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Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. januar 2016 
 

 

Ros til personale og beboere 
 

Indledningsvis roste afdelingsbestyrelsen ejendomsfunktionærerne for deres hurtige indsats i forbin-

delse med oprydningen efter jul og nytår. 

 

Afdelingsbestyrelsen takker også de beboere, der samlede deres affald i bunker. 

 

 

Frivilligdag 

 

På frivilligdagen i Ringsted, blev det oplyst, at der findes et frivilligsekretariat på Tapeten. 

 

Helle Tiedemann, Ballerup Kommune, har oplyst os om, at frivillighedskoordinatoren er Michael 

Hansen, som står for at koordinere frivillighedsindsatsen og anvendelsen af lokaler og faciliteter på 

Tapeten, naturligvis i tæt samarbejde med frivillighedsrådet, foreningerne og de forskellige frivillige 

aktører. 

 

Der er modtaget materiale fra frivilligdagen, som er omdelt til afdelingsbestyrelsen. 
 

Deltagerne var begejstrede for arrangementet og vil gerne deltage en anden gang. 

 

 

Boligpolitisk konference 

 

Der blev orienteret fra Boligpolitisk konference i LO skolens konferencecenter i Helsingør den 14. 

november 2015, hvor der blev sat fokus på de udfordringer, som de almene boligafdelinger står 

overfor. Der er uddelt materiale fra arrangementet. 

 

På konferencen skulle der have været debat om, at boligydelserne til pensionister skulle nedsættes, 

men at de politikere, der skulle tale, havde meldt afbud. Til gengæld holdt Carina Seifert fra DAB et 

godt oplæg. 

 

Om søndagen fik forsamlingen en rundvisning i Vapnagaard i Helsingør. 

 

 



Boligselskabsmøde 

 

Der blev orienteret fra boligselskabsmøde for afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og for-

retningsførere m.fl., afholdt på Ballerup Rådhus den 1. december 2015.  

 

Der skal inden udgangen af marts 2016, søges midler for 2017 og bestyrelsen blev derfor enige om, 

at udarbejde en ansøgning til Ballerup Kommune hurtigst muligt. 

 

 

Centerforeningen 

 

Der er indkaldt til møde i Centerforeningen den 12. januar 2015. 

 

 

Julekort 

 

Afdelingsbestyrelsen har modtaget julekort fra: 

 

 Grantoftens kontor 

 Paludan & Ramsager 

 SBS rådgivning a/s 

 Webform 

 Pederstrup Sogn 

 

 

Kredsmøde i BL´s 9. kreds 

 

Der afholdes kredsmøde i BL´s 9. kreds vedrørende ”Flygtninge kommer til Danmark i stort an-

tal, men hvor skal de bo?”. 

 

Mødet finder sted den 19. januar 2016 kl. 19.00 – 21.00 i Boligselskabernes hus. 

 

Igen afdelingsbestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet at ville deltage i mødet. 

 

 

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse 

 

Der er afholdt byggegruppemøde om renoveringen den 17. december 2015, næste byggegruppe-

møde afholdes den 14. marts 2016. 

 

Der er afholdt summemøder om renoveringen den 7. december 2015. 

 

De næste summemøder er planlagt afholdt den: 

 

4. januar 2016 – er afholdt 

1. februar 2016 

7. marts 2016 

 

Det sidste beboermøde om renoveringen er afholdt for Baltorpvej 255 – 247, det foregik mandag 

den 11. januar 2016. 



Miljøudvalget 

 

Der er taget hånd om reparationen af boldburet og ”indramning” af træerne i Legegaden. 

 
 

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. 

 

Klubberne er nu rykket for indlæg og de har igen lovet at komme med noget til næste møde. 

 

Det blev aftalt, at der afholdes en aktivitetsdag, hvor beboerne inviteres til f.eks. burgere og rund-

visning i klubberne. Aktivitetsdagen blev aftalt til den 16. april 2016.  

 

Der udsendes en informationsfolder i løbet af januar måned. 

 

 

Husdyrgruppen 

 

RG har talt med nogle beboere om, eventuelt at aftale en times pause i affyring af fyrværkeri sidst 

på eftermiddagen til næste nytår. 

 

Dette for at beboerne kan få mulighed for at lufte deres hunde, der kan være bange for fyrværkeriet. 

 

 

Fællesmøde 

 

Det aftalte møde med Erik Hansen, Ballerup Kommune, er blevet udskudt til den 2. februar 2016 kl. 

16.00. 

 

Mødet afholdes for at sikre en tæt kontakt mellem Ungeafsnittet og Afdelingsbestyrelsen i Grantof-

ten.  

 

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

nævnt i Ballerup Bladet. 

 

Der afholdes desuden møde med borgmester og politi. 

 

Der er modtaget kopi af samarbejdsaftale indgået mellem Ballerup Kommune, Boligforeningerne i 

Hede-Magleparken og Københavns Vestegns Politi om en styrket indsats til bekæmpelse af bande-

kriminalitet og forøgelse af trygheden i Hede-Magleparken. 

 

Kollektivbyen Grantoften vil søge at indgå en lignende aftale for vores område og afdelingsbestyrel-

sen har forslag til en repræsentant, der har mandat til at træffe strategiske beslutninger på afdelin-

gens vegne. 

 

 

 



Grantoftens rødder, Det gode liv og Bydelsmødre 

 

Det Gode Liv er flyttet til KIV og vil frem over samarbejde med malerværkstedet samme sted. 

 

 

Grantoftens forum 

 

Der er kun modtaget een ansøgning til Grantoftens forum. 

 

 

KIV 

 

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

vember 2015. 

 

Turen gik godt, selv om det blev snevejr på hjemvejen. 

 

 

Mediegruppen 

 

Der er afholdt møde i Mediegruppen den 25. november 2015. 

 

Gruppen har afholdt møde med nogle leverandører og ved næste møde i mediegruppen den 21. 

januar 2016, skal afholdes endnu et leverandørmøde. 

 

Gruppen skal tage stilling til, hvad der skal ske, når kontrakten med YouSee udløber. 

 

TV-Grantoften nu har fået ny digital sendeflade, som kan findes på kanal 89, hvilket også vil 

blive oplyst i næste Beboerinformation. 

 

 

Kollektivgruppen 

 

Der er afholdt møde i Kollektivgruppen den 12. november 2015, referat er udsendt. 

 

Jf. referat fra mødet er der forskellige ting, som driften skal undersøge inden næste møde. 

 

Næste møde er aftalt til den 8. februar 2016. 

 

 

Lampen uden for gård 8 

 

Den slukkede lampe uden for gård 8 er meldt til DONG. 

 

Enhver kan melde lamper, der ikke virker, via DONG´s hjemmeside. 

 

DONG kommer normalt et par gange om året og skifter pærer.  

 
 

Afdelingsbestyrelsens kontortid torsdag den 4. februar 2016 kl. 17.00 – 18.00 varetages af Ras-

mus Garder. 


