
 

 

 
 

Beboerbladet  November 2019 

Læs mere i bladet om:  
Informationsudvalgets Halloween Konkurrence — Fremvisning af prøvekøkkener i 
Grantofteparken — Grantofteskolen 50 års fødselsdag— Grantoftens Juletræsfest  
— Loppemarked i Grantoftecenteret — Juletur til Gavnø Slot — Julehygge i 
Beboerhuset — Sæt kryds i kalenderen d. 30. November—Musikaften med Leo 
Adolph —Fællesspisning — Inspirations til sund mad — Julebanko i Beboerhuset. 



 

 
 

Ændring i Ejendomsfunktionen 
pr 1.1 2020 

Arbejdstid Mandag – torsdag, ændres 
fra kl. 7.00 – 11.30 og 12.30 – 15.00 og 
fredag til 14.30. Dette gør sig gældende 
for hele personalet. Der vil stadigvæk 
være 2 ejendomsfunktionærer om 
torsdagen til kl. 18.00.  
 

Fartbump i Legegaden 

Undskyld – vi lovede at fartdæmpende 
tiltag ville blive opsat i uge 42, det 
nåede vi desværre ikke, men vi starter 
op på projektet i uge 45. Vi glæder os 
alle til at se disse nye fartdæmpende 
tiltag lavet, som vil gøre det mere 
sikkert for alle at færdes i legegaden. 
 

Nye maskiner i vaskeriet 
Vi har nu været ude og finde nye, både 
vaskemaskiner og tørretumblere, til 
vores vaskeri. Der vil være udskiftning 
af begge dele ultimo november 2019 
I forbindelse med udskiftning af 
maskinerne, vil vaskeriet være lukket for 
en periode. Forventet lukketid er ca. 1 
uge. Så snart vi kender datoen for 
opstart på projektet vil der blive udsendt 
yderligere information. 

 
 
 

Ekstraordinært Afdelingsmøde 
Onsdag d. 6.11 2019 kl 19.00 
Der er onsdag d. 6. November 
ekstraordinært afdelingsmøde hvor der 
er godkendelse af køkkener der 
finansieres over den kollektive råderet. 
Husk at medbringe din seneste 
huslejekvittering eller betalingsservice 
oversigt ved deltagelse. 
 

Bestigelse af prøvekøkkener 
Afdelingen har opsat prøvekøkkener fra 
Kvik Køkken i Grantofteparken nr. 234 
og 244. Der vil derfor være åbent hus 
med ejendomslederen samt en 
repræsentant fra KVIK  
Mandag d. 4/11-19 fra kl. 13-15 & 
Tirsdag d. 5/11-19 fra kl. 15-17  

 Personlig henvendelse Telefontid 

Mandag 07.00-09.00 09.00-11.00 

Tirsdag 07.00-09.00 09.00-11.00 

Onsdag 07.00-09.00 09.00-11.00 

Torsdag 14.00-18.00 12.30-14.00 

Fredag 07.00-09.00 & 13.00-14.00 09.00-11.00 

Nyt fra kontoret, afdelingsbestyrelsen og udvalg 

Henvendelse til Ejendomsfunktionen pr 1.1 2020 



 

 

I forbindelse med Halloween torsdag d. 31/10, vil Redaktionen på Beboerbladet 
rigtig gerne se alle de flotte billeder af jeres udsmykninger, både på dørene, 
børnene og alle de uhyggelige stemningsbilleder i har taget, både inde og ude! 

Derfor vil  Redaktionen på Beboerbladet gerne udlodde en præmie, 
til det flotteste, vildeste og mest uhyggelige billede iblandt de indsendte. 
Billedet vil desuden komme med i det næste Beboerblad der udkommer i 
December, så smid dit billede i en mail til Redaktionen, så snart du kan. 

Husk også, når i sender jeres billeder til Redaktionen 
på E-mail beboerbladet@grantoften.dk, at skrive navn 
samt adresse, så vi kan kontakte vinderen. Med uhyggelige Hilsner fra 

Beboerbladets Redaktion 

Informationsudvalget  

Halloween-foto Konkurrence  

mailto:beboerbladet@grantoften.dk


Grantofteskolens   50 års fødselsdag
Den 26 september fejrede Grantofteskolen sin 50 års fødselsdag. 

Det var en dag hvor gamle og nye kollegaer kunne mødes og mindes den tid der 
havde været, og samtidig en dag hvor man kunne snakke om hvordan 

Grantofteskolen skal udvikle sig fremadrettet. 

 
For at alle skulle være misundelige på Grantofteskolen, 

havde 7.x lavet et overdådigt kagebord som end ikke ”La Glace” 
kunne matche. Kaffen flød og kagerne blev spist ved langbordene.  

Grantofteskolen er en del af Grantoften, de fleste herude har enten gået på 
den selv, eller har eller har haft børn på skolen. Alle har historier om skolen. 

Grantoften kan være stolt af at have en skole som er med til at udvikle 
og forberede vores unge på livet efter 8 – 14 arbejdsdage. 



Grantofteskolens   50 års fødselsdag 

Skolens leder Kirsten Weiland sagde blandt andet i hendes flotte tale, 
dette om forholdet imellem skolen og ”byen i byen”: 

” Noget man ikke kan komme uden om, når man nævner skolens historie, er 
hønen – betydningen af hønen som symbol og vigtigt kendetegn gik op for mig, da 
en veninde og tidligere elev her på skolen – som også er her i dag – som noget af 
det første spurgte mig, om hønen stadigvæk fandtes på skolen – for hun var elev 
her på skolen, da hønen blev indviet til skolens 10 års jubilæum dvs. for 40 år 
siden – den bidrager også i dag til skolens identitet! 

 

For et år siden deltog jeg i festlighederne til Grantoftens 50-års jubilæum. Ideen 
med området dengang var banebrydende og det var skolens indvielse året efter 
også, med splinternye og flotte faglokaler og som over tid voksede til fire 
bygninger og flotte udearealer. Når man ligger centralt i området som vi gør, midt 
i ”byen i byen”, er det også vigtigt at løfte blikket og vende sig mod de omgivelser, 
man er en del af. Derfor påskønner vi vores gode samarbejder med lokalområdet, 
hvor vi blandt andet bruger kirkens lokaler til månedlige fællessamlinger på 
mellemtrinnet, indskolingen optræder med krybbespillet, med klubben deler vi 
projektet om skolehaver, hvor man omsætter teori til praksis, Musikskolen, som er 
involveret forskellige musikforløb og som vi bla. Skal høre senere og runder dagen 
af. Den åbne skole er også vigtig, når vores store elever skal ud og prøve kræfter 
med erhvervslivet og ungdomsuddannelserne. Sådan kunne jeg nævne mange 
eksempler på gode samarbejder i og omkring Grantoften og tusind tak for det." 

 
    Tillykke med dagen til Grantofteskolen, vi glæder os til at fejre jer igen om 50 år. 



 

 

Nu er det snart ved at være tid til at afholde 
Grantoftens Juletræsfest igen og vi glæder 

os til at byde jer alle sammen et rigtig varmt 
velkommen igen i år! 

 

Tradition tro, vil det i hele november 
være muligt, at købe billetter til festen 

d. 7 December 2019. 

Grantoftens Juletræsfest 

Billetter sælges på kontoret 
fra mandag. d. 4/11-19. 

Alle hverdage i kontorets åbningstid. 
Frem til fredag d. 22/11-19. 

Sidste salgsdato for billetter vil være 
foran netto d. 23/11-19 fra kl. 10. 

Loppemarkedet i Centret er igen startet, og her finder du 
resten af datoerne for 2019, hvor der kan reserveres bord til. 

• Lørdag d. 02. November 2019 

• Lørdag d. 30. November 2019 

*Ekstra Loppemarked i samarbejde med centerforeningen 

• Lørdag d. 14. December 2019 

Du kan reserverer bord/stol hos Lis Rasmussen, kun pr. SMS tlf 51240578 
Skriv ønsket antal borde/stole du vil booke samt datoen for bookningen, 

- SENEST dagen før afholdelse af loppemarkedet! Der vil blive kvitteret med teksten 
"Bekræftet" - hvis der er plads. Det koster 20kr. Pr. bord. 

Der vil, så vidt muligt, blive sørget for at der kan købes kaffe, til billige penge. 
 

med venlig hilsen Lis Rasmussen, 
på vegne af Grantoftecenter Centerforening 

Loppemarked i Grantoftecenteret. 



 

 

 
Traditionens tro inviterer beboerhuset med på juletur, og denne gang går 

turen til Gavnø slot. Gavnø Slot huser et af Danmarks største julemarkeder 
med mere end 150 stader. Det historiske herregårdsanlæg fra 1800-tallet, 

byder på alt hvad et ægte julehjerte kan forstille sig af julepynt, 
dekorationer, nisser, brugskunst m.m. samt et udvalg af julens knas, kager, 

mad- & drikkevarer. 
 

Bussen kører afsted 
Lørdag d. 9. november 
Kl. 10:00 oppe fra Q8 
Tanken og kører hjem 
igen Kl. 16:00. 
 

Billetsalget sker d. 24. 
oktober Kl. 17-18 foran 
dybet, og igen den 2. 
november i centeret Kl. 
11-13, ellers kan de 
købet i genbrugsen. 
Prisen for billetter vil 
være 50 KR. for voksne 
og 30 KR. for børn. 
 

 
Vi glæder os til en hyggelig tur. 

De bedste julehilsner. 
Beboerhuset Ind I Varmen 

Juletur til Gavnø Slot 



 

 

Grantoftens Centerforening vil denne dag have underholdning i Grantoftecentret. 

Der vil bl.a. være: 
Musik 
Børneunderholdning 
Grill 
Kaffevogn 
* Loppemarked kl 11-16 (tilmelding, se andetsteds i bladet). 
 
Det endelige program for dagen vil bl.a. udkomme i Ballerup 
Bladet  

 

På vejne af Grantoftens Centerforening 

Beboerhusudvalget inviterer, traditionens tro, 
til julehygge i Beboerhuset — Ind I Varmen 

Søndag D. 24. november. 2019 

Kom i tidsrummet mellem Kl. 12:00 og 16:00, hvor du her kan lave din egen 
juledekoration, klip din egen julepynt og lave lidt julegaver.  

Der vil også være mulighed for at lave perleplader. 

 
 Der vil være The, Kaffe og lækre 
 hjemmelavede æbleskiver. 
 Det koster 20 kr. at deltage, 
 g så er det ellers bare at slippe 
 fantasien og kreativiteten løs. 

 

 Vi glæder os til nogle hyggelige juletimer. 

 Mvh. Beboerhuset - Ind I Varmen. 

Julehygge i Beboerhuset 

Sæt kryds i kalenderen d. 30. November 2019 



 

 

Kom til musik aften 
i beboerhuset ind i varmen.  
Lørdag D 30. november kl. 19:00.  
Vi åbner døren kl. 18:30. 

Vi får besøg af Leo Weisleder Adolph, 
som har været og spille for os før.  
Leo er Danmarks mest erfarende 
fortolkere af John Mogensen og er 
med mere end 30 års musikerfaring  
en spillemand af hjertet. 
Leo spiller også musik lavet af andre 
store danske musikere, som bl.a. Kim 
Larsen, Johnny Madsen, Teddy 
Edelmann og Four Jacks, så vi er 
garanteret en aften der står i 
fællessangens tegn. 
 

 
Der vil blive solgt billetter d. 2. November  
fra Kl. 11-13 nede i centeret, samt D 7. november  
fra Kl. 17-18 foran dybet. Ellers er der salg nede 
i genbrugsen inde for åbningstid.  

Vi glæder os til en aften med massere af fællessang 
og godt humør. Det er selvfølgelig tilladt at danse 
hvis man skulle få lysten.  
 
Mvh.  
 Beboerhuset Ind I Varmen.  

Musik Aften Med 

 Leo Weisleder Adolph 



 

 

 

 

Tirsdage I lige uger. 

Det koster 25 kr. for voksne 

og 10 kr. for børn under 10 år. 

 

Dørene åbner kl. 17:40 og vi 

starter med at spise kl. 18. 

 

Senest tilmelding  

er tirsdag kl. 12 

 

 

Menu for 2019: 
15.10:  
Hamburgerryg med stuvede  
spinat og kartofler. 

29.10:  
Frikadeller med stuvede  
hvidkål og kartofler. 

12.11: 
Lasagne med salat og flutes. 

26.11: 
Koteletter i fad med kartoffelmos. 

03.12: 
Julemiddag. 

Fællesspisning. 

OBS!  
Fællesspisning den 10.december 2019 er blevet rykket frem til 
den 03.december, da vi skal have lagt 
nyt gulv i Huset. 
 

Ved tilmelding til Fællesspisning, skal man kontakte 
Lisbeth på 20238967 eller Jeannie på 26238752 (på 
SMS så svarer Jeannie tilbage). 
 



 

 

Grantoftens Seniorgymnastik for alle  
60+, starter nu op igen her efter 

sommeren og mon ikke alle trænger 
til, at få rørt sig lidt igen. 

 
Vi er i salen under centret: 

Tirsdag kl. 9.30-12.00 
 

Gymnastikhallen på Grantofteskolen: 
Torsdag kl. 14.45-16.00 

Torsdag kl. 15.15-15.50 (stolegymnastik) 
 

Stolegymnastik er for dem, der ikke kan 
ligge på gulvet, eller dem med rollator. 
Det har vi gjort, så alle kan være med. 
Der er kaffe og hygge efter gymnastik 

om torsdagen.  
 

Sæsonen er fra: 1 September til 31 Maj 
og prisen er 600 kr. (Der er 1 måned 

prøvetid, for nye medlemmer) 
Ring for at høre nærmere — Lena 

Simonsen / 24496511 

Vi byder indenfor til nogle hyggelige 
timer hvor vi spiller banko og hygger os. 

Vi har præmier til alle jer der vinder på 
henholdsvis, 1 række, 2 rækker og 
selvfølgelig til de heldige vindere af 
fuldplade. 
Pst. Der er sidegevinster til fuld plade! 

Der vil være Kaffe, The, Æbleskiver, samt 
salg af Sodavand. Så tag dine venner i 
hænderne og kom ned til nogle hyggelige 
timer. 

Mvh. 
Grantoftens 
Beboerforening.  

Senior Gymnastik 60+ 

Vi en gruppe beboere der har startet et 
fællesskab, hvor vi deler vores viden om 

alt indenfor en sund livsstil, som 
opfølgning på det foredrag om Sense, der 

blev afholdt i Beboerhuset. 

 
 
 
 
 

Vi er i Beboerhuset om  
tirsdagen i ulige uger,  

i tidsrummet mellem 17-18 

Det koster ikke noget, at deltage og der 
vil være kaffe og the. 

Hvis du har nogle spørgsmål til os, 

så kan du skrive til Jeannie Stjernesø, på 

telefon: 26238752. Hvis du blot skriver en 

sms vender Jeannie tilbage. 

Inspiration til sund mad 

Julebanko i Beboerhuset 
Kom til julebanko i Beboerhuset - Ind i Varmen 

Lørdag d. 23. november kl. 13:00. 



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, ga-
nen og den søde tand. 

TORSDAG i lige uger kl. 13.30 - 15.30 
I ”Beboerhuset”. 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 Genbrugsbutikken. 
Genbrugsbutikken er en non-profit 
butik, drevet af frivillige. 
Indtægten fra salg går til danske foreninger, som f.eks. Børnecancerfonden, 
Mødrehjælpen og Danske Hospitalsklovne. 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 
Mail: bjarnyh@gmail.com for at høre nærmere. 



 

 

 

 

Poderne Grantoften IF består af både 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 beboerhuset, 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 livskvalitet, velvære, overskud og komme i godt 
humør, så skulle du prøve at komme ned i vores motionsrum. 

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



 

 

 
 

Beboerbladet 
Artikler til beboerbladet skal 
modtages inden d. 18 i hver måned.  
Indlæg sendes til  
beboerbladet@grantoften.dk  
Redaktører:  
Karina Priis Lemke 
Lis Rasmussen 
Irene Hansen 

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………………………………… 

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: http://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 
 

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 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     53 76 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: 
Alle dage:         Kl. 06:00 - 24:00 
 
Containerplads: 
Brug udleveret chip for at åbne  
porten mellem   Kl. 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). 
I månederne Januar og August vil det 
være den anden torsdag  i måneden. 
Undtaget Juli og December måned  

Afdelingsbestyrelsen 
Formand: 
Jette Fesner        21 48 27 95 
Næstformand: 
Lisbeth Elfort-Frederiksen   20 23 89 67 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Belinda Hinz-Jacobsen    29 76 28 57 
Irene Hansen     23 47 38 59 
John Rasmussen     23 67 00 44 
Karina Priis Lemke     26 43 45 48 
Lis Rasmussen     51 24 05 78 
Malene M. Andersen    81 75 81 28 
Mie Kjølner      22 30 27 23 
Rasmus Garder     21 92 88 90 
Sanne Magaard     53 64 47 30 
 
Suppleanter 
Connie Finne 
Jeannie Stjernesø 
Ley Plum 
 
Mail til Afdelingsbestyrelsen: 
bestyrelsen@grantoften.dk 
 
Afdelingsbestyrelsens sekretær: 
Bente Rasmussen 
bra@grantoften.dk 

Forretningsudvalget: 
Jette Fesner 
Lisbeth Elfort-Frederiksen 
Rasmus Garder 
 

Formænd for udvalg: 
Byggeteknisk udvalg: John Rasmussen 

Informationsudvalget: Rasmus Garder 

Miljøudvalget: Jette Fesner 

Beboerhusudvalget: Sanne Magaard 


