
 

 

 
 

Læs mere i bladet om:  Ændringer på ejendomskontoret, internet opgradering, afde-
lingsbestyrelsesmedlemmer, hegn i parken, mandskabsfaciliteter, maling af hoved-
døre i parken, faldstamme renovering, belysning i parken, videoovervågning, kulde-
bro i parken, afdelingsmødet d. 30. august 2018, jubilæumsfesten d. 25. august, fæl-
lesspisning, seniorgymnastik's sommerferie, musik aften i Kulturhuset Ind I Varmen 
og andet. 

Beboerbladet  September 2018 

Der var kun en håndfuld ledige stole tilbage i en fyldt sal.  

Afdelingsbestyrelsen takker for den store opbakning. 

Læs inde i bladet hvad der skete. 

Stort fremmøde til årets vigtigste møde: 

Afdelingsmødet d. 30. august 



 

 

 
 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 

Ændringer på ejendomskontoret 
Der er foretaget en ræk-
ke ændringer på ejen-
domskontoret.  
Formålet er at øge fokus på 
kundetilfredsheden - altså os beboere 
og vores ønsker. Derfor vil vi også møde 
nogle nye ansigter i forkontoret, såvel 
som i andre funktioner.  
Det betyder, at vi har måtte sige farvel 
til et par kendte medarbejdere.  
Denne ændring var årsagen til, at ejen-
domskontoret med kort varsel har holdt 
lukket i et par dage. 

Behandlingstiden kan i en periode lide 
lidt under disse ændringer, men vi hå-
ber på beboernes forståelse.  
Målet er som sagt, at det bliver bedre 
end tidligere, så vi må leve med et par 
bump på vejen. 

Mvh Ejendomskontoret. 
 

Opdatering 9/9-18: Vi beklager den ge-
ne lukningen af kontoret i 2 dage har 
måttet bringe. Heldigvis havde de fleste 
beboere vist forståelse for dette. Der vil 
selvfølgelig komme en ordentlig præ-
sentation af nye ansatte, når alle brik-
kerne er faldet på plads. 

 

 

 

 

 

Internet opgradering 
Kort sagt: boksudskiftningen går godt og 
som planlagt. 

DKTV har nu været i gang i 4 uger med 
udskiftningen af fiberbokse efter den 
nye plan. Vi er nu færdige med Blok 1, 
og er startet på Blok 2, som tager de 
næste ca. 3 uger. Du kan på gran-
toften.dk se nøjagtigt hvilke opgange 
der er planlagt i sep/okt.  

Vi får stadig gode tilbagemeldinger fra 
beboerne om, at teknikerne er flinke og 
fleksible. Du kan se nogen af dem her, 
hvor de er morgensamlet inden dagens 
boksudskiftninger. 

Som tidligere nævnt er det 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 fejl-
melding. 

Mandag d. 17/9-18 er der oprydnings-
dag i hovedkrydsfeltet, hvor gamle led-
ninger fjernes. Du kan derfor denne dag 
opleve kortvarige udfald, når der laves 
omkabling fra gammelt til nyt udstyr. 



 

 

 
 

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
Valget på afdelingsmødet d. 30. august 
betød et farvel for denne gang til Ley 
Plum, som har været med i arbejdet i 
mange år. Også Kim Carstens, som har 
været med af flere omgange forlod be-
styrelsen. Nye blev Rasmus (tidligere 
suppleant) og Malene, samt 3 genvalg: 
Carsten, Lisbeth og Sanne. Der kom også 
3 nye suppleanter: Pernille, Karina og 
Mie. Efter afdelingsmødet har Serhat 
Kücükkart valgt at trække sig fra besty-
relsen, så Pernille er indtrådt. Du kan se 
navne og hvem der er tiltrådt de forskel-
lige udvalg på hjemmesiden. 

Vi takker de afgående medlemmer for 
indsatsen, og byder varmt velkommen 
til de nye.  

 

Hegn i parken 
Der var en del beboere, der har for-
håndstilkendegivet, at de gerne vil have 
nyt hegn. Ca. 100 beboere har ønsket 
sig nyt hegn enten i for - og/eller i bag-
haven. 

Der er nu sendt ny seddel ud, hvor man 
skal give sin endelige accept. Den er ud-
delt til alle i parken. Når disse er samlet 
ind vil det videre forløb blive aftalt med 
leverandøren, og planen meldt ud. 

 

 

 

Mandskabsfaciliteter 
Nu begynder det at ligne noget. Den nye 
mandskabsbygning, der ligger ved ind-
kørslen til blok 2 har fået tag og facade. 
Efter planen skulle vi kunne starte med 
at tage bygningen i brug om ca. 1,5 må-
ned. Man kan slå op i de seneste 4 be-
boerblade og se billederne af udviklin-
gen. 

 

 

Maling af hoveddøre i parken 
Malerne er godt i gang med at få malet 
hoveddørene. De er afhængige af vejret, 
så I kan opleve, at der sker lidt ændrin-
ger omkring hvornår de kommer til dig. 
Derfor kan du også opleve, at de nogle 
gange tager chancen og banker på uden 
varsel først og spørger om de må male 
døren. Det har mange beboere - der er 
hjemme - heldigvis været flinke til at 
tage imod, og det giver malerne en på-
skønnet fleksibilitet. 

 

 

 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 



 

 

 
 

Faldstamme renovering 
De første 2 opgange BV 195 og 197 er 
ved at være færdige., og mangeludbed-
ring foregår. Arbejdet står på i ca. 3-4 
uger, men man forsøger selvfølgelig at 
gøre det så lempeligt for beboerne som 
muligt. Det kan dog ikke undgås, at man 
i en kortere periode på ca. 3 dage må 
undvære toilettet, og i stedet må be-
nytte det der er opstillet i ”gården”. 
Håndværkerne er flinke, og tager pænt 
hensyn. Vi fortsætter med de næste 4 
opgange (BV187-193), sådan at der i alt 
bliver lavet 6 opgange i denne omgang. 

 

Belysning i parken 
Så kom der lys. De nye lamper lyser 
godt op på p-pladserne i parken. Det 
har længe været ønsket, og nu kan vi gå 
de mørke tider i møde godt oplyst :-) 

 

Der mangler lidt nede ved Gård 1, som 
kommer senere. Der vil blive sat 4-5 
lamper op, så også p-pladsen bagved 
bliver oplyst. Der var dog ikke eksiste-
rende strømkabler i jorden man kunne 

bruge, så det bliver lavet som en selv-
stændig opgave. 

 

Videoovervågning 
Vi har fået godkendelse fra politiet til at 
sætte videoovervågning op. Der er man-
ge årsager til, at denne tilladelse har 
trukket ud, men nu er vi kommet vide-
re. Den nødvendige infrastruktur med 
kabling osv. er igangsat.  

 

Kuldebro i parken 
Kuldebro problematikken i parken har 
været undersøgt på forskellig vis. Der vil 
i starten af oktober blive indkaldt til be-
boermøde med orientering om næste 
træk. 

 

Street banens orange ”baderinge” 
De store orange ”baderinge” er nu ikke 
længere til at flytte. Det var pludseligt 
blevet populært for nogle unge, at trille 
dem rundt og ned af bakken ved gård 2. 
Det skulle være slut, da de nu er flyttet 
på plads og derefter fyldt med vand, så 
de ikke længere bare lige kan flyttes. 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 



 

 

 
 

Afdelingsmødet d. 30. august 2018 

Torsdag d. 30. august var der indkaldt til det årlige afdelingsmøde. Det blev hurtigt 
tydeligt, at der var stor opbakning til mødet, som kom til at starte lidt senere end kl. 
19, fordi der stadig var folk, der skulle ind og registreres. Det var lige før, at vi var for 
mange til Salen for alle 250 pladser var næsten optaget. 

Efter de indledende formalia med valg af dirigent og stemmeudvalg osv. blev ordet 
givet til Jette. 
Afdelingsbestyrelsen beretning v/formanden. Jette fortale om stort og småt, der er 
sket i det forgangne år. Den fulde ordlyd i beretning kan snart ses på hjemmesiden 
under ”indkaldelser og referater”. 

Godkendelse af budget 2019. 
Henrik fra DAB gennemgik bud-
getforslaget. Han fortalte om de 
største poster, som er årsag til 
den foreslåede huslejeforhøjelse 
på 2,29%. Efter besvarelse af 
spørgsmål stemte forsamlingen 
med stort flertal Ja til forslaget. 

Forslag Køkkenpulje. Næstfor-
mand John forklarede, at gruppen var i gang med at finde løsninger, men at man på 
dette møde ønskede at få et ok til et maks. beløb på 65.000kr. Man vil selvfølgelig 
søge at gøre det så billigt - og godt - som muligt. Udgiften afholdes af den enkelte 
lejer over råderetten. Forslaget blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning.  

Forslag om etablering af lukkede udestuer i parken. Mange har efterspurgt at få en 
lukket udestue i parken. Forslaget blev forklaret af John, og de to forskellige model-
ler beskrevet. Udgiften afholdes af den enkelte lejer over råderetten. Forslaget blev 
vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning.  

Forslag håndtag terrassedør Grantofteparken. Jørgen Ginderskov forklarede om for-
slaget, hvor man kan få aflåseligt håndtag på sin terrassedør i parken. Forsamlingen 
stemte med stort flertal Ja til forslaget, som betales af den enkelte lejer der ønsker 
det. 



 

 

 
 

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. 

Forslag om privat P-vagt firma til kontrol af parkering. John fra bestyrelsen forklare-
de forslaget, som i enkelthed går ud på: P-vagterne skal kontrollere, at alle parkerer i 
de opmærkede båse. Der vil ikke være nogen tidsbegrænsning, og man skal heller 
ikke have en parkeringstilladelse. Dette skal hindre, at der ikke parkeres ved brand-
veje og uden for markerede p-båse. Trailere og campingvogne må ligeledes kun par-
kere i de dertil indrettede p-båse. Efter en kort spørgerunde blev forslaget vedtaget 
med stort flertal ved håndsoprækning. 

Valg af formand. Den nuværende formand Jette Fesner genopstillede, men havde 
bestyrelsesmedlem Serhat Kücükkart som modkandidat. Efter en introduktion og 
spørgsmålsrunde gik salen til afstemning. Det viste sig, at der var størst opbakning til 
nuværende formand Jette Fesner, som vandt med stemmerne 344 mod 13. 

Valg medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 5 nuværende medlemmer var på valg, og 
4 andre kandidater meldte sig. En skriftlig afstemning betød, at følgende blev valgt: 
Rasmus (tidl. suppleant), Carsten (genvalg), Lisbeth (genvalg), Sanne (genvalg) og 
Malene (ny). Desuden blev der valgt 3 nye suppleanter: Pernille, Mie og Karina. 

Eventuelt. Aftenen sluttede med nogle spørgsmål under eventuelt, hvorefter den 
store forsamling kunne gå trætte hjem. 

Det fulde referat fra mødet kan snart ses på grantoften.dk under ”Indkaldelser og 
referater”. 



 

 

 
 

Det er jo ikke hver dag, man holder 50 års Jubilæum. Så må man jo gerne gøre noget 
ud af det. Og det har vi gjort i Grantoften. Sjældent har vi haft så ambitiøst et fest-
program, og sjældent har vores arrangement fået så meget omtale - både før og 
efter dagen. Vi har haft annoncer i Ballerup Bladet, sat bannere, plakater og andet 
op, og omdelt invitationer. Dagen har været om-
talt på facebook, af de forskellige bands der spil-
lede, på DAB’s hjemmeside www.dabbolig.dk og 
i Ballerup Bladet af flere omgange. Ja, det vil 
næsten ingen ende tage. Så vi har i det hele ta-
get fået rigtigt meget god omtale, og det er jo 
også værd at tage med. 

Men hvordan forløb selve Jubilæumsdagen så? For dem, der ikke havde mulighed for 
at være med, kan vi kort summere: fantastisk! Der var masser af glade beboere i alle 
aldre, og noget for enhver smag igennem dagen. Alle de mange forberedelser betalte 
sig, for der var faktisk ikke en eneste uventet eller kedelig overraskelse. Det store 
program klappede bare. 

Grantoften fik også en række gaver overrakt på Jubilæ-
umsdagen. Her ser du et billede af det meste. Vi takker 
mange gange til: Baltorpskolen: 1.000 kr., Tyssenkrupp 
Elevator A/S: 2 flasker rødvin, DAB: 10.000 kr. , Ballerup 
Kommune: Billede af Benny Dröscher, Børnehusene Aske-
lunden/Platanbuen: Maleri + palme, Lindebo: Kay Boje-
sen fugle, Afdelingsbestyrelsen i Korngården: Orkide, Kø-
benhavn Vagtgruppe som stillede vagt til rådighed på sel-
ve jubilæumsdagen. 
 

På midtersiderne af dette beboerblad finder du lidt stemningsbilleder fra Jubilæums-
dagen. Vi kunne sikkert blive ved med at bringe mere fra Jubilæet. Den megen omta-
le, talerne, billedcollager og andet fylder så meget at vi kunne fylde mange beboer-
blade med det. I stedet har vi valgt at samle det i en form for ”scrapbog side” på vo-
res hjemmeside. Så kig forbi www.grantoften.dk/jubi hvis du vil læse hele borgme-
sterens tale eller finde andet fra Jubilæet. 

Til slut vil afdelingsbestyrelsen takke mange gange for den brede tilslutning og op-
bakning blandt beboere, og ikke mindst de mange frivillige og andre, som gjorde det 
hele muligt. 

Jubilæumsfesten d. 25. august 





 

 



 

 

 
 

FÆLLESSPISNING I  
KULTURHUSET ”IND I VARMEN” 

TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2018 Kl. 18.00 
Hamburgerryg med stuvede spinat /grønlangkål, kartofler og grønt. 

 
TIRSDAG DEN 2. OKTOBER 2018 Kl. 18.00 

Stegt flæsk med persillesovs og kartofler.  

 
TIRSDAG DEN 16. OKTOBER 2018 Kl. 18.00 

Kalkunpakker med ovnstegte kartofler og grøntsager. Og Lagkage til kaffen, 
da vi har 1-års fødselsdag. 

 

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.  



Grantoften Seniorgymnastik’s Sommerferietur 

For 11gang, var vi igen på en god sommerferie med vores klub. Denne gang gik tu-
ren til Løgstør hvor vi boede på Park Hotel. Vi var på tur til Løkken - så Børglum klo-
ster - også Ålborg 
blev besøgt, selv 
en vingård Glen-
holm besøgte vi. 
Og det vigtigste: vi 
hyggede os og fæl-
lesskabet er jo 
vigtigt, og så kun-
ne vi bare sætte os 
til bords, vi havde 
jo folk til at lave 
mad. 

Vi træner og får 
motion 2 gange 
om ugen: Tirsdag i 
salen 9.30-12.00 og Torsdag i Grantoftehallen 14.45-16.00 med en god  portion ind-
lagt hygge. Og som det ses er vi også gode til at lave andre arrangementer for klub-
ben, så hvis du har mod til at prøve os af, så kontakt Lena Simonsen telf. 24.496511  

Musik aften i Kulturhuset Ind I Varmen 
 

Lørdag d. 10. november 2018 

Reservér allerede dagen nu. Leo kommer  

og spiller denne gang dansk rock og pop. 

Nærmere information og tilmelding i næste beboerblad 



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. I sidste kvartal har genbrugsbutikken doneret 5.747 kr til julemærkehjemmene. 

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. 



Luk posen... 

For at undgå lugtgener, og unødig  
rengøring skal affaldsposer  

lukkes helt, og ikke henstilles ved  
siden af el.lign.  

 

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 

Husk hækkeklipningen. 

 

 

 

 

 

I følge ordensreglementet skal  
man  klippe sin hæk inden  

d. 1. Juli og 1. oktober. 



 

 

 
 

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 
Slice N Dice ................... 3115 9071  
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. 23/10. 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! 

GRANTOFTENS INFORMATIONSUDVALG  

FØLGER DU OS PÅ FACEBOOK ? 
Den officielle side fra af-
delingsbestyrelsen og 
kontoret. 

Se listen over de mest 
benyttede facebook grup-

per i Grantoften på hjemmesiden her: 
grantoften.dk/facebook 



 

 

 
 

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 
 

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 
Carsten Troels Jensen 42 26 27 50 
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 


