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Tale til Grantoftens 50 års jubilæum den 25. august.  

 

God eftermiddag alle sammen og velkommen til Grantoftens 50 års jubilæum. Dejligt at se så mange 

mennesker. Jeg vil lige komme med lidt historik, men skal nok passe på det ikke bliver for lang en tale. 

Grantoften (eller som det oprindeligt hed Kollektiv byen Grantoften. (blev bygget i 1967 til 1969. 

 Blok 1 og 2 samt 76 rækkehuse kom til at hedde Ballerup almennyttige boligselskab (BAB). Og blok 3 og 

380 rækkehuse kom til at hedde Arbejdernes kooperative Byggeforening Balllerup (AKB), og det var Dansk 

almennyttigt Boligselskab af 1942 (DAB) der varetog tilrettelæggelsen af byggeriet. 

 

Derefter blev Centeret, skolen, institutionerne og Kirken bygget, så det blev en by i byen. 

Det var noget roderi at have 2 boligselskaber, så i 1990 kom det hele til at hedde Ballerup almennyttige 

boligselskab (BAB). Og administreres stadig af DAB.  

Tårnene ved blok 2 blev bygget 1989-1990  

Platanbuen blev bygget i 1997 

Vi renoverede Rækkehusene 2005-2006, nye facader, isoleret og nye tage, samtidig blev legegaden også 

forskønnet, med en masse motionsredskaber og boldbure.  

Vi renoverede de 3 højhusblokke 2014-2016, som også fik nye facader, isoleret, nye tage og vinduer, samt 

vores udearealer, som blev meget flotte. 

 

Her i Grantoften har vi 1342 boliger, og der har i gennemsnit boet ca. 3100 beboere. 

I kan nok høre jeg er glad for tal, men i skal nok slippe nu, og jeg har kun en sidste ting, nemlig at vi endelig 

fik lov til at udtynde vores randbeplantning hele vejen rundt om Grantoften. Det er blevet dejligt åbent så vi 

kan se ud, men også at folk kan se ind til os og se hvor dejligt vi bor. Vi hjælper hinanden og har mange 

klubber og aktiviteter, hvor der er mange frivillige der hjælper til, for at styrke sammenholdet. 

Og pludselig er der gået 50 år og det er jo nok værd at fejre og feste, så det vil vi gøre hele dagen, sammen 

med jer. 

Tusind tak til alle som har hjulpet til med at få denne dag op af stå. 
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Til sidst vil jeg gerne have lov at overbringe en buket blomster, til beboere som vi kender til som har boet 

her fra starten.  

Mette Hølmkjær Platanbuen 7.2.1 

Henny Juul Baltorpvej 193.2.1 

Inger Jensen Baltorpvej 251.6.2 

Inge Jørgensen Baltorpvej 265.2,2 

Knud Nielsen Baltorpvej 271,2,2 

John Jacobsen Grantofteparken 530 

Claus Flemming Kofoed Larsen Grantofteparken 144 

Susanne Knudsen Baltorpvej 209.1.1 

 

Hvis der er andre som har boet fra starten, så må i endelig komme herop. 

 

 

 


