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Formand
Flemming Hansen
Harevænget 124 
Tlf.: 20 42 62 86
 flemhans@skovparknet.dk

Kasserer
Erik Mortensen
Egernvænget 156.  5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 00 20
 erikm@skovparknet.dk

Sekretær
Svend Hansen
Hjortevænget 34.  5800 Nyborg
Tlf.: 24 40 58 07
 svendaagehansen@hotmail.com

Redaktør af 
medlemsblad og hjemmeside
Jack Nielsen.  
Rådyrvænget 58.  5800 Nyborg
Tlf.: 30 53 21 84
 grf-webmaster@skovparknet.dk

Grønne områder og Arbejdsgrupper
Kristina Geert-Jørgensen
Egernvænget 131
Tlf.:22 51 04 48
 krgeert@gmail.com

Foreningens hjemmeside:
www.grf-skovparken.dk

Grundejer- og 
antenneforeningen 
Skovparken
v/ Formand
Flemming Hansen
Harevænget 124 
Tlf.: 20 42 62 86
 flemhans@skovparknet.dk

Medlemsbladet for 
beboerne i 
Skovparken Nyborg
Oktober 2015,  33. årgang, nr. 2
Ansv. Jack Nielsen
Tlf.: 30 53 21 84
 grf-webmaster@skovparknet.dk

Oplag 750 stk.
Tryk: Svendborg Skilte & design.

Eftertryk og kopiering, helt eller 
delvis, er kun tilladt efter skriflig aftale 
med bestyrelsen eller ansv. redaktør
• Stof til bladet skal indleveres senest

1. marts eller 1. september
• Forslag til generalforsamlingen

skal være formanden i hænde,
senest 1. marts.

Forside billede:
Legepladsen ved Rådyrvænget blev 
i løbet af året udsat for hærværk der 
bl.a. gik ud over gyngerne.

Bestyrelsen
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FLISHUGNING 2016
Starter mandag d. 14. november i Egernvænget

og fortsætter op gennem området.

Maskinen starter kl. 07.00, 
så læg materialet ud i god tid. 

Materialetykkelse:     Min. 1 cm., max 15 cm.
Materialelængde:                              Min. 1 m.

Beskæringsaffald til flisning skal bestå af vedagtigt 
materiale uden nogen form for forurening, som f.eks. 

trådhegn, jord, træstubbe, staudeafskæring og lignende.

Materialet lægges på vejen, foran egen parcel, med 
rodenden mod vejmidte, i en bunke ikke over 1 m. høj.

Bunkerne må under ingen omstændigheder presses sammen, 
da dette besværliggør ”fodringen” af flismaskinen.

Affaldet bliver ikke fjernet hvis ovenstående ikke overholdes. 

Hvis grundejeren ønsker at beholde flisen, 
kan dette kun lade sig gøre ved personlig henvendelse 

til flishuggeren, tlf.: 40 19 48 55.
I sørger selv for slutoprydning.

Bestyrelsen



4
GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN   Nyborg

Formand Flemming Hansen bød 
velkommen til 47 stemmeberettige-
de medlemmer plus 5 fuldmagter.

1. Valg af dirigent: 
Flemming foreslog Advokat Hviid 
og han blev valgt. Han konstaterede 
at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt med en dagsorden i hen-
hold til vedtægterne. 
Han overgav ordet til formanden 
der forelagde en fyldig og senere 
rost beretning. (Se denne). 

2. Formandens beretning 
Der var en god debat og spørgsmål 
bl.a. om hjertestarter, genopretning 
af sydlige sti, og om Stofa vedr. 
strømafbrydelse og TV / bredbånd. 
Egernvænget 134 meldte om vand 
udfor 118. 
Ikke alle spørgere opgav navn el-
ler adresse, derfor er ingen navn og 
adresse nævnt i det følgende.

3. Regnskab
Erik gennem gik regnskaberne ved 
hjælp af Jack via PowerPoint, det 
virkede perfekt. 
Der var mange forskellige spørgs-
mål, som der blev svaret på. 
Bl.a. at det var sidste år der skulle 

betales til Canal Digital. 
Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen
Et gik på at nogle medlemmer mel-
der fra overfor Stofa, og dermed 
ikke betaler til grundejerforeningen 
og vedligehold og forsikring. Det 
har derefter vist sig at en del af disse 
heller ikke betaler ved rykkere om 
kontingent til grundejerforeningen. 
Forslaget går på, om der skal over-
gives til inkasso, efter 6 eller 12 må-
neder. Flertallet stemte for 6 måne-
der og flere mente, at det ikke var 
”venligt” ikke at betale.

5. Forslag fra medlemmer
Bo Johansson fremsatte forslag 
vedr. vedligeholdelse af de grønne 
områder nord for Rådyrvænget og 
Mårvænget. 
Det lød på, at området skulle slås 
2 gange hvert år, én gang før Sct. 
Hans og en gang senere, efter gart-
nerens skøn, så græs og ukrudt for-
hindres i at gå i frø, der blæste ind i 
medlemmernes haver. 
Det diskuteredes ivrigt, men for-
slagsstilleren endte med at lade 
bestyrelsen styre det og spørge vor 
gartner om råd og pris.

Grundejerforeningen Skovparken
Referat fra den ordinære generalforsamling 

torsdag  28/4 – 2016.
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Forslag fra Flemming Eriksen 
Mårvænget 5. 
Vedr. indførsel af en bestemmelse 
om forbud af ridning på forenin-
gens arealer og at der skulle rettes 
henvendelse til kommunen med 
henblik på at sikre, at ridning forby-
des på kommunens grønne arealer 
langs Skaboeshusevej. 
Han mente at ridning allerede nu 
havde ødelagt arealernes udseende. 
Formanden mente ikke at kommu-
nen ville blande sig i dette, og han 
oplæste en vejledning om ridning i 
området, skrevet af Hesteforenin-
gen Kikkenborg i Skaboeshuse, for 
flere år siden. 
Denne vejledning sagde alt, mente 
han, men ville kontakte foreningen 
derude, for at høre om vejlednin-
gen gjaldt stadigvæk. Forslaget blev 
nedstemt. 

Næste forslag fra Flemming Eriksen 
drejede sig om mindst en ugentlig 
opsamling af affald langs Skaboes-
husevej fra Strandvænget til den 
nye Fakta, og at bestyrelsen pålæg-
ger kommunen til at gøre samme 
omkring Strandvænget og på par-
kområdet. Mårvænget trak senere 
sit forslag tilbage, da han synes det 
allerede havde hjulpet.

Der var mange udtalelser om dette 
sidste forslag, men flere talte alt for 
hurtigt og utydeligt. 
Jack mente, at han efter at have 

postet et indlæg på Facebook siden 
havde hjulpet rigtig meget.

6.  Fastsættelse af kontingent  og  
 godkendelse af budgettet. 
Kassereren gennemgik budgettet 
og da økonomien var god, blev der 
foreslået at 10 kr./md. fra antenne-
foreningens budget flyttes til grund-
ejerforeningens, så kontingentet,  
totalt forblev det samme for 2017. 
Der var lidt diskussion om dette, 
bl.a. et medlem mente at kontingen-
tet til grundejerforeningen skulle 
hæves, for at opspare et beløb til 
reparation af cykelstierne, men kas-
sererens forslag blev vedtaget. 
Et medlem spurgte til vedligehol-
delse af veje i storparcellerne. 
Formanden svarede, at storparceller 
selv stod for at lave en opsparing til 
vedligeholdelse.

7. Valg til bestyrelsen
De afgående Erik Mortensen og 
Svend Hansen blev genvalgt med 
akklamation.

8. Valg af suppleanter
Maja Hauberg Harevænget 116, 
genvalgt og ny blev Per Jørgensen 
Rådyrvænget 19.

9. Valg af revisor
Genvalg til Revisionsfirmaet EY.

10. Eventuelt
Under eventuelt var der flere der 
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Flere nye 
skraldespande.
Efter ønske, er der blevet sat

yderligere 4 skraldespande 

op i Skovparken.
Denne gang ud mod Ska-

boeshusevej. 
Nu burde vi være dækket

godt ind.

kom med opfordring til bestyrelsen 
om at kontakte Juelsberg vedr. re-
paration af hegnet hele vejen rundt 
ind til Juelsbergs jorder. 
Det blev betegnet meget dårligt og 
farligt. 
Et medlem mente at firmaet der 
havde lagt fliser på den nye sti 
ved varmecentralen, havde gjort 
det meget dårligt. Formanden ville 
kontakte kommunen, han mente de 
havde kørt med for tunge køretøjer 
på stien. 

Jack fremdrog en hjertestarter og vi-
ste og fortalte om dens brug.
Cirka kl. 21:45 afsluttede dirigenten 
med at takke for god ro og orden og 
en del medlemmer takkede besty-
relsen for et godt arbejde i det år der 
var gået.
Jeg vil tilføje at med det store antal 
medlemmer til stede og den hur-
tigsnak og den indblanden i andres 
tale, er det måske fremover nødven-
digt med mikrofon og højtaler.

Referent: Svend Hansen.

Græsslåning ved Mårvænget
På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om, at få slået

græsset ved Mårvænget 2 gange årligt, med første gang før

Skt. Hans og én gang senere efter gartnerens skøn.

Vi havde en snak med gartneren efterfølgende, som fortæl-

ler, at han efter Naturstyrelsens anbefalinger, ikke slår første

gang før efter den 1. juli, grundet dyreyngel i græsset.

Stofa
Kundeservice: 88 30 30 30
Hverdage: 8.00 - 19.00
Weekend: Lukket
Helligdage: Lukket
Teknisk support: 88 30 30 20
Alle dage: 8.00 - 21.45 
Juleaftensdag: 8.00 - 17.45
Nytårsaften: 8.00 - 17.45
se mere på
www.stofa.dk

http://www.stofa.dk
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BESTYRELSEN
Bestyrelsen, har som altid, haft et 
spændende år, med nogle interes-
sante opgaver. 
Det kan af og til være en udfor-
dring, når både forening, familie 
og arbejdsgiver skal stilles tilfreds,      
så hvis man holder af at være i gang 
konstant, så bare hold jer til når     
der efterlyses nye medlemmer til 
bestyrrelsen. 

Bestyrelsen er jo en sammensat 
gruppe som tæller både ældre og 
yngre, kvinder og mænd, så i det 
store hele en fornuftig repræsenta-
tion af beboerne herude. 

AREALER 
De opsatte skraldespande blive sta-
dig benyttet flittigt, hvilket er dejligt 
at se, men ikke desto mindre kan 
der faktisk stadig opsamles temme-
lig meget affald på vore sti områder! 
Jeg kan kun henstille til at affalds-
spandende også benyttes til almin-
deligt affald og ikke kun til hunde-
poser. 
Det må også gerne kommenteres 
hvis der er nogen der ser andre smi-
de affald i området, det er jo vores 
alle sammen’s natur. 

Beretning til 
Grundejerforeningen Skovparken

torsdag  28/4 – 2016.

Der har atter i år været et par fore-
spørgsler på yderligere affaldspan-
de hvilket er bestilt og vil blive op-
sat hurtigst muligt. 

Vi har fået en ny legeplads ved          
Harevænget, med en Tarzan-bane 
samt fitness redskaber til motioni-
ster og andre interessenter. Jeg me-
ner personligt at vi har fået en fin 
og god legeplads med plads til både 
børn og voksne, jeg kan også kon-
statere at legepladsen bliver benyt-
tet ofte når ellers vejret er til det. Den 
syner ikke af så meget, men med de 
priser der gælder for legeredskaber 
må det komme hen ad vejen.  
Der har i årets løb, på Facebook 
været nogle negative kommentarer 
om legepladsen og om behovet for 
voksne redskaber, hertil må jeg så 
henlede opmærksomheden på, at 
vi jo desværre har oplevet at lege- 
redskaberne ved Rådyrvænget blev 
ødelagt, iflg. vidner, formentlig for-
di de blev benyttet af voksne perso-
ner. Så en diskussion om behovet for 
redskaber til voksne er vel hermed 
overflødig. For en god ordens skyld 
skal jeg tilføje at det, iflg. samme 
vidner ikke var personer fra Strand-
vænget, men et selskab fra området. 
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Vi har også, efter lidt kamp, fået 
renoveret den sydlige sti, idet kom-
munen har genetableret stien som 
ny, efter at de ved en fejl havde gra-
vet den gamle op. 
Jeg syntes at resultat er blevet rigtig 
godt, selv om de sten der er brugt, 
ikke helt modsvarer de øvrige stier. 

Omkring stierne generelt, kan jeg 
oplyse at NFS pt. Er i gang med at 
renovere kloaker i området, så hvis 
i ser biler fra JDH-Anlæg køre eller 
arbejde i området, så er det derfor. 
Der vil i den forbindelse også fore-
komme mindre færdsel på stierne. 

Som det fremgik på sidste gene-
ralforsamling, er vi holdt op med 
at sprøjte græsplænerne, men slår 
dem så lidt oftere, min personlige 
mening er at vore plæner sidste år 
sjældent har været pænere. 

Arealerne fik, i det forløbende år, 
lidt ekstra vand, hvilket gav anled-
ning til en del oversvømmelse. År-
sagen skyldes primært, at drænene 
ikke kunne følge med i forhold til 
den vandmængde der kom fra et 
meget stort opsamlingsareal, van-
det forsvandt dog stille og roligt. 
Et enkelt sted forsvandt vandet dog 
ikke, hvilket gjorde at beboere i om-
rådet kontaktede kommunen, som 
derefter henvendte sig til Grund-
ejerforeningen, som bad Munck om 
at besigtige fællesområdet. Konklu-

sionen blev at det var dræn under 
private grunde der var tilstoppet, 
og at ejerne her var i fuld gang med 
at udbedre problemet. 

I den forbindelse er der blevet efter-
lyst nogle retningslinjer for ansvar 
og procedurer når man bor oven 
på et dræn eller har en drænbrønd 
i haven.  

Meget kort: en grundejer har an-
svaret for, også økonomisk, at evt. 
dræn på egen grund fungerer og er 
frit løbende. Et dræn er at sammen-
ligne med et vandløb og er derfor 
omfattet af vandløbsloven, dvs. at 
vandets fri bevægelighed ikke må 
ikke ændres eller forhindres. 
Omkring de nærmere regler er jeg 
nødt til at henvise til kommunen, 
da det hurtigt kan blive for omstæn-
digt at gennemgå her. 

Bestyrelsen har besluttet at inve-
stere i en hjertestarter som opsætte 
udvendigt ved Zlogan, idet det skab 
som hjertestarteren sidder i skal til-
sluttes strøm. Hjertestarteren er ind-
købt i fællesskab med AB Skovpar-
ken i Rådyrvænget som også gerne 
ville erhverve en sådan, så der vil 
fremover være 2 hjertestartere i om-
rådet. 

STRANDVÆNGET
Så kommer vi til et punkt som rigtig 
mange af jer har holdninger til, både 
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positive og negative, det er lige før 
jeg vil påstå at der er lige så man-
ge forskellige holdninger som vi er 
personer her i Skovparken, nemlig 
Asylcenteret på Strandvænget. 

For det første må jeg sige at jeg er 
chokkeret over at se og høre hvor-
dan tonen omkring dette emne ef-
terhånden har udviklet sig! 
Det er ikke bare Asylcenteret der 
står for skud, nu er det også na-
boer og andre som ikke lige udvi-
ser samme holdninger til asylanter 
i området som de mest aggressive 
modstandere. 
Tidligere var jeg stolt af at være bo-
siddende i Skovparken, men nu? 
Nu giver det anledning til diskus-
sion når man fortæller at man kom-
mer herfra! Ikke fordi vi har et asyl-
center, nej, men på grund af nogle 
af de markante og til tider ekstreme 
udmeldinger på de sociale medier 
som af og til godt kan lede tankerne 
hen imod om det overhovedet er 
Danmark vi befinder os i. 

I Danmark har vi demokrati, 
ytringsfrihed og lov til at have vore 
egne holdninger, hvilket til tider er 
en meget vanskelig balancegang, 
især fordi man samtidig skal ud-
trykke sig ordentligt og med respekt 
for alle andre. 

”I Danmark er man uskyldig 
indtil det modsatte er bevist!” 

Hvordan kan man så bygge en hold-
ning op omkring en frygt for noget 
som kan komme til at ske, eller no-
get man har hørt fra 3. elle 10 led. 
Når man så samtidig melder ud at 
det ikke kan nytte noget at kontakte 
Asylcenteret fordi de sikker ikke 
gider at modtage ens kritik, eller at 
sikkert ikke er til at tale med. Men 
man her end ikke forsøgt.  Er det så 
ikke at dyrke det negative for sensa-
tionens skyld? 
 
Prøv at være seriøse og konkrete i 
jeres kritik, hvis i så oplever noget 
forkert, så kontakt Asylcenteret og 
hvis de så ikke ønsker at modtage 
meldingen eller i på anden måde  
føler jer fejet jer af, så kontakt mig 
eller en anden fra bestyrelsen, så 
tager vi det op direkte med cen-
terledelsen, men vi tager altså ikke 
problemer op som ikke direkte har 
noget med Asylcenter Strandvæn-
get at gøre og heller ikke 2. hånds 
oplevelser, det skal være konkret, 
aktuelt og det skal være noget man 
selv har oplevet. 
 
Der har været en hel del røster frem-
me omkring faldende huspriser i 
området, når vi nu fik et asylcenter 
som nabo. 
Her kan jeg så fortælle at det der 
især får priser og købelyst til at rasle 
ned, er de negative og til tider eks-
treme holdninger der udstilles på 
de sociale medier. 
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Samt den ufred der efterhånden 
breder sig  beboerne imellem. 

Det er helt ok at man ikke er enige, 
men respekter at, ikke alle har sam-
me holdning som dig selv, hold det 
nu på et plan så vi stadig kan hilse 
på hinanden og evt. få en tår øl over 
hækken. 

Jeg har forsøgt at følge lidt med i de 
skriverier der kører på Facebook, 
uden at blande mig, for at kunne 
danne mig et overblik over hvad 
der er tvivl om og hvad der bl.a. 
diskuteres. Jeg er samtidig nødt til 
at respekter folks holdninger uan-
set om de er positive eller negative, 
da jeg må erkende at det nu engang 
ikke er umuligt at tilfredsstille alle 
beboere herude, uanset hvad løs-
ning der vælges.  

Jeg vil nøjes med at slå nogle fakta 
fast, om ikke andet så for at fjerne 
disse momenter fra den løbende 
diskussion. 

♦ Strandvænget er udlagt som
asylcenter indtil det bliver
nedlagt igen.

♦ Der er afsat plads til op til 500
beboere.

♦ Asylcenteret er primært
beregnet til familier.

♦ Området er stadig åbent for
offentligheden.

♦ Der er offentliggjort kontakt
telefon på Skovparkens
hjemmeside, så man altid kan
komme i kontakt med personale
på Asylcentret, hvis der skulle
opstå behov.

♦ Der afholdes et område møde
imellem Kommune, Asylcenter,
politi, venligboer og Grundejer- 

 foreningen hver 6. uge 
(referater kan ses på 
www.grf-skovparken.dk). 

♦ Asylanter kan fuldt lovligt
færdes på alle offentlige
områder, i lighed med alle
andre Nyborggensere.

♦ Skovparkens fællesområder er,
og har altid været, udlagt som
offentligt tilgængelige.

♦ Det er Nyborg Kommune der
som de eneste har påtaleret
vedr. fællesområderne.

Det vil altså med andre ord sige at 
Asylanter og alle andre, uanset hvor 
de måtte komme fra, har fuld lovlig 
adgang til Skovparken og de tilhø-
rende fællesarealer. 
Der er en del som har ytret sig nega-
tivt over for, at børn fra asylcenteret 
benytter vores legepladser og tænk 
at der kommer nogen derovre fra 
som kan finde på at spille fodbold 
på vore grønne områder. 
Ja det er da så skrækkeligt at det 
er lige før at naboer bliver uvenner 
over disse forhold. 

http://www.grf-skovparken.dk
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Det er da godt at man ikke, tid-
ligere,  har haft den holdning fra 
Strandvænget når folk andre steder 
fra kom og gik tur i deres park eller 
benyttede deres naturlegeplads! 

Kunne det tænkes at både børn og 
voksne kommer herover for at skabe 
noget kontakt til deres naboer, eller 
at børnene måske kunne tænke sig 
at finde nogle nye kammerater, eller 
måske møde nogle af de kammera-
ter de nu går i skole sammen med. 

Vi kan ikke forhindre folk i at kom-
me på vores område, hvis vi så alli-
gevel vil forsøge at forhindre andre 
i at benytte legepladserne, gælder 
det så også alle andre som ikke bor 
her fast? 
Eller gælder begrænsningen kun 
indvandrere eller andre emigran-
ter? Og i så fald hvad så med evt. 
Svenskere, Nordmænd eller Tyske-
re eller andre nationaliteter som bor 
her i Skovparken. 
Hvad når vi får gæster som kommer 
på besøg og har børn med? Uanset 
hvad, så vil en håndhævelse kræve 
en indhegning af legepladserne 
med et stort hegn og hvor adgang 
kun kan ske vha. nøgle. 

Er det næste så at vi skal indhegne 
hele skovparken, så ingen fremme-
de kommer ind? 
Ja undskyld mig, men Sydafrika har 
afskaffet apartheid, skal vi overtage? 

For lige at runde af, hvis der er no-
gen som ikke er enig i den politik 
der føres omkring asylanter og eller 
flygtninge, så er det ikke hverken 
her på generalforsamlingen, eller 
her i Skovparken man finder løsnin-
gerne. 
Så må man involvere sig politisk el-
ler kontakte de respektive politiske 
partier eller direkte på Christians-
borg, det er nu en gang der de poli-
tikske beslutninger træffes af de po-
litikkere som vi alle, i fællesskab har 
valgt. Det er altså kun her der kan 
ændres på de trufne beslutninger.  

Til sidst omkring dette emne, vil jeg 
atter en gang opfordre til at holde 
den gode tone som vi altid har væ-
ret vant til her i området, respekter 
hinanden og arbejd sammen med at 
få det bedste ud af situationen. 
Det er i orden at være negativ el-
ler skeptisk over for det vi oplever, 
det har altid været et sundt princip 
i dansk demokratisk kultur og det 
tror jeg er sundt nok, men lad os 
holde det på et normalt plan. 
Jeg tror stadig på, at de signaler vi 
møder fremmede med, dem får vi 
også retur, langt hen ad vejen! Tryk 
avler som bekendt modtryk.  

ANTENNE - TV - INTERNET 
Der sker løbende ændringer og nye 
tilbud omkring vores tv og internet.
Nye bokse til Tv og højere hastig-
heder på internettet, større valgmu-
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ligheder og frihed. De nye bokse er 
nødvendige for at kunne udnytte de 
muligheder der kommer fra Stofa. 

Som sædvanligt må vi konstatere at 
ændringer inden for tv og internet, 
som regel, giver problemer i over-
gangsfasen. 
Sådan har det altid været og sådan 
vil det formentlig blive ved med at 
være. For de utålmodige som ikke 
vil acceptere sådanne problemer, el-
ler at der kan forekomme udfald i 
signalerne, tjae! Skift udbyder, men 
vær forberedt på at uanset hvem 
man vælger, så forekommer der 
også problemer her, hvis udbyde-
rene ellers er innovative. 

Jeg har læst på Facebook at enkelte 
melder om problemer med kontakt 
og problemløsning når de kontak-
ter Stofa, det skal man selvfølgelig 
ikke leve med, men jeg forstår ikke 
at de pågældende beboere så ikke 
kontakter os i Bestyrelsen, så vi kan 
tage det op og få løst det aktuelle 
problem? Så det kan da ikke være 
helt så alvorligt som det nogle gan-
ge lyder til. 

En del har på Facebook spurgt ind 
til pakke priser, regler omkring valg 
af ny udbyder, vedtægter omkring 
Antenneforening. 
Her kan jeg kun henvise til vores 
hjemmeside hvor der findes svar på 
alle disse spørgsmål. 
 

BUTIKKER 
Vi mistede vores købmand i om-
rådet og fik så den længe varslede 
Fakta butik i stedet for. 

Området ved købmanden er der lo-
kalplan i gang for at åbne området 
op for beboelse hvor der pr. er pla-
ner om 3 beboelser i købmandens 
bygning, med indkørsel fra vænget 
i stil med de øvrige vænger. 
Beboelsesretten omfatter også de 
øvrige grunde på dette område, alt-
så også Zlogan. 
 
SLUT 
Så vil jeg gerne her til sidst sige tak 
til resten af bestyrelsen, for det fri-
villige arbejde de har udført i det 
forgangne år, her på øretævernes 
holdeplads. I gør det som sædvan-
ligt godt. 

Tak til Hviid for at påtage sig posten 
som Dirigent. Vi er glade for at du, 
også i år, ville stille dig til rådighed. 

Tak til de beboere der er mødt frem 
og aktivt er med til at tegne og til-
kendegive en aktiv interesse for vo-
res område. 

Hermed giver jeg så ordet tilbage til 
Dirigenten. 
 
Flemming Hansen



13
GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg

Sommerfest i 
Skovparken

Traditionen tro holdt vi sommerfest 
den 2. lørdag i august. 
I år faldt det på d. 13.8. 
Vi havde sat vores partytelt op, som 
kunne rumme os alle, da det truede 
med blæs og regn. 
Heldigvis fik vi et rimeligt vejr.
Der blev spillet rundbold, fodbold og 
leget på legepladsen. 
I og udenfor teltet gik snakken på 
kryds og på tværs, og der blev spillet 
og sunget i skæret af levende lys.
Hyggeligt at snakke både med nye 
og gamle bekendtskaber.
De sidste lukkede teltet kl. 03.00.
Der var ca. 50 deltagende i alle aldre.
Tak, endnu engang, for en smadder-
hyggelig aften.
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Driller computeren, tv’et 
eller mobilen? 

Syntes du, det er en jungle, 
når du skal købe nyt udstyr? 

Driller det, når udstyret 
skal startes op fra nyt, og 
kan du ikke få dine data 
flyttet? 

Er du studerende og ønsker 
dine pc’er i topform?  

Kontakt os. Vi servicerer 
både erhverv og private.  

www.tornvigdata.dk 

Telefon: 25721695 

Nyt IT Firma i skovparken 

Nyt IT Firma i skovparken 
Driller computeren, tv’et eller mobilen?

Syntes du, det er en jungle, når du skal købe 
nyt udstyr?

Driller det, når udstyret skal startes op fra 
nyt, og kan du ikke få dine data flyttet?

Er du studerende og ønsker dine pc’er i topform? 

Kontakt os. Vi servicerer både erhverv og private. 

   www.tornvigdata.dk
   Telefon: 25721695

Facebooksider i Skovparken*: 
”Skovparken, 5800 Nyborg”
For os som bor i Skovparken som godt kan lide at socialisere med folk tæt på. 
Lad os mødes på legepladsen, ved stranden, i vores haver til fredagsøl (mens 
ungerne ser disneysjov)... eller noget helt andet… forslag er velkomne… lad os ses.
”Skovparkens bogmarked”
En bog køb/salg/bytte/anbefaligs side for skovparkens bogorme.
”Køb-salg-bytte For Skovparkens Beboere”
En side for vores nærområde der gør det nemt at hente/bringe 
Obs! Kun for beboere i Skovparken.
”Skovparken OBS”
For de, som ønsker aktivt at øge opmærksomheden omkring indbrud i Skovparken. 
Hvordan kan vi forebygge, hvordan kan vi tippe hinanden og hvordan kan vi 
hjælper hinanden?

*Obs. Grundejerforeningen har intet ansvar for indholdet af disse sider.

http://www.tornvigdata.dk
http://www.tornvigdata.dk


15
GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg

Sundhedspartnerdk • Finlandsgade 25L • 8200 Aarhus N • telefon 20 20 88 60 • info@sundhedspartnerdk.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED Display 
Ved eventuelle driftsforstyrrelser, 
blinker dioden og der afgives biptone 

 

Højttaler reguleres 
automatisk 
Justerer som eneste på 
markedet selv lydstyrken i 
forhold til det omgivende 
miljø. Nem at høre 
instruktioner under støj og 
tumult! 

Stødknap 
Hjertestarteren er semiautomatisk.  

Ved hjertestop blinker knappen, og stød 
afgives ved tryk på knappen! 

SP1 har markedets hurtigste 
klargøringstid på mindre end 6 sekunder! 

Elektroder/pads 
Præ-installerede elektrode sparer 
uvurderlig tid når tiden er knap! 
Ved let træk frigives elektroder. 
Elektroderne er markeret med 
anvisning for placering. Levetid på 
elektroder: 3 år! 

Tænd/sluk knap 
Nem at starte hjertestarten 
ved tryk på den grønne 
knap. For at slukke, skal 
knappen holdes nede i 2 
sekunder. 

Børne-/voksentilstand 
Som eneste på markedet, har SP1 
hurtig switch knap til omskiftning 
mellem børne- og voksen tilstand. 

Sparer uvurderlig tid når tiden er 
knap! 

Display 
Digitalt display fortæller 
om batteri- og elektroders 
resterende levetid 

Visuel instruktion 
Illustrationen ”Blinker” 
når hjertestarteren 
analyserer og informerer 
om at ”man ikke må røre 
patienten”! 

Visuel instruktion 
Illustrationen ”Blinker” rytmisk 
når der skal gives Hjerte-Lunge-
Redning. Sammen med tydelig 
metronom (taktlyd) gør denne 
funktion det nemt for 
førstehjælperne at yde den 
korrekte Hjerte-Lunge-Redning! 

Batteri 
Placering af batteri. 
Batteriet har en ”standby” 
tid på ca. 5 år, og en 
kapacitet til flere end 200 
stød! Kan arbejde uafbrudt i 
4 timer 

Servicefri 
iPAD SP1 selvtester for batterispænding 
og elektronisk system hvert døgn. Ved 
driftsforstyrrelser kan årsag kortlægges 
ved tryk på ”I-knappen”. 
Altså ingen dyre servicebesøg! 

SD kort udlæsning 
Nemt og ligetil at udlæse 
hjertestarterens lagring af 
vigtig information til 
ambulance/læge/hospital 
ved udtagning af SD kort! 

 

 

iPAD SP1 hjertestarteren 
Kåret i 2013 til bedste hjertestarter på markedet af 

The British Heart Foundation 
Bedre til at redde liv 
iPAD SP1 har den hurtigste 
klargøringstid, på typisk mindre 
end 6 sekunder fra analyse til stød 
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HJERTESTARTERE I SKOVPARKEN
 

Andelsboligforeningen Skovparken II og Grundejerforeningen har i fællesskab 
indkøbt og opsat 2 hjertestartere. 

De er tilgængelige 24/7, og er placeret ved Nyborg Minigolf, Harevænget 6 og 
ved Andelsbolig-foreningen Skovparken II, Rådyrvænget 65.

Placering på kort

  

mailto:info@sundhedspartnerdk.dk
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Abf. Skovparken II
Placering: 
Rådyrvænget 65.
Første hus til venstre, 
når man drejer ind 
på vænget. 
Tilgængelig 24/7.

GRF-Skovparken
Placering:
Harevænget 6.
Hænger på hegnet 
ved Nyborg Minigolf.
Tilgængelig 24/7.

Kan også findes på 
www.hjertestarter.dk




Kl

ip
 u

d 
og

 g
em

http://www.hjertestarter.dk

