:00-18:00 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 


