
Afdelingsbestyrelsens 6 bud
1.	 Du	er	valgt	til	at	træffe	beslutninger	og	planlægge
2.	 Du	er	tillidsmand	for	alle	beboerne	i	afdelingen
3.	 Du	er	kontaktled	til	org.bestyrelsen	og	administrationen
4.	 Du	er	iværksætter
5.	 Du	skal	vise	respekt	for	andre	beboeres	holdninger	og	meninger
6.	 Du	skal	stille	krav	til	dine	omgivelser

I nødsituationer udenfor ejendomskontorets arbejdstid, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, kan beboerne 
ringe til følgende:

Ved rørbrud eller lign:    Blikkenslager, tlf. 4491 0500
El-installationer:     Elektriker, dag kl. 8-15.30: tlf. 4353 1415. 
      Døgnvagt: kl. 15.30-8.00: tlf. 3032 1011
Ved stop af kloak:     Kloakmester, tlf. 4491 7948
Ved stormskader:     Falck redningskorps, tlf. 7010 2030
Ved signalforstyrrelser på antenne:  Antennemontør, tlf. 8080 4050

Disse telefonnumre skal selvfølgelig kun bruges, hvis det er absolut nødvendigt.
Ejendomskontoret skal have besked umiddelbart efter i kontortiden dagl. ml. kl. 7.00-8.00, mandag ml. kl. 
15.30-16.30, på tlf. 4444 0408.

Kontakt i nødsituationer

Navne og adresser

Afdelingsbestyrelsens kontortid

Afdelingsbestyrelsen træffes hver mandag ml. kl. 15.30–16.30 på 
kontoret. Man kan også skrive til afdelingsbestyrelsen eller maile på 
adressen: afdelingsbestyrelsen1015@gmail.com

AFDELINGSBESTYRELSEN	ER	TIL	FOR	DIG	
AFLÆG	OS	GERNE	ET	BESØG

Ejendomskontorets kontortid

Tlf. 4444 0408

Dagligt mandag -fredag:
Kl. 7.00-7.30: Personlig henvendelse
Kl. 7.30-8.00: Telefonhenvendelser

Ugentligt mandag eftermiddag:
Kl. 15.30–16.30

Afdelingsbestyrelsen

Mail:
afdelingsbestyrelsen1015@
gmail.com
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Juletræstænding
Den 1. Søndag i Advent blev Ege-
løvparkens juletræ tændt. Det 
skete ved deltagelse fra nogle 
beboere, som havde arrangeret 
aktiviteter for de mindste på den 
store legeplads, og hvor der for 
de voksne var mulighed for glögg 
og æbleskiver, ved de til lejlighe-
den opsatte bålsteder. De kunne 
samtidig give lidt varme, da vi var 
så heldige, at vinteren tog sit ind-
tog på netop denne søndag med 
både sne og kulde. 
Da mørket faldt på, blev juletræ-
et tændt foran en stor skare af 
både børn og voksne. De efter-
følgende dage er der blevet lagt 
julegaver ind under træet, til stor 
fornøjelse for de forbipasserende 
beboere og gæster. Det vil blive 
en tilbagevendende begivendhed 
i årene fremover.
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“Jeg har en drøm om, 
at Egeløvparken er en by, hvor mennesker 
tager hensyn til hinanden og sine naboer, 

hvor man ikke er bange for at hilse på hinanden 
og ikke mindst taler pænt til hinanden. 

En dejlig by i byen, vi alle kan være stolte af.”

Uddrag	af	talen,	som	næstformand	John	Oksquist	
holdt	ved	Egeløvparkens	jubilæumsfest.

Alle beboere 
ønskes en 
glædelig jul 
og et godt nytår.

Afdelingsbestyrelsen

Emne    Ansøges hos  Ansøges hos  Frit Bemærkninger  
     lokalinspektør  varmemester        
           

Udvidelse af have   X        Nabotilladelse              

Markise    X        

Overdækning af terrasse  X          

Belægning           X Fliser, træ m.m.  

Vandhane        X    Skal mont. af autoriseret

Drivhus        X        

Økologiske høns   X        Nabotilladelse  

Radiator i udhus         X Skal mont. af autoriseret

El/Lys på terrasse         X        

Radioamatøranlæg         X        

Parabol          X        

Gulvbelægning i udhus             X

Flagstang      X

Frit ifølge ”Lov om almene boliger 
mv”, ”Lov om drift af almene boli-
ger”, samt By- og Boligministeriets 
positivliste – Lovsikret råderet.

Det kan dog anbefales, at man 
retter henvendelse til varmesteren 
eller afdelingsbestyrelsen for at få 
udleveret vejledninger omkring det 
ønskede projekt, således at man 
evt. kan søge om økonomisk godt-
gørelse eller sikre sig, at man ikke 
kan drages økonomisk til ansvar 
ved en evt. fraflytning af boligen.

Endvidere kan der søges inspira-
tion på Boligselskabernes Lands-
forenings hjemmeside www.bl.dk, 
hvor der er en idéliste over et ud-

valg af projekter, samt en forklaring 
på, hvordan man skelner mellem 
forandringsarbejder og forbed-
ringsarbejder. 

Du kan også finde oplysninger 
på vores egen hjemmeside www.
egeloevparken.dk. 
Boligforeninegn 3B har også på 
deres hjemmeside www.3b.dk links 
til muligheder for brugen af din 
råderet.

Har du spørgsmål eller blot ønsker 
en sparringspartner, så er din af-
delingsbestyrelse til for dig i denne 
sag.

Med ønsket om at du vil blive 

endnu mere tilfreds med at bo i 
”Egeløvparken”.

Vedtaget på ordrinært afdelings-
budgetmøde 25/9-2012.
Godkendt af organisationsbe-
styrelsen for boligforneningen 
3B   d.   /  - 2012.

 Positivliste/råderetskatalog 
 Positivliste/råderetskatalog for hvilke projekter der er tilladt uden for din bolig:

Positivliste/råderetskatalog for hvilke projekter der er tilladt indenfor i din bolig:
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d)  Ejeren skal til enhver tid fjerne 
eventuelle efterladenskaber.
e)  Husdyret må ikke genere andre 
ved hyppig eller langvarig støjen 
eller forhindre, at personer i lovligt 
ærinde (f.eks. ejendomsfunktionæ-
rer og håndværkere) får adgang 
til haven.  Har man hund i haven, 
skal man ligeledes sikre sig, at 
børn udefra ikke kan komme ind 
i haven.  I øvrigt er det ikke tilladt 
ejeren at ophidse dyret til angreb.
f)  Ejeren er fuldt ansvarlig for alle 
skader, som opstår på grund af 
husdyret.
g)  Husdyrkontrakten gælder kun 
for det registrerede dyr og på den 
registrerede adresse.  Hvis ejeren 
og/eller dyret skifter adresse, skal 
det omgående meddeles til bolig-
foreningen.
h)  Klager over gøen eller anden 
ulempe i forbindelse med husdyr-
hold skal gives til afdelingsbesty-
relsen, der i tilfælde af gentagne 
berettiged klager over enkelte dyr, 
kan kræve disse fjernet. Hvis ikke 
påtale over klagerne hjælper, kan 
det medføre opsigelse af lejemålet. 
Der henvises i øvrigt til politived-
tægten og husdyrkontrakten.

Installationer 
Der må ikke ændres på allerede 
eksisterende installationer. Det er 
dog tilladt at oprette nye installa-
tioner til f.eks. opvaskemaskine og 
tørretumbler. (få vejledning udle-
veret).  Alle udgifter til nye installa-
tioner (f.eks. vedligeholdelse eller 
reetablering ved fraflytning) beta-
les af lejeren(fraflytteren). Husk 
også at det hverken må genere 
andre beboere eller skade ejen-
dommen, når du bruger forskellige 
husholdningsmaskiner i din bolig. 
Husk også at tegne en forsikring, 
der dækker eventuelle skader på 
tredjemands ejendom.

Leg og boldspil 
Det er vigtigt, at der tages hensyn 
til andre, når der leges i boligområ-
det. Boldspil henvises til ”Egeløv-
parkens” egnede arealer.

Motorkørsel og parkering 
Motorkøretøjer skal parkeres på af-
delingens parkeringspladser. Kun 

i tilfælde af til- og fraflytning er det 
tilladt at køre med motorkøretøjer 
på bebyggelsens veje og stier. 
Kørsel skal da foregå yderst forsig-
tigt max. 10 km/t og kun med køre-
tøjer der har en max. totalvægt på 
under 3500 kg. Det er ikke tilladt at 
reparere eller parkere uindregistre-
rede køretøjer i afdelingen. Støv-
sugning og vask af motorkøretøjer 
kan ske på p-pladsen i Hækmosen 
på den plads, der er indrettet til for-
målet. Parkering på ejendommens 
p-pladser må ikke finde sted for 
køretøjer med en totalvægt over 
3500 kg. Af- og pålæsning af varer 
er dog tilladt.

Campingvogne og trailere 
Disse køretøjer må kun parkeres 
på afdelingens nordligste p-plads 
ud for Syvendehusvej nr. 51 A til 
51 F langs det levende hegn mod 
nabogrundene, dog ikke ud for car-
portene. Køretøjet skal dog først 
registreres hos afdelingsbestyrel-
sen. I øvrigt henvises til politived-
tægten.

Støj/musik 
Tag hensyn til dine naboer ved 
brug af radio, fjernsyn, musikan-
læg, musikinstrumenter, private 
radiosender, walkie-talkies m.m. I 
øvrigt henvises til politivedtægten.

Vinduer og døre 
Vinduesrammer og døre skal være 
forsynede med hele ruder. Det 
anbefales at tegne glas- og sa-
nitetsforsikring i forbindelse med 
indboforsikringen.

Klager 
Hvis du ønsker at klage over, at 
andre beboere overtræder hus-
ordenen, skal du sende klagen til 
afdelingsbestyrelesen (skriftligt), 
som så behandler forholdet, sam-
men med Boligforeningen.

Råderet/positivliste 
Råderet er et andet ord for hvor-
dan du må indrette dig i og uden 
for boligen når du bor her i ”Ege-
løvparken”. Den indvendige rå-
deret er fri, det betyder at du må 
indrette dig som du vil så længe du 
bor i boligen, dog skal du tænke 

dig om inden du foretager dig 
nogle ændringer, således at du 
ikke bliver draget økonomisk til 
ansvar den dag du måske vælger 
at fraflytte din bolig. Det kan derfor 
anbefales at du kontakter varme-
steren eller afdelingsbestyrelsen, 
for at få udleveret en ”Vejledning” 
til netop det projekt du kunne 
tænke dig at udføre i din bolig. Den 
udvendige råderet, altså de ting du 
må indrette dig med uden for boli-
gen er fastlagt på afdelingsmødet, 
hvor det er besluttet hvilke projek-
ter som er opført på en særlig po-
sitiv liste, der er godkendt for netop 
din bolig, disse kan også udleveres 
fra varmemesterens kontor eller 
hos afdelingsbestyrelsen. Nogle 
projekter kræver samtidig godken-
delse hos de lokale myndigheder. 
Visse typer af forbedringer inden-
for eller udenfor din bolig kan du 
søge økonomisk godtgørelse for i 
tilfælde af fraflytning, det er derfor 
vigtigt at du søger om dette al-
lerede ved starten af dit projekt, 
dette sker også hos varmesteren 
eller hos afdelingsbestyrelsen. 
Der kan ikke søges om økonomisk 
godtgørelse til forandringsarbejder. 
Gældende postivliste er den sidst 
vedtagne version i afdelingen, føl-
ger som tillæg til denne husorden 
og er vedtaget sammen med den 
sidst vedtagne version af husorden 
for afdelingen.

Denne husorden og positivliste 
erstatter alle tidligere vedtagne, 
samt henviser til de altid frem-
over gældende beskrevne love 
og regler i ”Lov om almene 
boliger mv.”, ”Lov om drift af 
almene boliger” samt By- og 
Boligministeriets positivliste – 
Lovsikret råderet.

Vedtaget på ordinært afdelings 
budgetmøde 25/9-2012 for ”Ege-
løvparken” afd. 1015 Boligfor-
eningen 3B. 
Godkendt derefter af boligorga-
nisationen for boligforeningen 
3B d.  /   -2012.
    

Det skal altid være skidt før det bliver godt, et gam-
melt ordsprog, som vi på mange måder har oplevet i 
forbindelse med renoveringen af vores facader. Nye 
vinduer overalt i boligerne, nye døre og en bedre 
isolering, betyder, at vi kan spare på varmen og får et 
bedre indeklima i vores boliger. 

Projektet har i det store hele været en succes, som 
skal tilskrives et godt samarbejde mellem beboere og 
håndværkere. Det betyder ikke, at alle beboere har 
haft problemfrie oplevelser. De enkelte håndværkere 
har gjort deres til at opretholde et højt serviceniveau 
overfor os som beboere, til trods for en måske noget 
mangelfuld information og overholdelse af aftaler fra 
byggeledelsen. 

Til orientering kan vi oplyse om, at der vil blive ud-
ført en et års gennemgang af boligerne, for derved 

at konstatere om der skulle være opstået nye fejl og 
mangler, samt om der til stadighed skulle være fejl og 
mangler, der ikke er udbedret. Det er også vigtigt, at 
hvis man opdager opståede fejl eller mangler inden 
eftersynet, skal man henvende sig på ejendomskon-
toret for at få rettet disse. Hvis vi ikke straks reagerer 
på disse forhold, risikerer vi at det bliver os selv, der 
står for regningen senere. 

Vejledning til vedligeholdelse og rengøring af de nye 
vinduer, døre og facader er blevet udleveret til den 
enkelte beboers bolig og vil også være at finde på 
Egeløvparkens hjemmeside www.egeloevparken.dk 
inden for den nærmeste fremtid. 
Afdelingsbestyrelsen arbejder på at finde en løsning 
omkring vedligeholdelse af træværket på facaderne, 
således at beboerne ikke selv skal vedligeholde disse 
med maling/olie. 
Omkring økonomien i projektet er det blevet oplyst, at 
den overholdes i forhold til budgetgodkendelsen.

Facaderenoveringen er nu vel ovestået
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Et godt og sundt indeklima er vig-
tigt for både dig og din bolig. Bliver 
der ikke luftet ud i boligen, vil der 
med tiden komme skimmelsvamp 
som følge af høj luftfugtighed, og 
dette vil i sidste ende kunne på-
virke dit almene helbred. 

Råd og tips
Skimmelsvamp er let at undgå, 
men meget irriterende når det er 
brudt ud, derfor har afdelingsbesty-
relsen samlet en række gode råd 
og tips til, hvordan du bedst muligt 
vedligeholder din bolig:
• Luft ud 2-3 gange dagligt af ca. 

5-10 min. varighed. Dette er 
medvirkende til, at luftfugtighe-
den i din bolig holdes nede. 

• Tør aldrig tøj inde i boligen. 
Kan det ikke undgås, bør der 
sikres rigelig ventilation. 

• Hold badeværelsesdøren 
lukket når du bader. Herved 
undgås det, at fugten spreder 
sig ud i hele boligen. 

• Sørg for både udluftning og 
varmetilførsel i soverum. 

• Opvarm alle rum om vinteren. 
• Hold en afstand på ca. 5 cm. 

mellem møbler og ydervæg-
gene, så der er mulighed for 
luft cirkulation bag møblerne. 

• Har du trægulv, bør du be-
grænse mængden af vand på 
gulvet, når det skal rengøres. 
Overskydende vand kan træn-
ge ned i sprækkerne og skabe 
grobund for skimmelsvamp. 

• Brug emhætte når du laver 
mad. Dette gælder både ved 
brug af komfur og ovn. 

• Hold øje med vandskader og få 
dem repareret hurtigt. 

• Lad dørene mellem rummene 
stå åbne, når der ikke er nogen 
hjemme. Herved kan luften 
cirkulere rundt i boligen. 

• Ventiler i vinduerne er vigtige 
at holde åbne.

Følger du disse gode råd og tips, 
er risikoen for, at du får skimmel i 
din bolig væsentligt nedsat. 

Ved mistanke
Hvis du har mistanke om, at der 
er skimmel i din bolig, er du vel-
kommen til at kontakte boligfor-
eningens kontor, så vil vi aftale 
et besøg af vores varmemester 
Steen Østergaard, der vil være 
behjælpelig med en vurdering af 
dit indeklima.

Luft ud i din bolig
-og undgå skimmelsvamp
Afdelingsbestyrelsen har samlet en række råd og tips til, hvordan 
man undgår skimmelsvamp i sin bolig. 

Egeløvparkens nye hjemmside 
bliver flittigt brugt af beboerne. Det 
kan bl.a. ses i det tilknyttede forum 
samt ved de mails, afdelingsbesty-
relsen jævnligt modtager direkte 
fra hjemmesidens mail link. 
Der har været lidt begyndervan-
skeligheder, men disse ser ud til at 
være løst i skrivende stund. 

Siden giver mulighed for at tilmel-
de sig Egeløvparkens nyhedsbre-
ve. Det er der rigtig mange bebo-
ere, der allerede har gjort, og det 
betyder for dem, at de får mulighed 
for at blive informeret direkte fra 
hjemmesiden, hvilket også sker 
oftere. 

For de beboere, der endnu 
ikke har tilmeldt sig denne 
ser vice, som tilbyder lø-
bende informationer, kan 
det kun opfordres til at 
prøve det. 

Hjemmesiden giver også 
oplysninger om lokale 
bustider, kalender med aktivitets-
oversigt i afdelingen, beboerlokale 
udlej nings over sigt, tv-oversigt, 
vejr udsigt og andre vigtige og nyt-
tige oplysninger. 

Målet er at få alle beboere gjort 
digitale med beboerdemokratiet 
i fremtiden i lighed med Herlev 
Kommunes plan om digitalisering 

af henvendelser til Herlev Kom-
mune. 

Siden vil løbende være under 
udvikling til glæde for beboerne i 
Egeløvparken.

Find den på www.egeloev.dk

Hjemmeside

På det afholdte bebeoermøde d. 
25. september 2012 blev en ny 
husorden og råderet for afdelin-
gens beboere vedtaget. 
Husorden bringes nedenfor i sin 
helhed, så man opfordres til at 
opbevare denne i fremtiden. Den 
vil også være at finde på Ege-
løvparkens hjemmeside www.
egeloevparken.dk. 
Råderetten er opdelt i to områ-
der, nemlig den ind vendige råde-
ret og den udvendige råderet. 

Indvendig råderet
Den ind vendige råderet er fri. 
Dette er besluttet af regeringen 
og dermed vedtaget ved lov, så 
det betyder, at man kan indrette 
sig som man vil inde i boligen, 
så længe man bor i den. Der er 
dog vise undtagelser, hvor man 

skal tage særlige hensyn. Bolig-
selskabernes Landsforening (BL) 
har udarbejdet en pjece, som 
beskriver mulighederne. Denne 
kan hentes på BLs egen hjem-
meside eller kan findes på Ege-
løvparkens hjemmeside www.
egeloevparken.dk i den nærme-
ste fremtid. 
Det tilrådes dog altid at henvende 
sig på ejendomskontoret eller 
hos afdelingsbestyrelsen for evt. 
at få udleveret en vejledning i for-
bindelse med alle de ændringer, 
du måtte ønske at foretage dig, 
således at du ikke bliver overra-
sket ved en evt. fraflytning af din 
bolig. 

Udvendig råderet
Den udvendige råderet er mere 
kompliceret. Der må du som ud-

gangspunkt ikke ændre eller op-
føre ting i din have, såsom skure, 
halvtage, udestuer, drivhuse, 
eller andre lignende ting uden at 
der er ansøgt om tilladelse dertil 
på ejendomskontoret. 
På ejendomskontoret eller hos 
afdelingsbestyrelsen får man 
udleveret vejledninger til de pro-
jekter, der er vedtaget på tidligere 
beboermøder. Alle forhold som 
ikke er registret eller godkendt, vil 
fremover blive krævet reetableret 
eller fjernet. 
Både husorden og råderetspjece 
fra BL og vejledninger vil være at 
finde på Egeløvparkens hjemme-
side www.egeloevparken.dk inde 
for den nærmeste fremtid.

Husorden og råderet

En boligafdeling som ”Egeløvpar-
ken” kan sammenlignes med et 
minisamfund, hvor beboerne er 
mere eller mindre afhængige af 
hinanden og er fælles om mange 
ting. For at skabe et godt bomiljø 
er det vigtigt, at alle viser størst 
muligt hensyn til hinanden, og at 
alle passer på afdelingens fæl-
lesfaciliteter, grønne områder mm. 
Som beboer er det dit ansvar, at 
hele hustanden, logerende, gæster 
og andre, der kommer hos dig, 
overholder husordenen.
Det skaber tryghed og tilfredshed, 
når alle forstår, at det er nødven-
digt at tage hensyn til hinanden. 
Udgifter til vedligeholdelse og 
huslejen kan holdes nede, hvis alle 
hjælper med til at holde bebyggel-
sen og de grønne områder i pæn 
stand.
Tænk også på naboen, når du 
lukker dine skabslåger i køkkenet, 
eller hvis du starter din opvaske-
maskine sent om aftenen – na-
boen kan jo have soveværelse på 
den anden side af væggen.

Affald 
Afbrænding af haveaffald og andet 
stort affald må ikke finde sted i 
haverne.  
Dette samt glas og andet skæren-
de affald skal kastes i de respek-
tive affaldscontainere.
Husk i det hele taget på, at affald 
ikke må henkastes på stier og veje 
og i øvrigt opfordres beboerne til 
at hjælpe med at holde fællesarea-
lerne rene og i god stand.

Bad og toilet 
Vand er en dyr ressource, som 
skal bruges med omtanke. Husk 
derfor at meddele ejendomskonto-
ret, hvis du har toiletter og vandha-
ner der løber eller er utætte.
Der må heller ikke kastes noget i 
wc-skålen, der kan tilstoppe aflø-
bet.

Badebassiner 
Badebassiner kan være farligt 
legetøj, hvis der ikke føres op-
syn med børnene. Husk derfor at 
badebassiner ikke må opstilles i 

haver, så børn udefra kan komme 
til dem.

Cykler og knallerter 
Med den nødvendige hensyntagen 
til gående og legende børn er cy-
kelkørsel i ”Egeløvparken ” tilladt.
Knallertkørsel er til gengæld abso-
lut forbudt.

Fællesarealer 
Vis omsorg for fællesarealerne og 
benyt kun de anlagte stier og veje.

Husdyr 
Det er tilladt at holde husdyr (hund/
kat), men der skal oprettes særskilt 
kontrakt for et sådant forhold.
a)  Husdyret må ikke genere andre 
beboere.
b)  Det er ikke tilladt at lade husdy-
ret færdes på området, uden at det 
føres i snor og er sammen med en 
person, som har det fulde herre-
dømme over det.
c)  Husdyret må ikke ”luftes” i be-
byggelsen, man skal søge direkte 
uden for området.

Husorden gældende for afd. 1015 Egeløvparken
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Gem
den nye husorden og råderet



Jubilæumsdagen startede med, 
at alle bebeboere fik serveret 

en pose morgenbrød ved deres 
hoveddør. 

Tante Andante og loppemarked 
Da rundstykkerne var indtaget blev 
der mulighed for at del tage i akti-
viter både for voksne og børn. Der 
bød sig bl.a. aktiviteter som hoppe-
borg, pilekast, forældre barbering, 
Tanta Andante samt loppemarked. 
Der var også muligheder for at ind-
tage et let måltid i form af ristede 
pølser, smørrebrød, sandwich og 
popcorn.
Afdelingsbestyrelsen var også at 
finde, således at man kunne få en 
snak med dem om alt lige fra byg-
gesagen til at høre om fremtidsvisi-
onerne for afdelingen. Til trods for 
det regnfulde vejr var der mødt en 
del op til udendørsaktiviteterne. 

Fest og taler
Sidst på eftermiddagen åbnede 
afdelingsbestyrelsens formand, 
Kim Kristensen for festen med en 
velkomstdrink på den røde løber 
foran det store festtelt, der var 
placeret på fodboldbanen. Derefter 
blev der budt på middag med dertil 
hørende tale af Herlev´s borg-
mester, Thomas Gyldal Petersen 
(A), som havde lagt vejen forbi 
Egeløvparken, samt vores egen 
“Martin Luther King” i skikkelse af 
afdelingsbestyrelsen næstfomand, 
John Oksqvist. 

Masser af præmier
John var også toastmaster for 
resten af aftenen sammen med 
“nummerpigen” Charlotte Kristen-
sen, som stod for overrækkelsen 
af de mange præmier, som vores 
sponsorer havde begavet os med. 
Disse blev udloddet løbende hen 
over aftenen.

Sambarytmer
Efter middagen blev 
bebyggelsen vækket 
ved, at der blev budt på 
sambarytmer i et optog 
gennem bebyggelsen 
frem til festteltet, hvor alle 
middagsgæsterne blev 
introduceret for sambadansen. Det 
var ikke kun en nydelse at se på, 
men også sjovt at få lov til at være 
en del af de optrædende i form af 
en workshop, hvor flere af festdel-
tagerne måtte en tur op gulvet for 
at få rystet middagen på plads i de 
rette folder.

Dans og live musik
Derefter blev der budt op til dans 
med festlig musik ved troubadou-
ren Tom Frederiksen, der holdt ud 
til over midnat. Der blev sluttet af 
med en godnatmad bestående af 
pølser fra en rigtig pølsevogn, som 
var placeret lige uden for festteltet.

En stor succes 
Der var en fantastisk stemning 

hele aftenen, og der var en god 
blanding af beboere, både dem 
som havde boet her i alle 40 år og 
dem som er nytilflyttet.
Jeg tror godt, at vi kan kalde det 
for en succes ud over alle græn-
ser, når vi ser på de mange tilken-
degivelser både under og efter 
festen fra ikke kun dem, som var 
med, men også dem som har hørt 

om arrangementet. Der skal ikke 
herske tvivl om, at vi vil følge op på 
dette tiltag i fremtiden med andre 
arrangementer for beboerne.

Tak til alle de frivillige
Vi vil gerne benytte lejligheden til 
at takke alle de frivillige og alle 
gæsterne, for uden dem var det 
ikke blevet til denne succes.
Også en stor tak til vores sponso-
rer, som var med til at gøre denne 
dag mulig rent økonomisk, samt 
til de sponsorer, der havde stillet 
præmierne til rådighed for os.

Vi vil gerne opfordre Egeløv-
parkens beboere til at tænke på 
sponsorene næste gang I skal ud 
at handle og lad gerne den en-
kelte sponsor vide, at I kommer fra 
Egeløvparken. Det kan være, at 
det kan betale sig i form af en “god 
handel”. 

Tak for en fantastisk dag her i Egeløvparken i forbindelse 
med afdelingens 40 års jubilæumsfest, der blev afholdt 
lørdag den 29. september. 

I lokalavisen
Herlev Bladet har også vist sin 
interesse for vores lille by i ud-
kanten af Herlev og har skrevet 
artikler om arrangementet både 
før og efter afholdelse af jubi-
læumsdagen.

Jubilæumsfest
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Find det fulde budget med vedligeholdelsesplan på 

www.egeloev.dk
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