
BISPEPARKEN ER UDE AF ALLE REGERINGENS LISTER

Tirsdag 1. december var en stor dag, hvor vi kørte rundt i Bispeparken og meddelte den 
gode nyhed. Vi fortsætter altan-fejringen og kampen for at bevare almene boliger 
lørdag 5. december omkring kl. 13-14 rundt i Bispeparken.
Samme dag er der stort fakkeltog med afstand kl.16-18 ved Boligministeriet med musik fra
bl.a. Raske Penge og Isam B. Læs mere her: almenmodstand.dk/kalender

Husk også at SKRIVE UNDER på borgerforslaget: Afskaf loven om nedrivning og salg af 
almene boliger inden d. 13. december - vi er allerede godt på vej, men vi har stadigvæk brug
for din, dine venners og families underskrift, så forslaget kan komme i Folketinget!  
______________________________________________________________________________

PÅ AFDELINGSMØDET 
HAR VI BESTEMT AT:

Bispeparken bliver
endnu grønnere med 
en række tiltag

Ny genbrugs- og
affaldsløsning
Vi har vedtaget at få bygget nye
nedgravede beholdere med standere
over jorden til de forskellige slags affald til genbrug og til restaffaldet. De kan betjenes med albuen,
og vi ser om de kan blive elektroniske. Når hele systemet er bygget og fungerer, bliver skaktene 
lukket. På den måde kan vi spare rigtigt mange penge. 

Blomstereng, bærbuske, nøddetræer og fuglekasser
To forslag om henholdsvis blomstereng, brombær og fuglekasser samt bærbuske og nøddetræer 
blev vedtaget.

Flere cykelstativer
Der kommer flere cykelstativer ved Tagensvej 229 og inde ved Bispeparken 5 - 16.  
Vi vil informere om god cykelparkering. Der er cykeloprydning hvert år.

Det er muligt at vaske ved 30 grader i vaskeriet og vi informerer mere om det



Bedre og varmere ventilation i mange hjem
Varmegenvindingen får varmeflader, så den endelig virker efter hensigten i Bispeparken 23-42, på 
Tuborgvej 252-262 og på Tagensvej 227-241. Det er omkring 40 % af boligerne i Bispeparken.

Ekstra vejbump ved plænen på bagsiden af Bispeparken 25
Så vi kan få sænket farten til glæde for børn og voksne.

Kringlebakken kan anlægge have og udeområde ved den store plæne
De anlægger udeareal og have på bagsiden af deres lokaler.

Beboernes Forandringsplan for Bispeparken
Er udbygget med flere forbindelser til fodgængere og cykler. Letbane er også skrevet ind. 
Rapporten om forbindelsen mellem plænerne under Tuborgvej nævnes også.

Støtte til vision om Bispeparken
Kan læses på bispeparken.dk

Fællesspisningen fortsætter 
– og foreløbig er den hver for sig med madkuponer. Der er sat penge af til, at der kan være rigtig 
fællesspisning i Bispeparkens Beboerhus, hvis og når det bliver muligt.

Bedre køkkenfaciliteter i Bispeparkens Beboerhus – også til fællesspisning
Vi får en professionel ovn der også kan dampe, i stedet for de to små ovne, der skal udskiftes.

Skilt ved garagerne omkring at undgå ophold og støj
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer for telefoni og internet
Mere hjælp til foreningerne med regnskab og budget 
Man må gerne male badeværelset, bare man ændrer det tilbage, før man flytter

Huslejen stiger med 3,4 % - men først fra 1. marts 2021
Indtil da betaler vi den samme husleje som i år

Afstemning om HUNDE i det nye år 
Du får stemmesedler i postkassen en gang i det nye år. Det blev vedtaget, at det ikke var 
afdelingsmødet, der bestemte, men alle beboere, der skal have lov til at stemme.

Valg til Bispeparkens Bestyrelse

Erik Østergaard, Rikke-Charlotte Holm, Abdullahi Anshur og Jan Hansen modtog genvalg for to år. 
Tine Elisabeth Larsen og Tommy Schou Christesen modtog valg for to år. Annette Hansen for et år.
Zeinab Farah, Jean Thierry, Per Bauer Sørensen og Emil Holm Knudsen blev valgt i 2019 for to år,
Liban Ali Hussein, Janni Nielsen og Erling Vetterstein modtog valg som suppleanter for et år. 

Øvrige valg: Per Bauer Sørensen er ny formand for Bispeparkens Aktivitetsudvalg
Samuel Jones er genvalgt som revisor for to år.

Når hele referatet fra afdelingsmødet er færdigt lægges det på bispeparken.dk – information 
kommer i din postkasse
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