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Nygårdsnyt. 

Omdeles af afdelingsbestyrelsen til samtlige beboere og udkommer efter 
behov. Artikler, læserbreve og nyheder modtages gerne og sendes til be-
boerkontorets mailadresse. Du kan også aflevere det i kontortiden eller i 
vores brevkassen ved selskabslokalerne.  
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Beboerkontoret Højkær 41 B, v. selskabslokalerne. 
Afdelingsbestyrelsen har kontortid sidste mandag i måneden fra 
Kl. 18.00 til 19.00, hvor vi evt. også kan fanges på Tlf.: 3675 7103 
Du er altid velkommen til at sende os en e-mail på adressen: 

beboerkontoret@nygardsparken.dk 
 
Ejendomskontoret Højkær 16, st. th. 
Kontortid: 
Mandag    17.00 - 18.00 
Tirsdag, onsdag og fredag  09.00 - 10.00 
 
Telefontiden: 
Mandag      16.30 - 17.00 
Tirsdag, onsdag og fredag  08.30 - 09.00 
 
Uden for telefontiden har du mulighed for at indtale besked på telefonsva-
reren. Telefonbeskeder aflyttes & prioriteres løbende. 
 
Telefon: 36 75 39 96    

E-mail: ejd.nygardsparken@domea.dk 

Mail beskeder læses & prioriteres løbende. 
 
Har du spørgsmål vedr. husleje eller ønsker at leje carport, trægarage, gara-
ge, plads i den indhegnede p-plads, ekstra loft eller kælderrum skal du hen-
vende dig til kundeservice hos Domea.dk på telefon 7664 6464  
eller kundeservice@domea.dk 
 
Hvis du har fejl eller forstyrrelser på afdelingens opsatte antenne, telefon 
eller bredbåndsforbindelse skal du kontakte Dansk Kabel TV på telefon 
6912 1212 
 
Skulle der opstå en akut skade uden for normal arbejdstid, kan du kontakte 
SSG på telefon 7015 3800 

Praktiske informationer 
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Praktiske informationer 

Repræsentantskabet 

Repræsentantskab/generalforsamling varetager boligorganisationens  
overordnede anliggender som fx beslutning om byggepolitik, køb eller salg 
af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens 
og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens  
vedtægter. 
Formand : Dan Larsen, Højkær 41 

Organisationsbestyrelsen 

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for  
boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk  
ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, 
udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration 
henhører under organisationsbestyrelsen.  
Formand : Dan Larsen, Højkær 41 
Næstformand : Anne Hartvig, Højkær 20 

Afdelingsbestyrelsen 

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave 
er at sætte sig ind i afdelingens drift og 
på et afdelingsmøde forelægge de an-
dre beboere, hvilke arbejder og  
aktiviteter afdelingsbestyrelsen skøn-
ner, bør igangsættes i afdelingen.  
Forslagene skal godkendes af afde-
lingsmødet for at kunne føres ud i livet. 
Når forslagene er vedtaget, skal afde-
lingsbestyrelsen sikre, at arbejdet  
bliver udført. 
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Praktiske informationer 

Webansvarlige 

Jeg er den der opdatere og redigere hjemmesiden og info-
kanalen på dit tv. Du er også velkommen til at rapportere fejl 
skulle du falde over nogen. 
Adr. : Jon Rønsholt, Nykær 34 
Mail : webansvarlig@nygardsparken.nu  

Beboerblads redaktør 

Sidder du med en artikel eller læserbrev, så kan du sende dem til mig på 
mail. Du må også godt smide dem i min postkasse eller aflevere det på 
beboerkontoret. 
Adr.  : Jon Rønsholt, Nykær 34 
Mail : nygardsnyt@nygardsparken.nu  

Du kan sende en mail på  
Beboerkontoret@nygardsparken.dk 
eller ringe den sidste mandag i mdr. på telefon 3675 7103 i mellem 18-19 
og booke en tid. 
Formand   : Bent Juncker,   Højkær 28 
Næst formand : Kim Sønderby,  Dalkær 2 
Kasserer : Lone Winkler,  Højkær 35 
Bestyrelse  : Linda Nielsen,  Dalkær 7 
Bestyrelse  : Helle Jensen,  Dalkær 12 

Børnehygge til gløgg-
aftenen d. 26/11-18 

mailto:Beboerkontoret@nygardsparken.dk
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Praktiske informationer 

Akvarieklubben 

I kælderen til Højkær 29, ligger der en akvarieklub, hvor der passes, plejes 
og hygges om en masse forskellige fisk. Har du lyst, så er du velkommen til 
at kigge ned.  

Navn : John Marker, Højkær 41  

Pensionistklubben 

Vi mødes første onsdag i hver måned, hvor vi spiser og hygger sammen 
nede i selskabslokalerne. Skulle du være pensionist og have lyst til at vide 
mere, så kontakt os via: 
Navn : Anne Hartvig, Højkær 20 
 

Gårdråd 

De 4 gårdråd forsøger at forskønne de lokale områder med alverdens 
planter, for at kunne tiltrække flere beboere ud i den friske luft. Alle kan 
være med. 
Find den du skal kontakte, hvis du vil have indflydelse på din gård. 

Nykær   : Jessie Pollas,  Nykær 38 
     Camilla 

Højkær   : Lizzie Henriksen, Højkær 41  
     Lilly Poulsen, Lene Pedersen, John Marker 

Dalkær   : Linda Nielsen,  Dalkær 7 
     Ole Jepsen 

Lave Højkær : Anne Hartvig,  Højkær 20 
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Ejendomskontoret informerer 

Sortering af affald og brug af affaldsskakte og affaldsøer. 

Alle brugere af affaldsskaktene og affaldsøerne 
skal være mere opmærksomme på, at affaldet 
skal og kan sorteres bedre. 

I forbindelse med ombytninger og tømninger 
af affaldscontainerne i skaktrummet og affalds-
øerne, bemærker afdelingens funktionær ofte, 
At der er henkastet pap, reklamer og tøj m.m.  

Affaldsøerne bliver derfor, hurtigt overfyldte 
og affaldsskaktene jævnligt tilstoppet. Andet 
affald end køkkenaffald, skal smides i rette con-
tainere i containergården.  

 
I henhold til husordenen: 

Affald skal kommes i en pose, som skal lukkes forsvarligt inden den smides i 
nedstyrtningsskakten/containere eller i en af områdets affaldsøer. Større 
affald (storskrald) skal placeres i containergården.  

Miljøfarligt affald (f.eks. malerester) skal afleveres i aflåste rum i container-
gården.  

 

Øvrigt affald efter ejendomskontorets anvisning. 
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Ejendomskontoret informerer 

  Sidder du med spørgsmål omkring Nygårdsparken, så svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail  på beboerkontoret@nygardsparken.dk 

Reposerne, adgangs– og 
flugtveje 

Adgangsveje som stier, opgange, 
indgangspartier, kælderpartier, 
loftgange mv. skal holdes fri for  
effekter. Effekter som er henstillet 
på disse områder, fjernes af ejen-
domsfunktionærerne uden forudgå-
ende varsling. Effekterne kan afhen-
tes på ejendomskontoret senest 6 
uger efter, som loven foreskriver. 

Aflevering af nøgler til  
ejendomskontoret.  
 

Hvis du fremover skal aflevere nøgler til 
ejendomskontoret, skal du benytte det 
sikre nøgleindkast som sidder i  
væggen ved dørtelefonen.  
 
 

Nøgler lægges i det sikrede nøgleind-
kast som ender i en aflåst og sikker 
nøgleboks.  
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Nyt fra Afdelingsbestyrelsen 

  Sidder du med spørgsmål omkring Nygårdsparken, så svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail  på beboerkontoret@nygardsparken.dk 

P-pladsen Dalkær 

Da vores biler med tiden er blevet 
større, har vi besluttet at udvide p-
båsene så vi undgår ”BILKA” buler. 

Endvidere er der kommet en del 
henvendelser fra beboere der har 
fået p-bøder for at overskride de  
hvide striber for at kunne komme 
ud af deres biler. 

Vi har derfor besluttet at vi til foråret får lavet bredere p-båse. 

Skraldespande 

Vi har fået konstateret et større antal rotter i 
vores område og derved fået opsat ca. 50  
ekstra rottefælder. Så hvis du var en af dem 
der så 2 bestyrelsesmedlemmer komme med 
en trækvogn fyldt med skraldespande og 
tænkte hvad nu… så kender du årsagen. 

Vi har nu fået opsat flotte sorte rottesikrede 
skraldespande rundt omkring i vores udearea-
ler. 

De små skraldespande med hul i låget vil blive 
nedtaget i foråret så vi ikke fodre fugle og 
rotter fremover. 
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Nyt fra Afdelingsbestyrelsen 

Atter en dejlig julegløgg aften.  

 

Den 26.11.18 var 11. gang vi hyggede 

os med julegløgg, æbleskiver og me-

get andet godt til ganen. Afdelingsbe-

styrelsen har gennem årene altid set 

frem til denne hyggelige aften, hvor vi 

kan ønske hinanden god jul og godt 

nytår. Dejligt at opleve, 

I kommer så talstærkt hvert år for at 

hygge et par timer. I år havde vi gra-

tis lotteri, da der var 50 gaver tilbage 

fra familiedagen den 1.9.18. Disse 

gaver skulle selvfølgelig komme jer 

beboere til gode, så det hyggede vi 

lidt med og det skabte lidt glæde 

ved dem som var heldige.  

Personalets sikkerhed ved renoveringen. 

Da afdelingsbestyrelsen har haft mange forespørgelser vedrørende perso-
nalets sikkerhed på de store platforme, kan vi oplyse følgende; 
Det oplyses fra byggelederen hos SB Enterprise, at der ikke er krav om at 
der skal anvendes sikkerhedsliner når der arbejdes fra platforme eller sak-
selifte. 

Der er heller ikke krav om anvendelse af hjelme når der arbejdes fra platfor-
men eller sakseliften, med mindre der arbejdes under platformen.  

Byggelederen oplyser at de ikke arbejder under platformen og derfor  
heller ikke har indført et hjelmpåbud. 
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Nyt fra Afdelingsbestyrelsen 

Ny kundechef fra Dormea.dk 
 
Pr. 1. november 2018 fik Nygårdsparken ny kundechef, da Tom L. Frandsen 

fik andre boligselskaber at varetage. Vores nye kundechef, Lotte Poulsen, 

er uddannet bygningsingeniør med VVS og indeklima som speciale. I knap 

syv år har Lotte været chef for drift- og vedligehold i Gentofte Ejendomme 

med ansvar for drift- og vedligehold af de kommunale bygninger samt 

personaleansvar for de tekniske servicemedarbejder, driftsledere samt 

energi– og vedligeholdelsesmedarbejderne. Lotte har også i mange år væ-

ret ansat i den rådgivende ingeniørbranche som projekterende projekt-

leder og afdelingschef, heraf 4 år som HR chef.  Flere af os har allerede 

mødt Lotte Poulsen, og vi ønsker Lotte velkommen og ser frem til et godt 

samarbejde. 

Fejl fra Udbetaling Danmark om boligstøtte/ydelse. 
 
Den 3.12.18 fik jeg, L.W en sms fra Udb.dk. Her stod at jeg pr. 1.1.2019 vil 
modtage mindre i boligstøtte, da jeg havde oplyst om huslejenedsættelse 
pr. 1.1.2019. Så kom jeg i tanke om husleje varslingen i august. 
Det er Domea som oplyser Udb.dk når der er huslejeændringer. Denne fejl 
er fra august, hvor vi fejlagtigt fik huslejenedsættelse, og denne blev jo op-
lyst til Udb.dk. Men Domea rettede hurtigt fejlen og videregav dette til 
Udb.dk.  
 
Jeg skrev til Domea med det samme, hvorefter Boligøkonomen fra Domea 
tog fat i sagen, skriver og beklager meget den uro det har skabt, selvom de-
res systemer der giver oplysningerne til Udb.dk har været sat korrekt op. 
Men det er selvfølgelig foranlediget af en fejl hos Domea fra starten af, og 
det beklager Domea. 
Desværre er fejlen ikke rettet men Domea har lovet at kontakte Ubd.dk igen 
den 2. januar 2019. 
 
Ovennævnte er til info for alle det berører, og grunden til det skete. Ingen 

skal altså foretage sig noget. 
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Nyt fra Afdelingsbestyrelsen 

Dalkær  
Sjovt nok. De sidste 2 år i ultimo okto-
ber, forsvinder 2 ud af 4 stole fra vores 
vaskeri. De dukker dog op igen ultimo 
november måned. 

Hvis man har en familie begivenhed 
eller andet og har brug for ekstra stole,  
så kan man rette henvendelse til  
beboerkontoret for lån af disse. 

 Afdelingen råder over flere forskel-
 lige størrelser borde og rigeligt 
 med stole som kan lånes uden  
 beregning, man lægger kun et  
  

 

 

 

depositum på 100,00Kr. for nøglen til 
rummet.  

Nøglen udlånes af afdelingsbestyrelsen i 
deres åbningstid. 
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Gårdrådene informerer 

  Her har alle Gårdråd i Nygårdsparken mulighed for at bringe en historie, 
invitation eller et budskab ud til alle beboere i NGP. 

Send jeres indlæg på mail til - nygardsnyt@nygardsparken.nu  
 

Jul i Dalkær 
Så blev det endelig jul i Dalkær gården. 
Håber beboerne har nydt det smukke julelys og 
gårdens ekstra juletræ som var pyntet med jule-
kugler mm. doneret af Steen. 
Helle var en stor hjælp med pyntning af træet.  
 

 
 
 
Vores blomster krukker blev ligeledes 
pyntet med cypresser, gran og andet jule-
pynt som det kan ses på billederne. 
Forhåbentligt spredte det stor juleglæde 
hos de ældre samt de yngre beboer og kan 
måske være inspirerende for de andre  
gårdråd. 
 
 
 
 

Dalkær gårdråd - Linda 
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Beboer- og infomøde om visionsplanen og 

område 1 sundhedsskoven. 

 

Lørdag den 26. januar 2019, kl. 13.30-17.00 

I beboerlokalet med nedgang mellem Høj-
kær 41 og beboerkontoret 

 

Som vedtaget på afdelingsmødet den 15/9-
2018 er vi nu nået til at skulle finde redska-
ber til sundhedsskoven.  

 

Landskabsarkitekten Niels Lützen vil være tilstede hvis der skulle komme 
nogle spørgsmål. Der vil være brochure fra Kompan og plantegningen vil 
være lagt frem. 

 

Alle beboere er velkomne til at komme 
med forslag til hvilke redskaber man 
kunne tænke sig i sundhedsskoven. 

 

 

Såfremt man ikke har mulighed for at deltage, er forslag velkomne i 
beboerkontoret’s postkasse – Højkær 41B eller på vores mailadresse. 

(Beboerkontoret@nygardsparken.dk) 
 

Frist for indkomne forslag er den 2. februar 2019 

 

 

mailto:Beboerkontoret@nygardsparken.dk)
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Indlæg fra beboere 

Sommeren i høje Højkær haven. 

 

Sommeren 2018 var jo helt ovenud fanta-

stisk med varme, sol og mange dage med 

dette smukke sommervejr. At rejse syd på 

var spild at tid og penge i sommers, men 

svært at vide, når sommerferien planlægges 

først på året. Personligt har jeg hygget mig 

gevaldigt i vores have med de andre beboere. Fortrinsvis er det pensioni-

sterne som først er nede, vi har jo ofte hele dagen til det samme, efter ar-

bejdstid kommer de arbejdsramte ned og hygger sig. Men os pensionister 

har da i den grad hygget i sommer. Vi kommer 

listende lidt efter lidt, slår stolene ud, nogle ar-

rangerer sig med en ”ben stol”, vi læser, nogle 

lukker øjnene og får sig en ”morfar”, til det er 

kaffetid. Så bliver der lavet kaffe på skift og ka-

gen er også på skift. Efter kaffen stod det næ-

sten hver dag på noget koldt at drikke. Her taler 

vi om Asti, andet sparkling vin, kolde øl, Bree-

zer, og hvidvin. Sodavand en sjælden gang – 

men det gør vi ikke så meget i. Havde vi lidt 

snacks eller slik kom det også på bordet nu og 

da. Jo, vi hyggede os i fulde drag.   

Så kan man måske tænke, hvad kan vi dog tale om hver dag så mange da-

ge, men det var ikke noget problem, da vi alle har et langt liv på arbejds-

markedet bag os, som vi henter episoder fra, og så hvis vi ikke alle lige kan 

huske historien har været fortalt før, ja så griner vi da bare af det samme 

igen. Ikke altid var vi alle dernede, det skete jo en havde andet på pro-

grammet, så blev det lige vendt – hvor er den og den og hvad skulle ved-

kommende. Joe, der var styr på det.  
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Indlæg fra beboere 

  Her har alle Gårdråd i Nygårdsparken mulighed for at bringe en historie, 
invitation eller et budskab ud til alle beboere i NGP. 

Send jeres indlæg på mail til - nygardsnyt@nygardsparken.nu  
 

Sommeren i høje Højkær haven fortsat. 
 

Så kom den mørke tid, og pludselig var livet 
indenfor ens egne fire vægge, og livet skulle 
lægges lidt om til flere indendørs sysler.  
Hver årstid har sin charme og gøremål. 
Jeg personligt vil takke for mange hyggelige 
og sjove dage i vores have i sommeren 2018. 
 

Med venlig hilsen Lone Winkler. 

Dato Hvad Info 

 
26. Januar 2019 

Beboer– og Infodag omkring ude-
arealer afholdes i beboerlokalet. 

ml. højkær 41 og 
beboerkontoret 

 
6. Februar 2019 

Pensionistklubben afholder  
kaffe og kage fra kl.14.00 

 

 
6. Marts 2019 

Pensionistklubben afholder  
kaffe og kage fra kl.14.00 

 

 
3. April 2019 

Pensionistklubben afholder  
påskefrokost. 

 
Mere info kommer 

   


