
Vi skal feste! 

Parcelforeningen har 
70 års jubilæum og du/I 

er inviteret. 
V i vil gerne invitere jer/dig til foreningens  

70 års jubilæumsfest 

den 10. marts 2018 kl. 17:30 i 

Fælleshuset Malmparken 

Malmparken 21, indgang bag Lidl. 

Det bliver et brag af en fest med lækker mad og drikke samt live 
musik og dans. 

For dette fantastiske traktement skal du/I indbetale  

kr. 125 pr. deltager på foreningens konto  

3138- 8089701 med adresse og telefonnr. som tekst,  

senest den 05/02/2018. 

----------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding og betaling kan også ske ved at aflevere slippen på 
bagsiden - inkl. kontanter - i en kuvert i postkassen hos kasserer 
Käthe Petersen på Hybenvænget 26. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0-4jI1f_XAhXFBZoKHfAcAo8QjRwIBw&url=https://www.spreadshirt.dk/70-aars%2Bfoedselsdag%2Bhjerte%2Bsweatshirts-A103448202&psig=AOvVaw1BYZPQJa2DHoMvraDPpbY8&ust=1513002922766998


Historie 
 
Kolonihaveforbundet for Danmark købte gennem 
Statens Jordlovsudvalg to gårde, Toftholm og 
Bybjerggaard i Skovlunde med henblik på at 
udstykke dem i parceller på ca. 800 m2 med 
plads til vejanlæg. Den 15. oktober 1947 blev der 
på Bellahøj skole indkaldt til et møde og et 
udvalg blev nedsat med Johs. Nielsen fra 
Bakkehøj som formand. Udvalget skulle forberede 
dannelsen af en forening og i samarbejde med 
kolonihaveforbundet fastlægge salgsbetingelserne. Prisen pr. parcel blev ca. 
900 kr. Beløbet kunne afdrages med en rente på 4½% p.a. Hele købesummen 
skulle være betalt inden 31. marts 1968. Der skulle udbetales 125 kr. og 
derefter 24 kr. om måneden. 
 
Parcelforeningen Toftholm blev derefter stiftet den 2. marts 1948. 
Fra 1948 til i dag har området udviklet sig fra en pløjemark til et fuldt 
udbygget villakvarter med mange huse i millionklassen. 
 
Vil du vide mere om parcelforeningens historie, kan du på vores hjemmeside 
www.gftoftholm.dk, se Jubilæums- skriftet, som blev produceret og udgivet i 
1988, i anledning af parcelforeningens 40-års jubilæum. Her findes både 
mere historie og billeder fra de enkelte veje. 
 

…………………………………………..……………………………………….. ……………………………………………………….......................... 

Benyttes kun ved kontant betaling! 

Vi tilmelder ……. personer og vedlægger 

 kr.  …………………..(kr. 125,00 pr. deltager)            

Navn:                   

Adresse:                                         Telefonnnr: 

Afleveres hos kasserer Käthe Petersen på Hybenvænget 26 i en kuvert – 
senest den 05/02/2018.  
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