
 

 

 
 

Beboerbladet  Marts 2019 

Læs mere i bladet om:  De nye Pullerter, den nye container plads, nye køkkener i 
Grantoften, fyrretræerne på blokkenes legepladser, molokker mandag morgen,  
loppemarked i grantoftecenteret, Grantoftens genbrugs udsalg, sæt kryds i 
kalenderen, pap og storskrald. 



 

 

 
 

Nye pullerter 

Så er de nye pullerter, ved indkørslen 
til Grantofteparken (brandvejen) og 
ved Vestkirken, sat op, fine med lys i, 
så de kan ses. 

Ny Containerplads v/blok 3 

Så er den nye containerplads 
kommet på plads, til stor glæde for 
både ejendomsfuntionærer og 
beboerne. Der er kommer tydeligere 
skiltning på containerne, så det skulle 
være nemmere, at finde det korrekte 
sted, til sit affald. Porten fungerer 
desværre ikke endnu, men der 
arbejdes på sagen. 
 

Nye køkkener i Grantoften 

Køkkengruppen arbejder på højtryk, 
for at finde den bedste løsning, for 
alle parter. 

Der har været lidt stille, men der 
arbejdes hårdt i kulisserne, B.la. har 
man været ude at undersøge/
kontaktet køkkener fra KVIK, SVANE 

og  IKEA køkkener. Nu arbejdes der 
med valg af farver på køkkenerne, 
bordplader, greb og mange detaljer, 
så vi kan få nogle pæne køkkener.  
Der vil på sigt blive lave 3 prøve-
køkkener (2 i rækkerne og ét i 
blokkene), som folk kan komme og 
kigge på. Nærmere information, vil 
komme, når alt det er på plads. 
 

Fyrtræerne på blokkenes 
legepladser 

Da man har erfaret at fyrtræer og små 
børn, ikke er den bedste kombination, 
om sommeren får mange både børn 
og voksne, de spidse nåle op i 
fødderne mv. Derfor bliver alle 
fyrtræer ved legepladserne, nu 
fældet, hvis alt går efter planen, sker 
det Primo April 2019. MEN, der bliver 
plantet andre børnevenlige træer, i 
stedet for, så der stadig er noget der 
kan give skygge og samtidig er pænt 
at kigge på. 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 



 

 

 
 

Molokker mandag morgen 

Ja, billedet siger sig selv, noget rigtigt 
svineri, som tiltrækker rotter, måger 
og andre skadedyr, til festmåltid. 
Der opfordres på det kraftigste, at 
det KUN er køkkenaffald, der smides 
i molokkerne, alt andet skal på 
containerpladsen. 
HVIS, rummene i molokkerne, ser 
fyldte ud, så prøv lige at skubbe til 
poserne, det kan være den ikke er 
faldet helt ned i beholderen. 
Hvis det skulle ske, at en af 
molokkerne er fyldt, så er der ikke 
langt til den næste, så kan man  
smide sit affald deri. 

Hvis vi alle er med til at gøre disse 
ting, vil vores områder, altid se pæne 
ud, og måge problematikken vil også 
blive kraftigt reduceret, hvis vi holder 
vores områder skraldefri. 

LAD OS ALLE PASSE RIGTIG GODT PÅ 
VORES NATUR OG MILJØ I 

GRANTOFTEN  

Foråret nærmer sig 

Foråret er på vej, dermed også 
mere aktivitet udendørs og på 
legepladserne. 

Der vil snarest blive sat projekt 
”Legepladseftersyn” i gang, dvs. 
driften er i dialog med flere 
legepladsinspektører, der kan 
varetage opgaven. Når det er på 
plads, så går legepladseftersynene 
i gang, så alle kan lege og færdes 
sikkert. 
Mere information, når opgaven går 
i gang. Endvidere forventer vi, at 
sandkasse sand vil blive renset 
hurtigst muligt.  

   Vigtige datoer  
 

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

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

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 



Loppemarked i Grantoftecentret 2019 
 

Så er der igen loppemarked i Centeret den første lørdag i måneden☺  

Grantoftens Centerforening stiller borde/stole til rådighed for kr. 20 pr bord 
pr gang. Alle boder SKAL benytte disse.  

Tidsrummet er fra kl. 11-16, men tilmeldte ”Lopper” kan få udleveret bord/stole  
ra kl. 9.30-10, så man kan nå og stille sine ting op og være klar. 

Når man er tilmeldt, så ER MAN DER fra kl. 11-16. 

TILMELDING FOREGÅR KUN PR. SMS TIL LIS RASMUSSEN 

Skriv en SMS til tlf.nr. 51 24 05 78, hvor I oplyser: navn, dato for hvornår I vil 
bestille bod og antal borde—Når jeg har noteret jer, vil jeg kvitterere bestillingen 

med teksten ”noteret” og jeres bod er bestilt, betaling sker kontant på dagen 
til mig (Lis Rasmussen). 

Datoliste for 2019: 

Lørdag 6.april 11-16 

Lørdag 4. maj 11-16 

Lørdag 1.juni 11-16 

JULI FERIE 

Lørdag 3. august 11-16 

Lørdag 6. september 11-16 

Lørdag 5. oktober 2019 11-16 

Lørdag 9. november 11-16 

Lørdag  14. december 11-16 (bemærk 2. lørdag i måneden) 
 

Der vil være mulighed for at købe kaffe/the til billige penge. 

Vi håber at se rigtig mange, så det bliver godt og hyggeligt, om det plejer at være. 

 

Med venlig hilsen 

Lis Rasmussen 

På vegne af Grantoftens Centerforening 



Grantoftens Genbrugsbutik skal 
have ryddet ud af varer, DERFOR: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

50 % PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN 

 I HELE APRIL 2019 
 

Vi holder Ferie- og helligdags LUKKET 
 

*15-22. april 2019 (Påsken) begge dage inkl. 

*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 



Tak for donationer til vores Bankospil 
 

Jeg vil hermed på Petanqueklubbens vegne sige mange tak for alle 
donationerne til vores  bankospil. Tak til:  

HLM(Madsen) - Centerforeningen - Akvarieklubben - Sussi og Alex, 
-Vinklubben - Fodboldens Venner - Flügger - Elin og Niels - Ivan og 
Mathea - Grantoftens Beboer forening(GB) - Whisky klubben - Jan 

Leo - Farmor (Lilli Hansen) - Kim Eijlersen (Søren Jørgensen) - Pava - 
Pensionistklubben - Diva - CONTOURS v. Karina -  Glamour - Tattoo 

Art Galleri. 

Tak til alle som kom og støttede op omkring spillet.  

Jeg vil også sige tak til alle,  der hjalp til. 

Med venlig hilsen. 
Formand Irene Hansen 

Donation fra Genbrugsbutikken til 
Julemærkehjemmene 

Kr. 14.004,00 

(4. kvartal 2018) 

 

Tusinde tak til alle som har støttet ved køb af diverse ting i 
Grantoftens Genbrugsbutik. 

Den store donation er til stor glæde og gavn for rigtig mange børn 
og unge, der har det svært - enten med overvægt, mobning, 

ensomhed osv. 

Med taknemmelig hilsen 

Pigerne i Genbrugsbutikken  



FÆLLESSPISNING I  
BEBOERHUSET ”IND I VARMEN” 

TIRSDAG DEN 2. April 2019 Kl. 18.00 
Kødsovs med pasta og grøn salat 

 
TIRSDAG DEN 16.April 2019 Kl. 18.00 
Krebinetter med stuvede ærter/gulerødder 

 

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.  Beboerhusudvalget. 



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. 



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 

 

 

 

 

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 



 

 

 
 

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

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 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. 

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 
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 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 
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 


