
 

 

 
 

Beboerbladet  April 2019 

Læs mere i bladet om:  Til gård– og Blokrepræsentanterne  -  Hjælp os med at 
hjælpe dig  -  Husk at der er ekstraordinært afdelingsmøde d. 14. Maj  -  Lukkedage 
på ejendomskontoret  -  Invitation til det årlige Asfaltbal  -  Genbrugsbutikken 
holder udsalg  -  Grantoftens Feriekoloni  -  Grantoftens Genbrugsbutiks Super Sale 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Til Gård– og Blokrepræsentanterne 

Nu er foråret begyndt og 
ejendomskontoret vil gerne have en 

opdateret liste på alle gård og 
blokrepræsentanter. 

Der kan afhentes rekvisitioner af 
gård– og blokrepræsentanterne på 

ejendomskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hjælp os med at hjælpe dig. 

Vi gør hvad vi kan for at sørge for, at 
alting her i afdelingen er optimalt og 

fungere som det skal. Vi i Grantoften er 
en meget stor afdeling og selvom vi har 
mange dygtige funktionærer, der sørger 

for vores områder i det daglige,  
har vi brug for at i hjælper os, 

med at hjælpe jer.  
 

Det vil sige; Hvis du opdager at der 
mangler lys i en lygtepæl, der er mus i 

gården eller andet der skulle mangle en 
eller anden form for vedligeholdelse, vil 
der blive sat stor pris på, at dette bliver 
meddelt til kontoret, så vi har mulighed 
for at følge op på og få gjort noget ved 

problemerne hurtigst muligt. 

 



 

 

 
 

 

HUSK AT DER ER EKSTRAORDINÆRT 
AFDELINGSMØDE  

Tirsdag d. 14 Maj 2019 

 

 
Dagsordenen på mødet, ser således ud: 

 

• Gennemgang af regnskab 2018 
 

• Orientering fra Køkkengruppen 
 

• Maling af trappetrin op til 1. sal 
 

• Andet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LUKKEDAGE PÅ 
EJENDOMSKONTORET 

1. HALVÅR 19 

 
 1. maj 2019  Lukket 

 17. maj 2019 st. Bededag 

 30. maj 2019 Himmelfart 

 31. maj 2019 Lukket 

 5. juni 2019  Grundlovsdag 

 10. juni 2019 2. Pinsedag 
 

Ved akutte tilfælde  
skal Falck kontaktes på tlf. 

 

7025 3528 
 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret BAB 

   Vigtige datoer  
 

Tirsdag d. 14. maj: 
ekstraordinært afdelingsmøde 
med blandt andet regnskab. 
 

Lørdag d. 15. Juni:  
Årets Asfaltbal mere info følger. 



 

 

 
 

Invitation til det årlige Asfaltbal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Så er det ved at være tid til asfaltbal igen, og du og din familie er inviteret 
fra kl. 16 på asfaltpladsen ved Blok 1. Ballet løber af stablen 15. Juni 2019, 

hvor der vil være mulighed for, at få lidt at drikke og spise til beboervenlige 
priser, live-musik med chiliband, samt aktiviteter for børn og unge i alle aldre.  

 
Det er muligt at købe aktivitetsarmbånd til 25kr. på kontoret, 

nærmere dato for salg af armbåndene følger. 



 

 

 GENBRUGSBUTIKKEN HOLDER UDSALG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beboerne har været flittige til at indleverer tøj til genbrugsbutikken 

og vores kælder er ved at være fyldt. Så i hele april måned vil der være 
50 % på alle varer i butikken, så kom ned og se om der ikke lige skulle 

være noget du mangler. 
 

SØNDAG DEN 5.MAJ 2019 FRA KL. 11 – 15 

Her vil der være mulighed for at gøre et kup. 

Vi vil gerne have plads til noget nyt tøj i butikken, så denne dag 
udvider vi vores genbrugsbutik. Den vil være i 2 afdelinger: 

Der vil blive sat nogle borde op i Beboerhuset, hvor der vil være lagt 
en masse tøj. Tøjet vil koste 5 kroner stykket. Tøjet er kun 

sorteret og ikke vasket efter indlevering. 

Vi åbner selve butikken, hvor man kan købe tingene til den pris, 
som der står på de forskellige ting/tøj. 

 

Kom ned og se om der er noget, som du lige kan bruge 
og gør en god Handel. 



Mandag 22. juli (uge 30) til tirsdag 30. aug (uge 31) 2019 

Grantoftens feriekoloni for børnefamilier 
– en herlig sommerferie 

 

 

Dette vil mange børn og voksne nok sige. Så derfor har vi med tilskud fra 
Grantoftens Forum lejet Bøtø Strandpark som ligger på Falster ca. 4 km fra 
Marielyst by, og kun 300 m fra vandet. Stedet er et dejligt åndehul i grønne 
omgivelser tæt på Østersøens blå bølger  

Vækker dette din interesse så prøv en oplevelsesrig ferie sammen med venner og 
naboer og deres børn eller børnebørn. Der vil være et par enkelte planlagte 
aktiviteter som det er frivilligt at deltage i, ligesom alle har lov til at arrangere 
forskellige andre aktiviteter for børn og voksne.  

Tilbuddet om disse dejlige dage henvender sig primært til Grantoftens forældre 
med børn, eller bedsteforældre bosiddende i Grantoften, der kunne tænke sig en 
afslappende ferie med børnebørnene. Som sagt er det en koloni vi er på, så derfor 
kan ikke forventes den helt store komfort. 

Der vil ca. 14 dage før afrejse blive holdt et formøde om hvad tid vi skal af sted og 
andre praktiske oplysninger. Prisen er 

Kr. 400,00 for børn til og med 2 år 

Kr. 750,00 for børn til og med 14 år 

Kr. 900,00 for voksne 
———————————————–— 
kr. 450,00 for voksne (gælder for voksenturen i uge 31) 

I prisen er inkluderet bustransport frem og tilbage, forplejning og ophold  
 

OBS! HUSK AT DET ER NU PÅ SØNDAG at der er 
tilmelding og betaling af depositum til turen! 

Dette foregår Søndag den 5.maj 2019 kl. 13.00 – 14.00 i 
Beboerhuset 

 
Efter først til mølleprincippet, da der kun er plads til i alt. ca. 50 personer. 

Medbring huslejekvittering/betalingsoversigt. 



 Grantoftens Genbrugsbutik skal 
have ryddet ud af varer: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

50 % PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN 

 I HELE MAJ 2019 
 

Vi holder Ferie- og helligdags LUKKET 
 

*17. maj 2019 (Bededag). 

*30-31 maj 2019 (Kr. Himmelfart) 

*10. juni 2019 (Pinsen) 

*1. juli -31. juli 2019 (SOMMERFERIE) 

*20. december – 6. januar (JULEFERIE) 
(Med forbehold for ændringer) 

 

Med venlig hilsen 

Pigerne i Grantoftens Genbrugsbutik 



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 14.004kr til julemærkehjemmene. 

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

 
 
 
 
Badmintonsæsonen 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. 



 

 

 

 

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 

Linedance/gymnastik i Salen under Grantoftecenteret. 

Vi er en forening, der hedder Lokalmotion og tilbyder motion i dagtimerne. I Salen 
under Grantoftecenteret har vi følgende aktiviteter: 

Mandag Gymnastik  kl. 11.00-12.00 
Mandag Linedance kl. 12.15 til 13.30/45 
Torsdag Gymnastik kl. 11.30-12.30 
Fredag Linedance kl. 10.30-12.00 
Linedance er bare noget, man bliver ”glad i låget” af, 
og det er god motion. Så ses vi? Det tror jeg nok, vi gør ☺ 
Kontaktoplysninger og aktiviteter kan ses på vores hjemmeside 
www.lokalmotionballerup.dk  

På gensyn! Med venlig hilsen Annette Thulin Frostholm tlf. 42462611 

Onsdags-spilleklub i beboerhuset 
Hvis du har lyst til at bruge et par timer med andre beboere i Grantoften, så kom 

ned i beoerhuset, hvor vi kan spille brætspil, kort og rafle. Vil du hellere strikke eller 
hækle er du også meget velkommen. Vi får en kop kaffe og en snak.  

Vi spiller og hygger onsdage fra 18.30  -  Kontakt Anita på tlf. 44681709 

Motionsrum i Beboerhuset 
Kunne du tænke dig at få bedre livkvalitet, velvære, overskud og komme i godt hu-

mør, så skulle du prøve at komme ned i vores motionsrum. 

Dette er kun for grantoftens beboere over 18 år og med en egen vægt på 130kg.  
Pris pr. time er 10,- vedr. tider og hold kontakt Anita på tlf. 44681709 



 

 

 
 

Beboerbladet 
Stof til beboerbladet skal 
modtages inden d. 18 i hver måned.  
Indlæg sendes til  
beboerbladet@grantoften.dk  
 
Ansvarlige:  
Karina Priis Lemke 
Lis Rasmussen 

Butikker i Grantoften 
Cherry………………………………… 44977840 
Diva Pizza og Café………………..44666622 
Glamour……………………………. .44668090 
Jannies Hair Design……………...44654892 
Kringlen……………………………….40513585 
Netto………………………………………………….. 
Palace Garden……………………..44668889 
Q8………………………………………..44650626 
Royal Bazaar IVS…………………..23953808 
Slice  N  Dice…………………………31159071  
Tatoo Art Gallery………………….44610708 
Hobby og Legetøj………………………………… 
CONTOURS…………………………..26434548 

Bore– Banketider 
 

Tænk på din nabo 
-  de tænker på dig 

 

Banken samt brug af 
slagboremaskiner 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 en 
slagboremaskine på kontoret. 

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 
supportsag 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. 

Grantoftens 

Informationsudvalg 

Følger du os på Facebook? 
Den officielle side fra 
afdelingsbestyrelsen og kontoret. Se 
listen over de mest benyttede 
facebook grupper i Grantoften på 
hjemmesiden her:  
grantoften.dk/facebook 



 

 

 
 

Aktiv Fritid i Grantoften 

der er mange muligheder… 
Akvarieklubben 
Ronnie Frandsen     42 16 46 97 

Atleten 
Anders Fink Jensen     31 19 33 35 

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 Champagne & Wellness 
Karina Priis Lemke     26 43 45 48 

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  
Børge Lund  40 19 62 77 

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 
Kim 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 
Ivan Brinkmann Nielsen 42 30 08 50 
Karina Priis Lemke  26 43 45 48 
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 
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 


