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Indkaldelse til Generalforsamling i
Grundejerforeningen GodthåbsParken
Mandag den 28 marts kl. 19
VUC Vestegnen
Der hvor vi holder fastelavnsfest

Gymnasievej 10
(bag ved parkeringspladsen ved føtex)

Se hvordan de nye legepladser
kommer til at se ud.
Se på www.gpnyt.dk
(billeder nederst på forsiden
af hjemmesiden)
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GPs kontoradresse og åbningtider
fra bestyrelsen
Genbrugsstationen
Afhentning af affald i Påsken
Årsberetning 2010
Glæd jer til sommer og mulighed for at spille fodbold i de
nye Pannabaner
Sådan kommer nogen af de nye
legepladser til at se ud.
Se alle billederne på :
www.gpnyt.dk
Årsberetning 2010 fortsat
Send et signal - Sluk lyset!
Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen
Godthåbsparken
Kom til Grøn Dag - Sund Dag
på kommunens Materialegård,
Gadagervej 23,
lørdag den 30. april 2011.
Hundelorte i Godthåbsparken
Foreninger og sportsklubber
Bestyrelsens medlemmer
Antenneanlæg
Fællesanlæg
Indkøbsordninger
Renovation

kontoradresse
åbningstider
Skyttehusene 64
2620 Albertslund
4362 7117
Fax 4362 7113
kontorets e-mail adresse:
gp.kontor@webspeed.dk
Mandag og Tirsdag
Onsdag
10 - 12
16 - 19
Grundejerforeningens
hjemmeside:
www.gpnyt.dk

GP

beboerNyt
Indlæg til GP-BeboerNyt sendes
til grundejerforeningens kontor
eller til GPbeboerNyts e-mail:
gp.beboernyt@gmail.com
hvis det afleveres på kontoret
skal materialet både være på
papir og digitalt (på USB-stick
eller på CD).
Deadline for næste nummer:
Spørg på GP kontor
GP BeboerNyt’s redaktion
Jens Olsen 3042 2442
Ansv: Nils Jensen 4043 7731
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fra

bestyrelsen
1.

Generalforsamling

Der er generalforsamling mandag
den 28. marts 2011 kl. 19.00 på
VUC-Vestegnen, Gymnasievej 10 i
festsalen. Dagsorden kan læses på
side 21 (se også 2. vedr. Info fra YouSee) og årsberetning kan læses på
side 13 .

2.

Info om Digitalt TV, Internet, telefon o.lign. fra
YouSee

Fra kl. 17.00-18.45 er YouSee til stede samme sted som generalforsamlingen skal afholdes, dog i lokalet
ved siden af festsalen.
Valget af hvad YouSee skal demonstrere, vil de fremmødte beboere
være med til at styre. Tekniske
spørgsmål, der ikke umiddelbart kan
svares på, vil grundejerforeningen
senere modtage svar på, så vi kan
informere videre. (se i øvrigt grundejerforeningens hjemmeside
”www.gpnyt.dk” vedr. Tv, Internet

og køb af digitalt fjernsyn, digitale
bokse o. lign.).

3.

De nye legepladser og
motionscentre

De ansatte er ved at gøre klar til opsætning af de nye legepladser og
motionscentre. Legepladserne ryddes og gøres mere åbne.
Opsætning af de nye legeredskaber
starter omkring uge 12, og alle legepladser forventes klar medio juni.
Der startes i Tranehusene/Rypehusene og afsluttes i Bispehusene.
Som tidligere meddelt kan man på
foreningens hjemmeside
”www.gpnyt.dk” se en billedserie på
52 billeder, hvor man kan se de nye
legepladser og motionscentre samt
deres placering.
Når alt er færdiggjort, vil der blive
afholdt en indvielsesceremoni.

Ny bolig?
Spørg os når du
skal sælge
Mere end 20 års
erfaring med boligsalg
Nybolig Mads Østergaard
Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555

fra

bestyrelsen
4.

Svømmebadet

8.

Svømmebadet får inden opstarten i
år ny beklædningsfolie. Den eksisterende folie har de senere år løsnet
sig og skal udskiftes.

5.

På stien mellem Falke- og Fasanhusene er 2 af de 6 lamper gået i stykker. Lampen, som har navnet Amagerlampen, produceres ikke mere,
og det medfører, at der skal opsættes nye lamper. Dong Energy har tilbudt at skifte alle 6 lamper ud.

Tennisbanerne

Tennisbanerne får ny asfalt, og trådhegnet rundt om tennisbanerne og
minigolfbanen udskiftes. Der laves
en åbning på den østlige tennisbane
i lighed med åbningen på den anden
tennisbane.

6.

Bestyrelsen har været på besigtigelsestur, hvor vi har set de forslag til
nye lamper, som Dong Energy anbefaler. Den nye type vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

9.

De lange stier mellem
Rype- og Tranehusene

Afhentning af affald
i påsken

Poser:
Mandag den 18. april: Bispe, Skriver, Jæger og Skytte.

Stierne renoveres, så de fremstår
som nye. Vi er ved at forhandle med
flere firmaer om såvel en asfaltbelægning som SF-sten. Det er endnu
ikke afgjort, hvilken belægning, der
vælges.

7.

Nye lamper

Tirsdag den 19. april: Rytter og Fisker.
Onsdag den 20. april: Glente, Falke,
Fasan, Rype og Trane.

Sideparkeringer

Tirsdag den 26. april: Bispe, Skriver,
Jæger og Skytte.

Så er sideparkeringspladserne i Skytte-, Rytter- og Fiskerhusene etableret. Der mangler slidlaget, som pålægges, når vejret tillader det.

Aviser afhentes normalt.
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10. Fastelavsnfesten

eningen. Nye låse kan købes på kontoret.

141 børn og 146 voksne deltog i fastelavnsfesten og slog slik af tønden.
Som tidligere år optrådte vores lokale tryllekunstner Uffe for børnene.

13. Morgenbadning og minigolf

Der var kåring af dronninger og konger samt kåring af de bedste udklædte.

Nøgler til morgenbadning samt minigolfkøller, bolde og pointblokke
kan købes på kontoret.

11. Grøn weekend

14. Renovationstakster for
2011

Kommunen afholder Grøn Dag –
Sund Dag Lørdag den 30. april.

Kommunens pris for 2011 er 3.938
kr. Iflg. Vores vedtægter skal vi opkræve 95 % af totalordningen. Dvs.,
at renovationstaksten i 2011 bliver
3.741 kr.

Som de andre år deltager grundejerforeningen med grøn weekend lørdag den
30. april og søndag den 1. maj. Mere om dette når vi nærmer os weekenden.

Husk! Ved at betale 3.741 kr. til
grundejerforeningen, slipper du for
at betale 3.938 kr. til kommunen.
Dvs., du sparer 197 kr.
Første kvartal er betalt 1.082 kr. de
3 næste kvartaler betales 886,33 kr.

Se kommunens omtale om Grøn
Dag – Sund Dag på side 25.

12. Tennislåse

15. Svømmebadets åbning

Tennislåse, der ikke er fjernet af deres ejere fra tavlerne senest den 19.
april, bliver fjernet af grundejerfor-

Svømmebadets sæson starter Store
bededag fredag den 20. maj 2011 kl.
12.00.
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2 B VVS Teknik

Roholmsvej 17
2620 Albertslund
telefon 33114441

Bo Jensen
42 138141
Boris Weiling 42 138161

telefax
33111661
www.2bvvsteknik.dk
2bvvsteknik@2bvvsteknik.dk

fra

bestyrelsen
Nærmere information udsendes senere.

16. Husk! Du kan aflevere affald på den kommunale
Genbrugsstation
– Gadagervej 23. Der er åben alle
ugens 7 dage kl. 10-17 dog
undtagen jul og nytår.

18. Antennemast
Den på generalforsamlingen i 2009
og i kommunalbestyrelsen 13. april
2010 godkendte placering af antennemast i Tranehusene, er blevet underkendt af Naturklagenævnet efter
henvendelse fra en beboer i Godthåbsparken.

Se omtalen om Genbrugsstationen
på side 10.

Kommunen arbejder nu på en placering af antennemasten ca. 15 meter
fra den oprindelige placering –
umiddelbart et sted, hvor antennekabinen bliver synlig modsat den
oprindelige placering. Kommunen
får så de 50.000 pr. år, som vi dermed går glip af.

17. Tilskud til energibesparelse

Vi kontakter en advokat for at undersøge, hvilke muligheder vi har for
at omstøde Naturklagenævnets afgørelse.

Husk! Man kan ikke aflevere alm.
husholdningsafgift (Dvs., det vi lægger i vores affaldsposer i affaldsstativet).

Dersom man skifter facaderne ud på
haveside og/eller indgangsside, kan
man få tilskud fra kommunen. Man
skal kontakte Albertslund Varmeværk via Miljøforvaltningen.

Bestyrelsen

Et eksempel på tilskud:
Husk at du kan se de
nyeste informationer
på hjemmesiden:

En beboer fik udskiftet nordfacaden
(dvs. indgangssiden) svarende til
12,6 m². Det gav et tilskud på 1.827
kr.

www.gpnyt.dk
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Genbrugsstationen
Genbrugsstationen kan benyttes af alle borgere og virksomheder i
Vestforbrændings opland.
Den kommunale genbrugsstation
Borgere som er bosiddende i en af I/S Vestforbrændings interessentkommuner har adgang til samtlige kommunale genbrugsstationer i
interessentkommunerne med undtagelse af Københavns Kommunes
genbrugsstationer.
Der kan stilles krav til borgere om forevisning af dokumentation for at
man er hjemmehørende i en af I/S Vestforbrændings interessentkommuner, f.eks. i form af sygesikringsbevis.
Der skal bruges sygesikringsbevis for at få adgang til genbrugsstationerne, da dette bruges til at tælle antallet af besøgende.
Aflevering af affald
På genbrugsstationerne i I/S Vestforbrændings opland kan man aflevere de fleste typer affald. Man kan ikke aflevere dagrenovation og andet
let fordærveligt affald, radioaktivt affald, eksplosivt affald, samt
klinisk risikoaffald.
Nogle genbrugsstationer modtager endvidere ikke medicinaffald,
støvende asbest, farligt affald fra virksomheder.
Man må aflevere affald på genbrugsstationen i
en bil på højst 3.500 kg plus en eventuel trailer.
Afleveres affald i sække skal det være i klare
plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af
personalet på genbrugsstationen. Sorte plastsække afvises på genbrugsstationen.
OBS: Kapaciteten for modtagelse af visse
affaldstyper kan variere over tid og fra én genbrugsplads til en anden
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Sortering på pladsen
Affaldet skal sorteres efter
affaldsfraktioner og placeres i de anvise containere/
båse på genbrugspladsen.
Ordensreglementet samt
anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Læs i
øvrigt mere om sortering på
genbrugsstationen i Vestforbrændings sorteringsguide:
Link til Sorteringsguiden:
http://www.vestfor.dk/web/ama/
sorteringsguide?doAsUserId=U6o3xDf2RRI%253D
Åbningstider for Albertslund Kommunes Genbrugsstation
Genbrugsstationen (ved Materialegården), Gadagervej 23, er åben alle
ugens syv dage. (Der er dog lukket 24.-26.12 samt 31.12-1.1)
Åbningstiderne er:
Alle ugens dage kl. 10-17
Genbrugsstationen kan ikke kontaktes telefonisk af hensyn til den
daglige drift, men du kan kontakte Affald > Genbrug på 43 68 68 60.
Her kan du se adresser og åbningstiderne for genbrugsstationer i I/S
Vestforbrændings opland:
Link til adresser og åbningstider:
http://vestfor.dk/web/ama/
finddinlokalegenbrugsstation?doAsUserId=U6o3xDf2RRI%253D
Bemærk at borgere fra andre kommuner end København ikke har
adgang til genbrugsstationer i Københavns Kommune.
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Afhentning af affald i Påsken
*************Poser:************
Mandag den 18. april:
Bispe, Skriver, Jæger og Skytte.
Tirsdag den 19. april:
Rytter og Fisker.
Onsdag den 20. april:
Glente, Falke, Fasan, Rype og Trane.
Tirsdag den 26. april:
Bispe, Skriver, Jæger og Skytte.

Aviser afhentes normalt.

Årsberetning 2010
Generelt:
2010 var året, hvor vi på generalforsamlingen besluttede at opfylde
”drømmen” om en aktiv bebyggelse
med motionsredskaber i det frie og
totalopsætning af legepladser, så
bebyggelsen i 2011 får 7 nye hovedlegepladser, 8 nye sidelegepladser
og 2 motionscentre samt 2 pannafodboldbaner og 1 svævebane. Bebyggelsen vil herefter have 16 velfungerende hovedlegepladser, som
hvert år gennemsynes af et firma,
som udbedrer eventuelle skader.
Det var også året, hvor renovationen gav det største overskud siden
starten i 1989. Så endnu engang kan
vi glæde os over beslutningen i
1989, hvor vi etablerede vores egen
indsamling af affald.
Endvidere var det året, hvor kommunen overtog de fjernvarmerør
samt ventiler, som går gennem rækkerne i kældrene. Det betyder, at vi
fremover ikke har udgifter på fjernvarmerørene, og evt. udskiftning
foretages af kommunen.
Desværre var det også året, hvor
fyrværkeriforeningen meddelte, at
der ikke blev noget nytårsfyrværkeri
på grund af manglende sponsorer.

Skytte-, Rytter- og Fiskerhusene fik
endelig de manglende sideparkeringspladser, som medførte henholdsvis 8 pladser i Rytter- og Fiskerhusene og 7 i Skyttehusene.
98 parceller ud af 100 har efter henvendelse fra kommunen placeret
deres parabolantenner lovligt. Kommunen har vedrørende de 2 parceller, der ikke har lovliggjort deres paraboler, meddelt, at den har overgivet sagen til politiet til strafferetlig
behandling.
Den nye lokalplan blev ikke vedtaget
i 2010 og placeringen af antennemasten i Tranehusene er efter behandling i Naturklagenævnet erklæret ikke lovlig.
Det er i kommunen besluttet, at alle
borgere i vestforbrændings opland
kan bruge de kommunale genbrugsstationer. Det vil sige at alle i Godthåbsparken kan aflevere storskrald
på genbrugspladserne.
I løbet af året er samtlige rækkers
regnvandsbrønde blevet gennemgået og spulet. Det viste sig, at 2 brønde skulle udskiftes, hvilket er gjort.
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Der er indgået aftale med Hvidt og
Frit hvidevarer – Diget 50-52 i Glostrup vedrørende rabatordning for
beboerne i Godthåbsparken. I alt er
der nu aftale med 4 firmaer.
Bestyrelsen har gennem året indhentet tilbud og afholdt møder med
firmaer vedrørende ny belægning på
stien mellem Rype- og Tranehusene,
ny belægningsfolie i svømmebassinet og ny asfaltbelægning på tennisbanerne, samt nyt hegn om tennisbanerne og minigolfbanen.
Bestyrelsen konstituerede sig efter
generalforsamlingen med Christian
Heick som næstformand og Lone
Mikkelsen som sekretær.
Parkeringspladser:
Vedrørende de 700.000 kr. som vi
tilbageholdt i forbindelse med
mangler på de parkeringspladser,
der blev lavet i 2007, er der indgået
forlig mellem grundejerforeningen
og firmaet. Forliget medførte, at vi
fik godskrevet 600.000 kr. efter firmaet havde udbedret nogle af
manglerne.
De 3 nye sideparkeringspladser i
Skytte-, Rytter- og Fiskerhusene er
etableret, dog mangler der at blive
lagt slidlag. Dette sker når vejret tillader det i foråret 2011.

Legepladser og motionscentre:
Bestyrelsen har via legepladsudvalget bestående af formanden, næstformanden og bestyrelsesmedlem
Mikkel Skovby Jensen afholdt en del
møder med legepladsfirmaet UNO.
Resultatet af disse møder har medført, at legepladserne og motionscentrene opføres i løbet af foråret
2011.
Vi har sammen med UNO udarbejdet et katalog og en billedserie på
52 billeder, der viser de nye legepladser og deres placering. Hovedlegepladserne får kunstgræs som faldunderlag. Billedserien kan - som
meddelt samtlige parceller - ses på
Godthåbsparken hjemmeside
”www.gpnyt.dk”.
I forbindelse med placeringen af legepladser indhentede vi tegninger
med placering af fjernvarmerør
m.m.
Dette medførte, at der i Jæger- og
Fiskerhusene blev ændret på legepladsplaceringen.
Lokalplan:
Den nye lokalplan er endnu ikke
godkendt. Problemerne er som
meddelt i beboerbladet december
2010 følgende: størrelsen af terrasser og udestuer, overdækning af altaner, placering af affaldsstativer,
Fortsætter side 19
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Glæd jer til
sommer og
mulighed for
at spille
fodbold i de
nye
Pannabaner
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Sådan kommer nogen af de nye legepladser til at se ud.
Se alle billederne på : www.gpnyt.dk
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Årsberetning 2010 fortsat
sternbrædder på skurene og markiser af tremmeværk.
Dagrenovation:
Den nye ordning, hvor hver parcel 2
gange årligt modtager en rulle med
26 poser, fungerer tilfredsstillende,
og den nye renovationsvogn fungerer upåklageligt.
Videoovervågning:
Da der i løbet af sommeren har været en del badende om natten, og
der på storskraldspladsen har været
en del hærværk, har vi etableret videoovervågning de 2 steder.
Sneplov:
Grundet den tidlige vinter med store
snemængder, har vi indkøbt en sneplov, så vi fremover kan rydde parkeringspladserne for sne.
Kompostbeholdere:
Der er 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres
via kontoret.
Svømmebadet:
Som de forrige år åbnede svømmebadet som planlagt, og igen i år var
vejrguderne ikke med os – men en
del børn og forældre mødte op og
så det nye bestyrelsesmedlem Hen-

ning Engelbak blive kastet i vandet.
Der blev som sædvanligt hygget og
snakket, drukket kaffe/the og spist
kager, mens børnene fik is. Børnene
dykkede efter sølv og guld i det kolde vejr.
Klubber:
I grundejerforeningen er der 6 klubber og foreninger:
GP-sportsklub(fodbold), GP-tennisklub, GP-badminton, BH 74 fodboldklub i Bispehusene, Fyrværkeriforeningen i GP og Ældreklubben-GP.
Fester:
Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor
ca. 300 beboere deltog. Såvel børn
som voksne slog katten af tønden. I
stedet for katten var der karameller
i de stores tønder og rosiner i tønden for børn under 4 år. Grundejerforeningens lokale tryllekunstner
Uffe optrådte for børnene.
Sankt Hans festen blev afholdt traditionen tro med formanden som båltaler. Mange var mødt frem for at
hygge sig i varmen ved bålet og få
en snak med andre beboere.
Bestyrelsen
Husk at du kan se de
nyeste informationer
på hjemmesiden:

www.gpnyt.dk
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Send et signal - Sluk lyset!
Igen i år slukkes lyset i byer, virksomheder og boliger verden over
lørdag den 26. marts mellem kl.
20:30 og 21:30. Det internationale
navn for klimabegivenheden er:
Earth hour. Herhjemme er den
tidligere blevet kaldt: Sluk lyset.
Formålet med begivenheden er at
sende et signal og en appel til verdens ledere om en hurtigere og mere
seriøs indsats mod klimaforandringerne. Du kan læse mere om kampagnen på
www.wwf.dk/earthhour

I marts 2010 nåede kampagnen ud til en milliard mennesker
på verdensplan, og lyset blev slukket i over 4000 byer i 128
lande i et fælles opråb for planetens fremtid.
Her i Albertslund slukker vi også lyset: Miljøgruppen i VA 4
Syd arrangerer fakkeloptog for borgere i Syd, der sammen
går op på Høegsbjerg for at se ud over vores (forhåbentlige)
mørkelagte by. I Hyldespjældet slukker de for al udebelysningen. Kommunen slukker lyset på busholdepladsen og
andre steder i kommunen, hvor det ikke medfører sikkerhedsmæssige risici.
Vær med, og send dit signal – sluk lyset!
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
„For et bæredygtigt Albertslund“
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Indkaldelse til Generalforsamling i
Grundejerforeningen Godthåbsparken
Mandag den 28. marts 2011 kl. 19.00
På VUC-VEST, Gymnasievej 10
(der hvor vi plejer at holde fastelavnsfest)
Hvis du/I ønsker information om Digitalt Tv, Internet, telefon mm.
Kan man fra kl. 17.00-18.45 møde YouSee
– se punkt 2 under meddelelser fra bestyrelsen (side 3).

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3.

Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4.

Rettidige indkomne forslag.

Forslag:
A:
BetalingsService på kontingentopkrævning. BetalingsService er en frivillig
ordning, som man som beboer i GP-grundejerforening kan vælge at tilmelde
sig. Man kan spare mange penge på GP-administration (tjekke betalinger,
udsende rykkere, osv.) hvis BetalingsService blev tilbudt som en mulighed
på kontingentopkrævningerne. Det vil også være meget lettere som beboer
at få betalt sine opkrævninger i tide.
Forslagsstiller: Michael Zakarias, Fiskerhusene 106.
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B:
Enderækkehuse, som har grundvandspumpe får installeret en alarm i
tilfælde af, at pumpen står af, skal alarmen lyse eller give en lyd. Dette er en
fordel for hele rækken, da vi kan undgå vandskader.
Forslagsstiller: Sajjad Sharif, Skriverhusene 34

5.

Fastsættelse af honorarer.

6.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

7.

Valg af kasserer for 2 år.
På valg er:
Sven Erik Kirchhoff – Fiskerhusene 94

8.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Christian Heick – Fasanhusene 59
Mikkel Skovby Jensen – Fiskerhusene 85
Rudi Tobisch – Tranehusene 36

9.

Valg af 2 suppleanter.
På valg er:
Robert Juul – Skriverhusene 50
Henning Engelbak – Skyttehusene 12
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10.

Valg af 2 revisorer.
På valg er:
Torben Gamst – Fiskerhusene 44
Benno Jørgensen – Tranehusene 58

11.

Valg af 2 revisorsuppleanter.
På valg er:
Gitte Jørgensen – Rytterhusene 51
Peter Larsen – Rytterhusene 27

12.

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning
Bestyrelsen

NB: Generelt:
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have en
fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal
stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen. Se
vedtægterne § 11 stk. 1.
Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i
generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved
indgangen til generalforsamlingen. Se vedtægterne § 5 stk. 6.

23

Vi kan tilbyde dig fordele,
ingen andre kan
Vi er et anderledes vinduesfirma. Vi rådgiver
om vinduer og døre og monterer det produkt,
der bedst kan opfylde dine konkrete ønsker.
Det betyder flere fordele for dig:
●

Vi kan finde den helt ideelle løsning,
der passer dig. Både med hensyn til stil,
kvalitet og økonomi.

●

Du får en relevant og værdifuld
rådgivning - fra det arkitektoniske til det
håndværks- og konstruktionsmæssige.

●

Vi foretager korrekt opmåling og perfekt
montering - til aftalt tid.

●

Vi sørger for og koordinerer de
nødvendige håndværkere
(murer, VVS, osv.) efter behov.
Begynd med at tage os med på råd
- det er gratis.

Samtlige typer vinduer og døre • Specialopgaver
Privatboliger/boligkomplekser/kontorhuse
Garantiydelse

Telefon: 43 96 73 73
Telefax: 43 96 75 96
Kornmarksvej 26 . 2605 Brøndby

www.casadana.dk

Kom til Grøn Dag - Sund Dag
på kommunens Materialegård, Gadagervej 23,

lørdag den 30. april 2011.
Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne og sunde vi har at
byde på i Albertslund.
Vi mangler 5-7 friske medarbejdere til at hjælpe med diverse opgaver på
dagen fx brygning af te og kaffe, pasning af boder osv. i tidsrummet 8.00 - 14.30.
Grøn Dag - Sund Dag er årets chance for at komme ud og møde glade,
miljøorienterede albertslundere. Der er med garanti hyggelig stemning og
så er det også muligt at få lidt godter med hjem...
Grøn Dag - Sund Dag er et åbent hus-arrangement på Materialegården,
hvor kommunen holder temadag for byens borgere om miljø, økologi ,
affald og genbrug samt sund livsstil. Der er åbent fra kl. 10-14 og
borgerne kan bl.a.:
* Hente gratis kompostmuld, træflis, kompostorm og frø med hjem til
haven
* Købe økologiske blomster, planter og urter
* Få et gratis cykeleftersyn
* Få gode råd om miljø, affald og genbrug
* Få/købe kompostbeholdere
* Få hjemmebesøg af professionel gartner
* Smage på økologisk kalv, ged, suppe, kage og saft og møde de
grønne og sunde foreninger i Albertslund ´
* Høre om Albertslund delebil
* Se ungdomsskolens bolsjekogeri og smage på de hjemmelavede
økologiske bolsjer
* Filte filte et hårspænde eller en broche hos Ungdomsskolen
* Hilse på deres skraldemand
* Få ren besked om deres bodyage og gode råd til, hvordan de holder
sig sunde
* Se en model af hvordan grønne tage fungerer
* Købe fuglekasser hos Agenda Centeret og høre om
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regnvandsfaskiner.
* Høre om hvordan man kan spare på energi og varme i boligen, samt
høre om kommunens tilskud til energiforbedringer i boligen.
* Børnene kan få en ridetur på Dyregårdens fjordheste
* Opleve tonerne fra Bakkens Horn og Musikskolens Bigband
* Og meget meget mere…
Dagen forløber med, at de morgenfriske medarbejdere og inviterede
gæster/medværter- og værtinder møder kl. 8.00 og klargør pladsen med
torvevogne og boder til de forskellige aktiviteter. Fra kl. 9-9.50 er der
morgenmad i Materialegårdens kantine, og kl. 10 slår vi portene op for
borgerne. Arrangementet slutter kl. 14 og så er der lidt oprydning frem til
kl. 14.30, hvorefter der er en meget lækker frokost i Materialegårdens
kantine/gårdhave.
Er du en af vores friske hjælpere, så meld dig til mig på
sara.rosendal@albertslund.dk, eller 43 68 68 57.

Vestegnens Vinduer A/S

v. Tømrermester Bjarne Hansen

Faste lave priser på alle typer
facader vinduer og døre i
Godthåbsparken
• Vinduer og døre leveres i kernetræ,
færdigmalet fra anerkendt dansk fabrik
• Leveringstid 5-6 uger efter bestilling
• Fast tid og fast pris
• Vi klarer det hele også bortkørsel af affald

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde
• Forsikringsskader af enhver art
• Skillevægge og lofter
• Alle typer skure og overdækninger

15 års erfaring med facader og vinduer i
Godthåbsparken

Ring for at få et uforpligtende tilbud
40 10 60 63 eller 43 96 60 63
Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund
www.vestegnensvinduer.dk
bh@bhbyg.dk

Hundelorte i Godthåbsparken
Så er tø-vejret over os, og igen i år dukker der mange hundelorte frem
fra sneen.
Af en eller anden grund, tror hundeejerne at sneen er lig med, at det
bare kan lade lorten ligge
Jeg bor ved brillesøen, men turen rundt om søen, er også en oplevelse
af dårlig lugt under skoen.
Jeg kommer også forbi ved Fasanhusene, hvor legepladsen er en
lortebunke .
Hilsen fra
Tom Faurholt
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Foreninger og sportsklubber
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Festudvalg
Mikkel Skovby Jensen
Fisker 85
2076 5949

GP sportsklub
Flemming Andersen Formand
Kongsager 37 4364 9108
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GP badminton Ældreklubben GP
Kirsten Kjersgaard
Skytte 33
4364 3358

BH 74

Steen Christoffersen, Formand
Fisker 51
4362 3061
senior.godthaabsparken@gmail.com
Mødested og tid: Kærnehuset
Den 3. tirsdag i hver måned kl. 1800 2100.

Bjarne Andersen
Bispe 32
4363 3921

GP tennisklub
Ole Petersen, Formand
Glente 30
4364 9235

Nye åbningstider:
Mandag 12-23
Tirsdag 12-23
Onsdag 12-23
Torsdag 12-23
Fredag 12-02 Fyraftensøl
Lørdag 12-02
Søndag 12-22

Skraldeøl hver lørdag kl 12-15
KR 12,mandag-fredag 15-17
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Næstformand

Antenneanlæg
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Jens Olsen
Bispe 42
4363 3481
Hjemmeside, netgruppe
GP beboerNyt

Suppleanter:
Henning Engelbak
Skytte 12
4010 8044
TV-net (YouSee), pumper,
kloakker og klubber
Robert Juul
Skriver 50
4345 0737
Fjernvarme, kloakker ,
pumper, AgendaCenter
koldvandsforsyning
og lokalplaner

Rudi Tobisch
Trane 36
4362 1074
Renovation, fjernvarme/
koldvandsforsyning, pumper,
kloakker og AgendaCenter

Christian Heick
Fasan 59
4362 4800
Ansatte, lokalplaner,
legepladser
grønne fællesområder

○

○

Mikkel Skovby Jensen
Fisker 85
2076 5949
Fester, svømmebad, tennis
minigolf, klubber,
legepladser
grønne fællesområder

Sven Erik Kirchhoff
Fisker 94
4364 1229
Økonomi, kontor,
forsikringer, lejekontrakter

○
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Medlemmer

Kasserer

○

○

Lone Mikkelsen
Rytter 76
4596 1974
Hjemmeside,
GP beboerNyt, fester,

Nils Jensen
Rytter 25
4043 7731
Ansatte, GP beboerNyt
lokalplaner, deklarationer,
vedtægter og renovation
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YouSee (tidligere TDC KabelTV) har al service på vores antenneanlæg. Der kan tilkaldes assistance fra YouSees service afdeling, hvis der opstår fejl eller forstyrelser på anlægget.
Stammer fejlen fra eget fjernsyn, radio, Kabelboks (f.eks: YouSee Plus), net-telefon
eller kabel (du har måske selv trukket kabler fra første stikdåse i bolig) - hører dette
ikke med til servicen. Der opkræves så et beløb svarende til normalt servicebesøg i
disse tilfælde.
Skillepunktet er den første antennestikdåse i boligen (typisk ved terrassedør i stueetagen).
YouSee kundeservice:
Se på www.yousee.dk hvornår kundeservice har åbent:
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8080 4050

Renovation
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Vær opmærksom på,
- at brugt tøj kan afleveres i tøjcontaineren ved enden af sorteringsbåsene på
storskraldspladsen
- og at møbler kan afhentes af Frelsens Hær.
Ring direkte på
4494 2992 dagl. 9-12

Fællesanlæg
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Problemer med fjernvarme- og vandrørerne gennem kældrene, kloakkerne, grundvandspumperne mv. bedes meddelt kontoret, da reparationer skal rekvireres herfra.
Efter lukketid kontaktes bestyrelsen.

Indkøbsordninger
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Beboere i Godthåbsparken får rabat ved køb i følgende butikker:
Sadolin Glostrup
J.Haunstoft malerfirma Aps
Hovedvejen 65
Roholmsvej 15-17
2600 Glostrup
2620 Albertslund
4396 0537
4364 4649
Flügger byggefinish
Islevdalsvej 122
2610 Rødovre
4484 1822
Vær forberedt på at vise legitimation.

Hvidt & Frit Hvidevarer
Diget 50-52
2600 Glostrup
4343 3600
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Hvis du ikke har
modtaget vores nye ﬂotte
brochure om Godthåbsparken,
kan den hentes i butikken.

Først og størst
- i Godthåbsparken i næsten 40 år.

Strandfelt

Bytorvet 31 - 2620 Albertslund - www.edc.dk - 43

64 20 00

