
 

 

 
 

Læs mere i bladet om: Videoovervågning, Parkeringsvagter samt p-regler, Lav din 
egen fastelavnsdragt, 
fastelavnsfest i salen, fællesspisning,  Indeklima beboerkoordinator  osv... 

Beboerbladet  Januar 2019 



 

 

 
 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 

Internet opgradering 
Boksudskiftningen er nu vel overstået.  
Januar var som aftalt gratis, grundet de 
gener udskiftningen medførte. Herun-
der kan du se information om hurtigere 

bredbånd uden prisstigning.  

Ønsker du at ændre på dit abonnement 

skal du selv kontakte DKTV kundeser-
vice... 

Rensning af ventilationska-

naler 

i Grantofteparken 

Rensningen af ventilationen i grantofte-

parken er godt i gang, og det forventes 

at være helt færdigt start februar. Når 

alt arbejdet med rensningen er færdig 

vil der efterfølgende blive lavet en ind-

regulering, sådan at alle lejemål vil have 

det korrekte sug, fra ventilationskana-

lerne. 

 

Snerydning og sikkerhed. 
Vi er gået den kolde tid i møde og ejen-

domsfunktionærende er på pletten og 

tidligt ude, når sneen skal ryddes. I den 

forbindelse vil vi fra driften og afdelings-

bestyrelsen gerne have lov at huske jer 

på, at passe på jer selv og hinanden der-

ude. Vi har desværre været ude for, at 

der er børn der har gjort det til en leg, 

at hoppe ud foran vores snerydnings-

vogne, samt kaste sne efter ejendoms-

funktionærende. Dette er selvfølgelig 

ikke en leg og vil ikke blive accepteret. 

Det er mørkt og koldt og vi opfordre alle 

forældre til, at tage en snak med jeres 

børn om, hvor, hvornår og hvordan man 

 

Din nuværen-
de hastighed 
og pris: 

Din nye ha-
stighed og 
pris: 

Samme 
pris eller 
besparel-
se: 

20/20 Mbit / 
109 kr. pr 
mdr. 

100/100 
Mbit / 99 kr. 
pr mdr. 

Du sparer 
10 kr. 

40/40 Mbit / 
149 kr. pr 
mdr. 

150/150 
Mbit / 149 
kr. pr mdr. 

Samme 
pris som 
før         

60/60 Mbit / 
189 kr. pr 
mdr. 

200/200 
Mbit / 189 
kr. pr mdr. 

Samme 
pris som 
før         

80/80 Mbit / 
219 kr. pr 
mdr. 

300/300 
Mbit / 219 
kr. pr mdr. 

Samme 
pris som 
før         

100/100 
Mbit / 259 kr. 
pr mdr. 

400/400 
Mbit / 259 
kr. pr mdr. 

Samme 
pris som 
før 

Fastnet abn. 
Standard / 35 
kr. pr mdr. 

Telefoni 
Standard / 
29 kr. pr 

Du sparer 
6 kr. pr 
mdr. 

Fastnet abn. 
Flatrate / 79 
kr. pr mdr. 

Telefoni Flat-
rate / 69 kr. 
pr mdr. 

Du sparer 
10 kr. pr 
mdr. 

Fastnet abn. 
Flatrate+ / 
129 kr. pr 
mdr. 

Telefoni Flat-
rate+ / 119 
kr. pr mdr. 

Du sparer 
10 kr. pr 
mdr. 



 

 

 
 

leger i sneen.  

 

Maling af opgange i blokke-

ne 
Vi er i fuld gang med at male opgangene 

i blokkene.  

Pt. Males der i blok 3 samt indgangspar-

tier i blok 1 

Malerarbejdet i blok 2 sættes i udbud og 

arbejdet forventes påbegyndt når blok 3 

er færdigt.  

Opgangene i blok 1 males i 2020 

 

Sikkerhedsdøre 
Pulje 2 sikkerhedsdøre, 120 beboere har 

ønsket at få nye sikkerhedsdøre. Opstart 

er som lovet i 2019 og der forventes 

opstart snarest. 

 

Gennemgående Låsesystem 

til  

terrassedøren i Grantofte-

parken 
Driften vil i den nærmeste fremtid sende 

interesse  tilkendegivelse på gennemgå-

ende cylinder lås med greb til terrasse-

døren der kodes til boligens egen nøgle.  

Priser og mere information udsendes 

snarest. 

 

Husdyrregler i Grantoften 
Det er tilladt at holde husdyr i Gran-

toften. 

Tilladelsen gælder én hund eller én kat.  

Men det er vigtigt at være opmærksom 

på, 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 



 

 

 
 

Beboerkoordinator  

Fra 1. februar 2019 vil Flemming Knud-
sen være  
beboerkoordinator for alle henvendelser 
vedr.  
kuldebroer/indeklima i Grantofteparken.  

 

Aftaler kan kun indgås på tlf. eller mail. 

Flemming har følgende kontaktoplysnin-
ger: 

Telefontid kl. 9-12 
Telefonnummer:  41 26 84 93 

Mail: klima@grantoften.dk 

 

Videoovervågning 

Etablering af videoovervågning er i fuld 

gang. Der trækkes i øjeblikket kabler i 

højhusene. Derefter  

fortsætter arbejdet med installation ved 

Centeret,  

og der afsluttes i Grantofteparken og på  

containerpladserne.  

 

Chipnøgler 

Pr. 1. februar 2019 omstilles alle cylinde-

re i  

kælderdøre i højhusene, således at der 

alene kan  

bruges chip-nøgler til at få adgang til 

kældrene.  

Omstillingen sker automatisk. De chip-

nøgler der er tilknyttet hvert lejemål, vil 

også virke til 

 kælderdørene. Gamle kældernøgler kan 

afleveres  

på ejendomskontoret.  

 

 

P-Vagter 

Cirka d. 15. februar 2019 starter ONE-
PARK med at kontrollere, at der parkeres 
korrekt i hele 
 Grantoften. Der bliver i den forbindelse 

opsat skilte, der tydeligt angiver, hvor-
dan der må parkeres. 



 

 

 
 

ONEPARK’s p-vagter arbejder i uniform og vil kontrollere i 
Grantoften 

på alle tider af døgnet.  

Parkeringsbestemmelserne er således: 

1) Parkeringsarealer: 

Parkering kun tilladt indenfor opmærkede båse. 

Trailere eller campingvogne parkering forbudt. 

 

2) På trailer- og campingvognsområde: 

Parkering kun tilladt af trailere/campingvogne 
med tilladelse fra ejendomskontoret. 

 

3) Parkering forbudt for køretøjer over 3500 kg. 
 

4) Parkeringsbestemmelserne er gældende alle dage 00.00 – 
24.00 

 

5) Overholdes parkeringsbestemmelserne ikke, 
kan ONEPARK pålægge kontrolgebyr. 

 

6) Taksten for kontrolgebyret er pt. kr. 636,- pr. kontrolgebyr 
og inkl. opkrævning til klagenævn. 

 

7) Taksten for kontrolgebyret på handicappladser uden gyldigt 
handicapskilt, 

samt standsning og parkering forbudt områder er pt.  



Loppemarked i Grantofte-

centret 2019 

Da ”Loppen” i den gamle Spar butik luk-

kede ned 15 december 2018, går vi tilba-

ge til ”gamle dage”  

og holder loppemarked i centret. 

Dette vil foregå hver d. 1ste lørdag i må-

neden, datoliste for 2019 sidst i indsla-

get. 

Grantoftens centerforening stiller borde/

stole til rådighed for kr. 20 pr bord pr. 

gang. 

(og kun disse borde benyttes) 

Tidsrummet er fra kl 11-16, men tilmeld-

te lopper kan få udleveret bord/stole fra 

kl. 9.30-10,  

så man kan nå og stille sine ting op og 

være klar kl 11.00. 

Når man er tilmeldt, så ER MAN DER, fra 

kl. 11-16. 

TILMELDING FOREGÅR KUN PR. SMS TIL 

LIS RASMUSSEN 

På tlf 51 24 05 78, hvor i oplyser: navn, 

dato for hvornår i vil bestille bod, antal 

borde. 

Når jeg har noteret jer, vil jeg kvitterer 

bestillingen med teksten ”noteret” og 

jeres bod er bestilt,  

betaling sker kontant på dagen til mig (Lis 

Rasmussen). 

 

Datoliste for 2019: 

Lørdag 2. februar 11-16 

Lørdag 2. marts 11-16 

Lørdag 6.april 11-16 

Lørdag 4. maj 11-16 

Lørdag 1. juni 11-16 

Lørdag 3. august 11-16 

Lørdag 6. september 11-16 

Lørdag 2. november 11-16 

Lørdag  14. december 11-16 (rykket pga. 

af juletræsfest) 

Med venlig hilsen Lis Rasmussen 

På vegne af Grantoftens Centerfor-

ening 

MGP FEST 
LØRDAG.  2. MARTS 2019 

KL 19.00 TIL 23.00 

I BEBOERHUSET ” Ind I Varmen ” 

Er du også vild med MGP? 

Kulturhusudvalget inviterer til MGP fest.  

Vi lægger op til en god og hyggelig aften, 
hvor vi ser årets MGP show på Tv/

Projektor 

Der vil være sandwich , kaffe, sodavand, 
chips , slik og hvad der ellers høre sådan 

en fest til . 

Vi vil pynte huset op og printe stemme-



Vi byder en ny skønhedsklinik 
velkommen i centeret. 

CONTOURS v/ Karina Priis Lemke er 
nu at finde hos Klinik Glamour. Kli-
nikken har fokus på bryn, vipper og 

ansigt. 
Karina tilbyder Eyelash  extensions, 
semi-permanent kosmetisk pigmen-

tering, 
ansigtsbehandlinger samt voksbe-

handlinger.  
I forbindelse med åbningen, 

gives der 30% på alle Karinas be-

Kulturhuset  ” Ind i varmen ”bliver til 

BEBOERHUSET ” IND I VARMEN” 

Lørdag d. 23/2 2019 

Kl. 12.00 til 14.00 
 

Kom og vær med til et par hyggelige timer. Kulturhusudvalget byder på lidt 
vådt og tørt til ganen 

Kom forbi og få en sludder om, hvad du som beboer synes, vi kan bruge hu-
set til. 

Kom og se hu-
sets mange 

faciliteter og 
få en rundvis-
ning i husets 

Indvielse af Grantoftens nye be-

Vi byder velkommen den nye lege-
tøjsforretning 

HOBBY OG LEGETØJ. 
 

Efter at flere af  
legetøjsgiganterne har forladt mar-
kedet, har vi nu fået fornøjelsen af 
at kunne byde jer og jeres børn vel-

kommen i Grantoftens helt egen 
hobby og legetøjsbutik. 

  hele februar frem til fastelavn er 
der fokus på  

fastelavnskostumer til børn i  stør-



 

 

 

 

 

 

KOM OG VÆR MED TIL AT SKABE DIN HELT EGEN FASTELAVNS-
DRAGT 

I 

BEBOERHUSET ”IND I VARMEN” 

SØNDAG 24. FEBRUAR 2019 FRA KL 11.00 TIL 16.00 

Gør årets fastelavnsdragt helt unik og vær selv med til at skabe 
den. En ting er sikkert - med fjer, perler og glimmer bliver det i 

hvert fald ikke kedeligt! 

Hej alle børn i Grantoften! 

Kom til nogle hyggelige timer i beboerhuset. Vi vil hjælpe dig med 
at lave  

fastelavnsdragt. 

Vi har i genbrugsbutikken samlet en del materialer, som kan bru-
ges til at lave din helt egen fastelavnsdragt. Vi har symaskine og 

andre materialer til rådighed. 

Du kan også vælge at tage din gamle dragt eller materialer med, og 
så kan vi sammen med at lave op på dragten/pynte den, eller hvad 

vi nu finder på.  

Der vil blive serveret kaffe, the, saftevand, kage og chips. 

Tag din far, mor eller en anden voksen med, som også kan hjælpe 
dig. 



 

  

Salen under centret,  

kl. 12.00-15.00 Billetter kan købes på Grantoftens 

Kontor alle hverdage, fra tors. d. 31. jan. –  tors. d. 

28. febr. 

Børn 25 kr. voksne gratis! 

OBS. Ingen billetsalg på selve dagen! 

Glemt at købe billet?  Kontakt Gitte 2192 3012 

Tøndeslagning opdeles i 3 aldersgrupper 

0 - 4 år  /  5 - 8 år  /  9 - 13 år 

 

Præmier til kattekonger & dronninger! 

Præmier til flot & fantasifuld udklædning! 

Godtepose m/kakaomælk eller Juice på billetten! 

Stort Lotteri m/flotte gevinster! 

Trylle Anders kommer og underholder børnene! 

Baren vil være åben for salg af 

Øl/vand, kaffe/te, toast, sandwich,  

Fastelavnsboller m.m. 

 

                                         Vi glæder os til at se jer! 

afholder lørdag d. 2. marts. 



FÆLLESSPISNING I  
KULTURHUSET ”IND I VARMEN” 

TIRSDAG DEN 5.februar 2019 Kl. 18.00 
Bankekød m/kartoffelmos 

 
TIRSDAG DEN 19.februar 2019 Kl. 18.00 

Kalkungryde m/ris og bagte rodfrugter 
 

TIRSDAG DEN 5.marts 2019 Kl. 18.00 
koteletter i fad m/ris og flute 

 

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.  



Belinda Hinz-Jacobsen 

Stort tillykke med prisen, det er første gang 
årets 
lederpris, er blevet tildelt, en person indenfor 
det boligsociale område, så det er ekstra flot. 

En af de ting som vores borgmester Jesper 

Würtzen, nævnte,  (som indstilleren havde 

sagt), uanset om Belinda har travlt, så giver hun 

sig tid til at lytte, og ellers vender hun tilbage 

med et svar, hvis hun ikke har svar på rede 

hånd, derudover kender Belinda alle, eller næ-

sten alle i Grantoften, og er altid frisk til en kop 

kaffe. Så efter ca 15 år i bestyrelsesarbejdet, må 

 
Grantoftens Genbrugsbutik 

EFTERLYSER: 
 

Hvis du har gamle badeværelsesfor-
hæng, i det tynde stof, (ikke plastik), 
liggende som du ikke bruger, kan du 
afleverer det i genbrugsbutikken. 

Kulturhusudvalget har en ide til et 
projekt, som vi gerne vil lave, hvis det 
lykkedes at samle nok 
badeforhæng,  vil der komme nærme-
re information om vores spændende 
fremtidige projekt. (såfremt der ikke 
bliver indsamlet nok, vil de donerede 
badeforhæng blive solgt i genbrugsbu-
tikken.) 



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 

 
 
 
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. 



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. 

 

 

 

 

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 

 GENBRUGSEN - åbningstider—man– tirs—tors—fredag 

GENBRUGSEN. 

Fortsætter udsalg i den 
gamle SPAR med de man-
ge donerede effekter. Vi 



 

 

 
 

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 
Hobby og Legetøj………………………... 
CONTOURS…………………..2643 4548 

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 beboerbladet skal 
modtages inden d. 10 i hver måned.  
Indlæg sendes til  
beboerbladet@grantoften.dk  
Ansvarlige:  
Karina Pless Lemke 
Lis Rasmussen 
Pernille Parknov 

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:   

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 Informati-

onsudvalg  

Følger du os på 

Facebook ? 
Den officielle side fra af-
delingsbestyrelsen og 

kontoret. Se listen over de mest be-
nyttede 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 
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  
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 
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 
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 


