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Erik Østergaard (valg 2022): 
 

I skal vælge mig, fordi... 
Jeg gerne fortsat vil være med til at minimere de gener, som vi får, når vi har håndværkere i 

vores lejligheder. Herunder følge og læse udbudsmaterialet til projekter mens dette 

projekteringsarbejde pågår, og hvor vi som beboere kan være med til at præge de valg, som 

rådgivere anbefaler, og som påvirker vores dagligdag både under udførelsen, og det resultat 

som arbejdet medfører, og som vi skal bruge i mange år. 

Bispeparken er et godt sted at bo, og jeg vil gerne fortsat være med til at gøre det til et endnu 

bedre sted for alle os beboere. 

Jeg vil gerne være med til at udvikle vores grønne områder, så de bliver endnu bedre til gavn for alle os beboere. 

Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode samarbejde i bestyrelsen og med beboerklubber og beboergrupper samt 

bestyrelsens sekretærer og regnskabsmedarbejder samt vores Ejendomskontor og alle andre fsb medarbejdere. 

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet for at vedligeholde og forbedre Bispeparkens bygninger og lejligheder samtidig med, at vi 

sammen gør alt, vi kan, for at undgå, at huslejen stiger for meget. Jeg vil gøre mit til at fastholde huslejen på et niveau i de 

kommende år som gør, at man ikke skal flytte væk fra Bispeparken, når de meget store renoveringsopgaver af vores 

bygninger og lejligheder bliver sat i gang inden for få år. 

En vigtig del af arbejdet i bestyrelsen er det fortsatte samarbejde med Gravervænget/Møllerlodden samt Dommerparken og 

driften omkring effektiviseringer og udvidelser af vores driftsfællesskab, noget jeg har deltaget meget aktivt i, da 

Munkevangen har udtrykt ønske at indgå i et samarbejde med os. 

 

Hvem er jeg 
Medlem af Bispeparkens Bestyrelse i flere år. Næstformand i Bispeparkens Bestyrelse. 

Deltager i Bispeparkens Bestyrelses følgegruppe for Bispeparkens kommende Helhedsplan og flere andre udvalg. 

Deltager i Formandsråd (Driftsråd) møder – et forum for samarbejdet med Gravervænget/Møllerlodden og Dommerparken. 

Deltager i planlægning og afvikling af arrangementer i Bispeparken for alle os beboere. 

Webmaster for Bispeparkens Hjemmeside. 

Deltager i fsb Sektion 4 sektionsmøder (erfaringsudveksling for medlemmer af Afdelingsbestyrelser). 

Medlem af fsbs aktivitetsudvalg, som laver kurser for alle os beboere i fsb (valgt igen i 2022 som en af repræsentantskabets 

repræsentanter). Medlem af flere underudvalg under fsbs aktivitetsudvalg. Pt. formand for fsbs aktivitetsudvalg. 

Medlem af styregruppen for Områdefornyelse Bispebjerg Bakke, og herunder tilmeldt flere arbejdsgrupper. 

Medlem af følgegruppen for Beboerprojekt Bispebjerg. 

Bestyrelsesmedlem (pt. næstformand) i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen i Frederiksberg/København kreds. 

Jeg er valgt som suppleant til Københavns Kommunes Ældreråd i 2020, som er et rådgivende råd for politikere på 

Københavns Rådhus. 

I mindre omfang har jeg fungeret som sparringspartner for Afdelingsbestyrelsesmedlemmer med flere bl.a. fra andre 

boligafdelinger om gældende regler, og hvilke muligheder disse regler giver for indflydelse. 

Forsøgt og vil fortsat forsøge at påvirke politikere og den politiske proces på Københavns Rådhus bl.a. ved henvendelse til 

relevante politiske udvalg på Rådhuset til gavn for vores kvarter og for Bispeparken. 

Uddannet indenfor kommunal administration (kontor). 

Pensionist - med mulighed for at kunne deltage i mange møder, også om dagen. 

 



Genopstilling til bestyrelsen: Tine E. Larsen 

Mit navn er Tine E. Larsen. Jeg har siddet i Bispeparkens bestyrelse siden 2020. 

I en evt. ny periode vil jeg gerne rette fokus på etablering af ’grønne dage’, hvor Bispeparkens 
beboere går sammen om opsamling af affald i Bispeparken et par gange årligt for at være med til 
at gøre vores skønne område endnu mere skønt. 

Derudover evt. andre initiativer med inddragelse af flere målgrupper, herunder sammen med 
interesserede i Bispeparkens klubber og Kringlebakken. 
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