
 

 

 
 



 

 

 
 

Der er ansat 2 nye medarbejdere på 
kontoret. Johnny Toxværd er ansat på 
forkontoret og tager sig primært af 
beboerhenvendelser og besigtigelser 
af diverse ting i lejemål.  

Flemming Knudsen er ansat pr. 1/11 
som ejendomsmesterassistent. 
Flemmings primære opgaver er syn 
af lejemål, forsikringssager og beboer-
henvendelser.  

Vi håber, I vil tage godt i mod de nye 
medarbejdere.  
 
Mvh Ejendomskontoret. 

Kort sagt: boksudskiftningen går godt og 
som planlagt. 

Dansk KabelTV er nu kommet så langt, 
at arbejdet begyndes i Grantofteparken.  

Alt går heldigvis stadig planmæssigt. 

Som tidligere nævnt er det dog vigtigt, 
at du melder det til DKTV, hvis du 
oplever internet problemer. 

Selvom der bliver lavet meget om 
i øjeblikket, skal din forbindelse 
virke alligevel. 

Men DKTV har ikke noget at arbejde 
med, hvis de ikke ved det. 

Ring 69121212 ved fejlmelding. 

 

Som det blev besluttet den 30. august 
på afdelingsmødet , vil Grantoften 
gerne have parkeringsvagter til at sørge 
for, at alle biler holder parkeret lovligt. 
Derfor er vi nu i gang med af færdiggøre 
en kontrakt med One Park. 
Der udarbejdes de sidste detaljer, så 
inden længe vil man kunne møde 
parkeringsvagter i Grantoften. 
Der vil  naturligvis blive opsat skiltning 
ved parkeringspladser, hvor reglerne  
tydeligt fremgår. 

Så er opsætning af de nye hegn i parken 
begyndt. 
Det er besluttet, at håndværkerne 
starter med alle hegn på ydersiden af 
boligen. Når de er sat op påbegyndes 
opsætning af hegn ved havestierne. 
Her ses et billede af et færdigt hegn.  



 

 

 
 

Det er med stor sorg, 
og meget uventet at vi d. 7. oktober 
har mistet bestyrelsesmedlem 
Carsten Troels Jensen.    
Han stod blandt andet for beboerbladet, 
den nye hjemmeside og mediegruppen. 
Carsten fulgte også vores internet 
opgradering dagligt, og brugte meget 
tid på kontakt med beboere og Dansk 
Kabel TV. 
Carstens arrangement i de opgaver 
han påtog sig, udførte han altid med 
100% involvering, og intet blev overset. 
Carsten vil blive savnet… 
Ære være hans minde—afd. Bestyrelsen. 

Mandskabsfaciliteterne er færdige og 
klar til at blive taget i brug.  
Det er blevet så fint:-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fået godkendelse fra politiet til at 
sætte videoovervågning op. 
Der er mange årsager til, at denne 
tilladelse har trukket ud, men nu er vi 
kommet videre. Den nødvendige infra-
struktur med kabling osv. er igangsat. Så 
snart overvågningen er oppe og køre, 
vil dette selvfølgelig blive meldt ud. 

Det skal understreges, at i tilfælde af 
hærværk skal dette meldes til Politiet. 
Det er Politiet der gennemser video 
materialet fra vores overvågning. 

 

Der bliver i øjeblikket udarbejdet et 
udbud til 5 malerfirmaer, som skal give 
tilbud på maling af blok 3’s trappeop-
gange, samt indgangspartierne på  
blok 2 og 1.  Vi forventer at arbejdet 
påbegyndes i december måned.  

 

Ejendomsassistenterne er nu begyndt 
at plante i bedene ved P-arealerne. 
Der er plantet træer, og om lidt plantes 
bøgehække. 

Vi opfordrer til, at man ved parkering 
passer på den nye beplantning og ikke 
holder for langt ind over bedets kant 
med bilen. 

 



  

Dørene åbnes 
kl. 13.00! 



Aktiviteter i 2018 

• Musikaften lørdag d. 10. november 

• 1 krones Loppemarked d. 11. november 

• Julehygge i kulturhuset d. 25. november 

• Informationsmøde om madhold d. 26. november 

 

 

 

Julehygge i Kulturhuset 
Søndag d. 25 november holder vi traditionen i hævd i kulturhuset. 

Der er åbent hus fra kl. 10 til 16. 

Der vil denne dag være mulighed for at lave forskellige juleting, såsom julede-
korationer, klippe og klistre f.eks. Julehjerter, lave forskellige ting i marcipan. 

Det koster 20 kroner pr. person at deltage. 

Der vil være mulighed for at smage æbleskiver samt kaffe og saftevand denne 
dag. 

Husk nissehuen 

Vi glæder os til at se jer alle sammen.  

 



Har du tilmeldt dig SMS service ?? 

Så kan du få en sms når der bliver ”lukket for vandet” eller andre driftsmeddelelser. På 
Grantoftens hjemmeside har man mulighed for at tilmelde sig en e-mail eller SMS ser-
vice. Skriv http://grantoften.dk/sms eller vælg ”SMS service” i menuen til venstre på 
forsiden, og udfyld formularen. Indtast mobilnr og navn og du vil fremover modtage 
sms’er. Hvis du vil afmelde gør du det samme. 

• Juletur i Danmark d. 9. december  

1 krones loppemarked i kulturhuset 

Søndag d. 11. november kl. 12—17 

Kom ned i kulturhuset denne søndag og gør en god handel. 

Vi skal have ryddet ud i vores sortiment og har en masse gode ting og sager, 
som vi sælger for 1 krone pr. stk. 

Der er næsten alt hvad hjertet kan begære. Der er puslespil, tallerkner, 
kopper og kander, masser af tøj og legetøj. 

Så kom over og se, hvad der er i gemmerne. 

Denne dag vil de forskellige varer være at finde i selve kulturhuset. Der vil væ-
re kaffe på kanden og en lille kage.  



Musik aften i Kulturhuset Ind I Varmen 

I marts måned var Leo på besøg i kulturhuset, hvor han underholdte med 
sange af John Mogensen. 

Det var en succes for de 50 beboere, der var til stede denne aften. 

Nu afholder vi et andet arrangement med Leo, men denne gang underholder 
han med dansk pop/rock samt nogle af hans egne sange. 

Billetter koster 75 kr. pr. person 
Billetsalget starter den 1.11.2018—Imellem 17 og 18 i kulturhuset. 
Der er 50 billetter til salg. 

Menuen, som er med i prisen, er denne gang serveret fra Pølsevognen Danish 
Dynamite. 

Det vil være en menu ”ad libitum”, lige fra flæskestegssandwich til ristede 
pølser med brød og meget mere. Drikkevare kan købes til en rimelig pris. 

Arrangementet starter kl. 18 med spisning og der vil være live musik fra kl 
19.30.  
Arrangementet slutter kl. 23. 
Hvis der er overskydende billetter, kan de købes i Genbrugsbutikkens 
åbningstid, frem til 9.11.2018 

Lørdag d. 10. november 2018 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



FÆLLESSPISNING I  
KULTURHUSET ”IND I VARMEN” 

TIRSDAG DEN 13. NOVEMBER 2018 Kl. 18.00 
Mørbradgryde med kartoffelmos. 

 
TIRSDAG DEN 27. NOVEMBER 2018 Kl. 18.00 

Medisterpølse med kartofler, brun sovs og surt.  

 
TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2018 Kl. 18.00 

Julemiddag 
 

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.  



Fejlmelding udenfor kontorets åbningstid 

Udenfor kontorets åbningstid er der mulighed for at ringe til Falck ved  
uopsættelige skader. Vores direkte nummer er : 

Falck: 7025 3528 

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

Husk at tænke på, hvad vi bruger ordningen til. Det er dyrt at tilkalde håndværkere 
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. 

Vi vil rigtig gerne udvide vores ”mad hold” til fællesspisning og søger der-
for 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 i dag. 

Vi afholder et møde MANDAG d. 26. NOVEMBER Kl. 19.00. 

Mødet afholdes i kulturhuset. Der vil være en kop kaffe og en lille kage. 

Hjertestartere  

Husk at notere dig hvor den nærmeste hjertestarter er for dig, og 
tal gerne med dine børn om det. Vi har 6 stk. fordelt i området.  
Er du i tvivl tjek hjertestarter.dk 

 

Du kan også bruge app’en ”Trygfondens Hjertestart”, 
som findes på google play og apple’s appstore. 



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 

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.  

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

 
 
 
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. 



 

Hvis du vil booke en stand, så kontakt 51444427 ml 10-17 på hverdage 

Loppemarked hver  
Lørdag i den gamle  

Spar kl. 10-15 

 

 

 

 

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

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 17-18 på græsset  
ved klubhuset Grantofteparken 916. 

Læs mere om holdet på facebookgruppen (Poderne Grantoften IF) 

Mvh Trænere Oliver Bosse eller Kenneth Svendsen 42415285 el. kryn@live.dk 

OBS OBS—Sidste Loppemarked i den gamle Spar er Lørdag d. 
15. December 2018 

Husk at tilmelde din hund 
eller kat på kontoret 

Husk at tilmelde din kat eller hund 
på kontoret. Også hvis ”den” er ble-
vet skiftet ud i løbet af årene. Og 
husk at ifølge reglerne må man kun 
holde én hund eller én kat pr. leje-
mål. 



 

 

 
 

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 
Slice N Dice ................... 3115 9071  

 

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. 

Stof til næste beboerblad skal modta-
ges inden d. 20/11. Indlæg sendes til  
beboerbladet@grantoften.dk  

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:   

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  

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

Den officielle side fra af-
delingsbestyrelsen og 
kontoret. Se listen over de 
mest benyttede facebook 
grupper i Grantoften på 

hjemmesiden her:  
grantoften.dk/facebook 



 

 

 
 

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 
 

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 
 

Se også: grantoften.dk/klubber 

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 
Ivan Brinkmann Nielsen 42 30 08 50 
Lis Rasmussen  51 24 05 78 
Lisbet Elfort-Frederiksen 20 23 89 67 
Malene M. Andersen 81 75 81 28 
Pernille Parknov   25 76 84 30 
Rasmus Garder  21 92 88 90 
Sanne Magaard  53 64 47 30 
 
Suppleanter 
Karina Priis Lemke   26 43 45 48 
Mie Kjølner   22 30 27 23 

 
Mail til Afdelingsbestyrelsen: 
bestyrelsen@grantoften.dk 
 
Afdelingsbestyrelsens sekretær: 
Bente Rasmussen 
sekretaer@grantoftenskontor.dk 

Forretningsudvalget: 
Jette Fesner 
John Rasmussen 
Belinda Hinz-Jacobsen 

Formænd for udvalg: 
Byggeteknisk udvalg: John Rasmussen 

Informationsudvalget: Rasmus Garder 

Miljøudvalget: Jette Fesner 

Kulturhusudvalget: Belinda  
Hinz-Jacobsen 


