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 PRESSEMEDDELELSE 

 
 
 Init.: BKo 

 

 Den: 17. november 2015 

  

Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 5. november 2015 

 

Ejendomskontoret 

 

Ejendomskontoret er flyttet tilbage fra den midlertidige placering i centret mandag den 9. november 

2015. 

 

Frivilligdag 

 

213 deltog i arrangementet. Der blev informeret om frivillighedscenter, hvor man kan ansøge midler 

til flere forskellige projekter. Centret kan også give gode råd til bestyrelser. 

 

Boligpolitisk konference 

 

Der er afholdt Boligpolitisk konference i LO skolens konferencecenter i Helsingør den 14. novem-

ber 2015. På konferencen blev sat fokus på de udfordringer, som de almene boligafdelinger står 

overfor. 

 

Fra Kollektivbyen Grantoften deltog: Jette Fesner, John Rasmussen, Sanne Magaard, Ley Plum og 

Lisbeth Elfort-Frederiksen. 

 

Boligselskabsmøde 

 

Borgmesteren inviterer til årets boligselskabsmøde for afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser 

og forretningsførere m.fl. Ballerup Kommune er på udkig efter gode historier fra boligafdelingerne, 

der kan inspirere andre afdelinger. Hvis vi har noget, vi vil fortælle om, må vi gerne sende en mail. 

 

Mødet afholdes den 1. december 2015 kl. 17.00 – 21.00 i Atriet på Ballerup Rådhus. 

 

Centerforeningen 

 

Der er afholdt møde i Centerforeningen den 3. november 2015.  

 

Restaurant og værtshus er opsagt, men restauranten fortsætter med ny ejer. 

 

 



  

Takkemail 

 

Der er modtaget tak fra John Oberg, DAB, for 3 flasker vin i anledning af hans jubilæum. 

 

Hovedrengøring i blok 1 

 

Der vil blive foretaget hovedrengøring i blok 1 inden december 2015. 

 

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse 

 

Der er afholdt byggegruppemøde om renoveringen den 19. oktober 2015. 

 

De næste møder er planlagt afholdt den: 

 

17. december 2015. 

14. marts 2016. 

 

Der er afholdt summemøder om renoveringen den 5. oktober 2015. 

 

De næste møder er planlagt afholdt den: 

 

2. november 2015 

7. december 2015 

4. januar 2016 

1. februar 2016 

7. marts 2016 

 

Der afholdes beboermøder om renoveringen: 

 

BV 267 – 257 mandag den 2. november 2015 

BV 255 – 247 mandag den 11. januar 2016 

 

Byggesagen kører godt og er længere fremme end tidsplanen. 

 

Regelsæt for legepladser 

 

På afdelingsmødet i august besluttede beboerne ændringer i regelsættet for legepladser. 

 

Der tilføjes et nyt punkt 1.5 og punkt 2.3 er ændret. 

 

Frivilligt arbejde - klubber 

 

I forbindelse med synliggørelse af klubberne afventer vi KU´s beskrivelser af de enkelte klubber. 

 

Deadline var den 28. september 2015, men afdelingsbestyrelsen har kun modtaget indlæg fra 2 

klubber. Der rykkes for beskrivelser af klubber. Bestyrelsen opfordrer til flere indlæg. 

 

Informationsfolder 

 

Folderen er udsendt den 6. november 2015. 



  

 

Husdyrgruppen 

 

Der er mange beboere, der er glade for de 2 nye hundetoiletter ved blok 1 og 2. 

 

Fællesmøde 

 

Der er ikke aftalt fællesmøde, men Erik Hansen fra Ballerup Kommune anbefaler, at der sikres en 

tæt kontakt mellem Ungeafsnittet og Afdelingsbestyrelsen i Grantoften og at vi derfor mødes med 

jævne mellemrum. 

 

Der var derfor aftalt et møde den 28. oktober 2015 kl. 17.00 i Dybet, hvor hele afdelingsbestyrelsen 

var inviteret. Chefen for vagterne i centret var også inviteret. 

 

Der søges indgået samarbejde mellem AAB, Baldersbo og os, omkring udsættelse af lejemål, som 

nævnt i Ballerup Bladet. 

 

Der afholdes møde med borgmester og politi. 

 

Vi afventer svar fra Erik Hansen om mødedato. 

 

Grantoftens rødder, Det gode liv og Bydelsmødre 

 

Det gode liv flytter over i Kulturhuset 1. januar 2016.  

 

Grantoftens forum 

 

Der er stadigvæk penge tilbage, så der kan stadigvæk søges. 

 

KIV 

 

Der er planlagt juletur til Sverige, Gekås Ullared, Skandinaviens største varehus, lørdag 21. no-

vember 2015. 

 

Vil du med, så kan der købes billetter på Grantoftens Kontor i perioden fra torsdag den 5. november 

2015 kl. 17.00 til og med torsdag den 12. november 2015. KL. 18.00. Billetterne sælges efter prin-

cipper ”først til mølle”. Pris: kr. 100.00 pr person. 

 

  

Mediegruppen 

 

Der er afholdt møde i Mediegruppen den 21. oktober 2015. 

 

Næste møde er 25. november 2015.  

 

 

Afdelingsbestyrelsens kontortid torsdag den 7. januar 2016 kl. 17.00 – 18.00:  Jette Fesner. 


