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Er du bagud med
huslejen?
Er du bagud med huslejen og har du
behov for oprydning i økonomien?

Gør det ondt i økonomien og trænger
du til rådgivning, så snak med Stine
Hartmann:

Der kan være mange grunde til, at
man ikke får betalt sin husleje til tiden.

Ring på 60 35 46 63 ml. 9-15.00
eller
send en mail på sjh@bo-vest.dk

Desværre kan konsekvensen være
så stor, at man risikerer at blive sat
ud af sin bolig og sidde tilbage med
en uoverskuelig gæld til både
boligselskab og advokat.

Referater fra Afdelingsbestyrelsesmøder
og beboermøder i Askerød:
www.askeroed.dk (p.t. ude af drift)
Se desuden hjemmeside for info.
Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder ligger på
Bo-Vest´s hjemmeside:

Stine Hartmann arbejder i Malervangen.

Bydelsportal for Hundige:
www.grevenord.dk
Denne portal og det nye elektroniske nyhedsbrev skal
formidle nyheder, information og aktiviteter fra området til
alle interesserede borgere, i samarbejde med de mange
forskellige partnere, som projektet har. Derudover er det
formålet, at formidle generel viden om bydelen.
M.v.h. Greve Nord Projektet.

http://www.bo-vest.dk/beboerdemokrati/BO VEST/
Moeder.aspx

Fra redaktionen

Referater fra VA´s bestyrelsesmøder:

Næste deadline er d. 15. MARTS 20145

http://www.bo-vest.dk/Beboerdemokrati/Vridsloeselille/ Askerød Tidende udkommer 10 gange om året. Det
Moeder.aspx
udkommer ikke i januar og juli måned.
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Succes med at skabe tryghed
Månedens leder er citeret fra kommende artikel i bladet ”Boligen”
2015 , skrevet af journalist Jan Kaare.

og afdelingsbestyrelsen”, siger formanden.

Askerøds succes med at skabe tryghed er resultatet af et fælles arbejde
siden 2008 mellem politiet, Greve
kommune, Greve Nord Projektet, BO
-VEST, VA og beboerne i Askerød.

Midt- og Vestsjællands politi har i
2014 og 2015 samlet fået 9,5 millioEn succes har i modsætning til en
ner kroner til fortsættelse af projektet
fiasko mange fædre.
”bryd fødekæden”, der har til hensigt Det har været et langt sejt træk med
at forebygge rekruttering til rocker–
mange op- og nedture, som nu viser
Derfor er der ifølge Jørgen Fahlgren, og bandemiljøet i de særligt udsatte sig at bære frugt.
formand for Vridsløselille Andelsbo- boligområder i Greve og Køge komligforenings afdeling i Askerød, man- muner.
ge, der vil tage æren for den nedgang i hærværk og kriminalitet, der
I Greve vil det sige Askerød.
er sket i området de sidste 8-10 måneder.
Indsatsen handler om at føre det,
politiet kalder relationssamtaler med
” Jeg synes, man skal stå ved det,
forældre til hele årgange af børn, og
der er dårligt, og det der er godt, men om at være mere tilstede i området.
hvor det før ikke var god tone at
snakke om episoder, der skabte
” Vi er blevet taget godt imod på begutryghed, så falder folk over hinange felter, men der er rigtigt, at politiden for at fortælle om, hvor godt tin- ets indsats ikke kan stå alene, og at
gene fungerer nu.
mange har andel i, at det går bedre
med at skabe tryghed”, siger vicepoMen årsagen er den fælles indsats,
litiinspektør Preben Moliin, der er
som involverer det boligsociale proleder af lokalpolitiet i Greve.
jekt Greve Nord, politiet, kommunen
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Askerød i en forrygende udvikling
I løbet af de senere år har Askerød
gennemgået en forrygende positiv
udvikling. En udvikling, der har været
til gavn for hele Greve Nord området,
og som har etableret både Askerød,
men også resten af bydelen som attraktive boligområder med et stadigt
bedre image og med gode forudsætninger for, at tiltrække og fastholde
beboere, som har valgt Askerød til
som det sted, de ønsker at bo.
Askerød har i den periode, hvor der
har været boligsociale helhedsplaner, oplevet et konstant og markant
fald i antallet af personer, der er flyttet fra bebyggelsen. I 2008 var det
således 25,94 % af områdets lejemål, der blev opsagt og fraflyttet i
løbet af året. Det vil sige, at der var
en udskiftning i hver fjerde bolig i
løbet af året. I 2014 var tallet 9,60 %,
med andre ord er det nu mindre end
hver tiende bolig , hvor beboerne
flytter fra området i løbet af et år. Det
må siges, at være en rimelig procentdel.

fører en positiv spiral, hvor der bliver
færre fraflytninger, færre udgifter
hvor der er mulighed for at øge sammenhængskraften i boligområdet,
fordi beboerne kender hinanden bedre, hvilket igen kan føre til, at alle
beboere lægger yderligere kræfter i
at udvikle det boligområde, de bor i.

at området bliver både tryggere og
rare at færdes i.

I hele Greve kommune er der en positiv kriminalitetsudvikling, forstået på
den måde, at der i perioden 2010 til
2014 er sket et fald på omkring 40 %
i anmeldelser af borgervendte kriminalitet, mens overtrædelserne af den
øvrige straffelov er faldet med omkring 35 %. I alt er der i løbet af perioden forekommet et fald i straffelovsovertrædelser på omkring 38 % i perioden.

Resultatet er, ud over den økonomiske besparelse for beboerne, at både
Askerød som helhed og Greve Nord
området får mulighed for, at bygge
videre på sit positive image.

Askerød oplever også den positive
udvikling både i forhold til borgervendt kriminalitet og anmeldte straffelovsovertrædelser. Således har
Askerød i perioden oplevet et fald fra
det højeste antal anmeldelser, til
En væsentlig årsag til det store fald i 2014 på 42,59% i forhold til den borantallet af fraflytninger skal sandsyn- gervendte kriminalitet. På hele 58, 70
ligvis findes i en anden statistik. Det % i forhold til antallet af anmeldte
er politiets statistik over både borger- straffelovsovertrædelser og et fald på
vendt kriminalitet og straffelovsover- 58,26 % på i forhold til det samlede
trædelser i alt.
antal overtrædelser af straffeloven.

M.v.h
Bo Mouritzen
Sekretariatsleder
________________________
Greve Nord Projektet

Færre udgifter

Kriminalitet

Det mest positive ved den mindskede fraflytning er, at det betyder færre
udgifter for beboerne i form af mindre
udgifter til istandsættelse. Dermed er
det muligt at holde huslejeniveauet i
ro, hvilket igen betyder der er flere,
der får lyst og mulighed for at blive
boende i Askerød. Hvilket igen med-

I Greve Nord som helhed er faldet
endnu større. Den borgervendte kriminalitet er således faldet med mere
end 46 %, mens øvrig straffelovsovertrædelser er faldet med omkring
2/3 del samlet er kriminaliteten i Greve Nord området faldet med næsten Foto: Jens B. Jensen fra
55 % i perioden yderligere medfører, ejendomskontoret

Stamhuset
Digehuset 9, 2670 Greve
Mobil 60 35 46 61
Mail; bbm@bo-vest.dk
www.grevenord.dk
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Frivillige søges til Aktivbestyrelsen
Og hvorfor gør vi det?
Vi mangler således 2 - 4 nye medlemmer,
og vi vil derfor gerne opfordre både gamle og nye beboere til at
stille op på beboermødet onsdag den 25. marts i Café Ask.

Hvem er vi og hvad laver vi?
Aktivbestyrelsen arbejder tæt sammen med Afdelingsbestyrelsen.
Vi laver alt det sjove for beboerne i Askerød.
Vi er en paraplybestyrelse, som har det overordnede ansvar for
klubberne (økonomisk og lovmæssigt) og vi står for arrangementer,
som kommer alle beboere til gode.
Det sjove kan bl.a. være høstfest, fastelavn, julehygge,
Sommerland Sjælland, børnefest, foredrag, musik og kulturelle ture.

Hvem sidder der?
Aktivbestyrelsen består af en formand, en kasserer,
3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Alle er valgt på et beboermøde. Et bestyrelsesmedlem fra
Afdelingsbestyrelsen og sekretæren fra ejendomskontoret
deltager også på møderne.

Hvad er tidsforbruget?
Aktivbestyrelsen holder møde en gang om måneden, det varer
et par timer og vi starter altid med spisning i caféen kl. 17.30. Det er
2. tirsdag i måneden. Derudover skal alle i Aktivbestyrelsen om muligt
deltage, når der bliver lavet arrangementer, herunder selvfølgelig
også planlægning og indkøb.
Hvis du er interesseret i yderligere information, er du velkommen til
at kontakte Charlotte Tew, formand for aktivbestyrelsen på
tlf. 28 29 51 96 efter kl. 17.00 eller mail@charlottetew.dk
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Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - ejendomskontoret@Askeroed.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00

Advarsel til brugere

Porestruktur og algevækst

Algevækst (grønne alger) er afhængig af et fugtigt miljø,
men også af næringsstoffer. Fliser, der er fugtige i længere tid, kan have større tendens til algevækst, men placering i sol/skygge, hældning, dræning af befæstelsen, samt
industrier og andet, der medfører en del næringsstoffer i
luften, har mindst ligeså stor betydning. Kommer der
grønne alger, er disse nemme at fjerne med en af de
mange algefjernere, der er på markedet. Efter 1-2 år vil
Hvis I har tilsluttet en trådløs forbindelse (Wi-Fi) skal
porestrukturen være mere lukket og eventuel algevækst
den være opsat, så der skal bruges adgangskode for at som følge deraf vil være reduceret tilsvarende. Fremover
bruge forbindelsen.
skal beboerne selv købe algerens, fx rodalon, som kan
Hvis computerne eller Wi-Fi routeren ikke er beskyttet købes i Bilka.
Med venlig hilsen Ejendomskontoret
med adgangskode/password, har alle andre brugere af
Askerød Net, fri adgang til alle oplysninger på Jeres
Internet fra Dansk Kabel TV
computere.

”For En Sikkerheds Skyld”
Når I bruger Askerød Net, er det vigtigt for beskyttelse
af dine data og personlige oplysninger, at alle tilsluttede
computere er opsat med adgangskode/password, for
hver enkeltbruger eller en fælles adgangskode for de
der bruger computeren.

Så for en sikkerheds skyld, beskyt dig med Adgangskode/password.
Adgangskode/password, skal bestå af mindst 8 tegn,
med anvendelse af både små- og STRORE bogstaver,
tal og tegn, for at være sikkert.
Eksempel: 12riBs-4

Det tilbud, som beboerne i Askerød har modtaget fra
Dansk Kabel TV om ”Nye muligheder i Askerød” for
20/20-, 40/40-, eller 80/80 Mbit bredbånd er tilvalg til
Askerød Net (Internet).
Hvis I har internet fra ejendomskontoret, behøver I ikke
at vælge nogen af tilbuddene for at beholde den forbindelse, I har nu. Hvis I er tilfredse med Askerød Net, kan I
beholde det uden at gøre noget. Hvis I er i tvivl, så spørg
på ejendomskontoret i telefon– eller i åbningstiden.
Med venlig hilsen Ejendomskontoret

Med venlig hilsen Ejendomskontoret
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Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - ejendomskontoret@Askeroed.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00

Bo-Vest

Vagttelefon

Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende på
Malervangen 1, 2600 Glostrup.
Der er åben for personlig kontakt.
Mandag, tirsdag, onsdag
og fredag:
10.00 - 14.00
Torsdag:
10.00– 17.00
Administrationsselskabets hjemmeside har følgende
adresse:
bo-vest.dk
Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for
byttelejligheder.
E-mail: bo-vest@bo-vest.dk

Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et
vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi
hermed præcisere, at vores vagtselskab FRA 1. JANUAR 2015 HEDDER FALCK, og har tlfnr: 70 25 26 32
Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på
vandrør og radiatorer, eller hvis hoveddøre, vinduer og
terrasse- havedøre er stærkt beskadigede.(I tilfælde af
indbrud skal politiet også tilkaldes/underrettes).
Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for
betaling.

Tlf.: 88 18 08 80

You SEE

Vedr. IT

Ved antennesvigt ringes til YouSee:
Hvis I vil bruge Outlook eller lign. Som jeres e-mail program, skal jeres udgående postserver ikke længere hedUdlån
de ”smtp-replay.ip.nianet.dk”.
E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glimrende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kon- Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,
takt Brian på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl.
skruemaskine, græsslåmaskine,
grensaks og boremaskine
Depositum 200 kr.
Brian Olsen
bol@Bo-vest.dk
Sekretær Susanne Kristensson
skr@Bo-vest.dk
Tlf. 43 97 43 44
træffes ma-fre kl. 10-12
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

70 70 40 40

Morten Bergstrøm
Driftsleder,
mob@Bo-vest.dk

Affald

Ekstra knager til badeværelser

Kan tilkøbes på ejendomskontoret i åbningstiden for 40
kr. pr. stk.

•
•
•
•
•

Lysamatur til badeværelser

Lysarmaturer til badeværelserne kan købes på ejendomskontoret.

Det sker nu

Der bliver fejet og saltet ved snevejr. Vi retter i øjeblikket
fliser op, hvor der er vandpytter. Linoleum bliver skiftet i •
alle opgange efterhånden.
•

Alm. Husholdningsaffald lægges i molokker
Kun papir i molok til papir - ikke pap
Glas uden indhold i molok til glas
Møbler i Containergården
Brugte batterier ved ejendomskontoret og i
Containergården
Brugte el-pærer i Containergården
N.B: HUSK Pap kun i Containergården!
Læg ikke pap ved molokkerne, brug Container
gården ved den blå hal (overfor Digehuset 1+2)
Du kan bruge din egen brik til Containergården
hele døgnet, hvis du ikke har en, så henvend dig
på ejendomskontoret

7

DIN BEBOERCAFE
I STAMHUSET

Cafè Ask

Telefon 43 97 43 53

Åbningstider
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:
Fredag:
Mandag til torsdag:
Frokost buffet:
Tirsdag og torsdag aften:
Varm mad:

Hold pause fra den daglige
madlavning.

9.00 - 14.00
9.00 - 19.00
9.00 - 12.00

Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder
aftensmad.

12.00 - 13.00

Til den almindelige sultne

32-42 kr.

17.30 - 19.00

Til den sultne (genopfyldning/
spis så meget du kan)

55-65 kr.

Til familien – 2 voksne og
2 børn incl. 2 ø l /2 vand
el. 4 vand. Excl. Forret og dessert. Kr.

UDBRINGNING
LÆKKER VARM MAD.
Bragt direkte til dig i din stue!!
Tirsdage og torsdage:

17.30-19.00

140 kr.

Dessert el. forret

20 kr.

Kaffe
Kage

5 kr.
5-8 kr.

For beboerne i Askerød, Klyngen
Og Gudekvartererne:
Du skal bare ringe dagen forinden
mellem:
09.00 - 13.00

Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses
på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside

Varm mad (afhængig af retten)

www. Askeroed.dk under Cafe Ask.

Rabatordning:
6 middage
Dessert eller supper
Forretter
Frokostbuffet

32-42 kr.

Tag din nabo med og få en hyggelig aften.
Vi glæder os til at se dig.

195 kr.
18-20 kr.
20 kr.
40 kr.

HUSK! Vi modtager Dankort

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om
dagens menu eller om ordningen.

Udlejning af Stamhussal

CAFE ASK TAKE-AWAY

Kontakt Inge i Cafe Ask personligt
eller via telefon 43 97 43 53 eller mail:
ini@bovest.dk

Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men
har for travlt til at lave den, så er der nu
mulighed for at bestille og hente din varme
mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften.
Fra kl. 17.30 - 19.00

CAFÈ ASK HAR HANDICAP TOILET
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Stamhussal:

kr.

Depositum : ved reservering

kr. 1.000

Leje: ved nøgleudlevering

kr.

600

Aflysning:

kr.

300

600

Marts måneds lækre menu i Café Ask
Tirs. d. 3.

Stegt flæsk m/persillesovs, rødbeder & kartofler
Citronfromage

kr. 36,00
kr. 18,00

Tors. d. 5.

Gule ærter m/flæsk & medister
Frisk frugtsalat

kr. 38,00
kr. 18,00

Tirs. d. 10.

Indbagt laks m/salat & brød
Nøddetærte m/is

kr. 40,00
kr. 18,00

Tors. d. 12.

Karbonade m/grønt & kartofler
Avokado m/rejer

kr. 38,00
kr. 20,00

Tirs. d. 17.

Svinekæber stegt i øl m/salat & ½ bagte kartofler
Pistacefromage

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors. d. 19.

Indbagt mørbrad m/svampesovs, salat & kartoffelbåde
Hindbærtrifli

kr. 42,00
kr. 18,00

Tirs. d. 24.

Gl.dags kyllingesteg m/agurkesalat, sovs & kartofler
Pærer Belle Helene

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors. d. 26.

Oksegullasch m/kartoffelmos
Hvid chokolademousse

kr. 38,00
kr. 18,00

Tirs. d. 31.

Chili con carne m/løse ris
Tunmousse m/brød

kr. 38,00
kr. 20,00

April måneds lækre menu i Café Ask
Tirs. d. 7.

Kalvefrikasse`m/kartofler
Syltede figner m/cremefraichefromage

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors. d. 9.

Hamburgerryg m/grøntsager, bearnaise & kartofler
Ananas m/hønsesalat

kr. 38,00
kr. 20,00

Tirs.d.14.

Mandelpaneret laks m/salat & stegte kartofler
Blåbærcreme m/ valnødder & blåbær

kr. 40,00
kr. 18,00

Tors. d. 16.

Langtidsstegt kalvefilet i portvin m/grøntsager & kartofler
Kirsebærtrifli

kr. 40,00
kr. 18,00

Tirs. d. 21.

Kotelet i fad m/ salat & kartoffelbåde
Rejecocktail m/ brød

kr. 38,00
kr. 20,00

Tors. d. 23.

Kylling m/ mandler, salat & løse ris
Ananasfromage

kr. 38,00
kr. 18,00

Tirs. d. 28.

Braiseret nakkefilet m/speltotto
Fløderand m/ kirsebærsovs

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors. d.30.

Italiensk kalvefarsbrød m/pasta & tomatsovs
Tiramisu

kr. 38,00
kr. 18,00
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Ret til ændringer forbeholdes

Aktivitets-kalender

2015

Det sker i marts
17. marts:

Miljøforum om deleøkonomi i BO-VEST

18. marts:

Gourmetaften i Café Ask (se bagsiden)

22. marts:

Søndagstur til Arken (billetter senest 12. marts)

25. marts:

Regnskabs beboermøde i Café Ask kl. 19.00

Det sker i nærmeste fremtid:
Askerøds 40 års jubilæum bliver fejret lørdag d. 13. juni

Miljøforum om deleøkonomi 17.
marts. Lån værktøj eller symaskine i
boligafdelingen. Byt dig til en ny
festkjole i stedet for at købe den.
Kør delebil, de dage du har brug for
den. Hent brugte møbler på genbrugspladsen. Få gode ting repareret gratis i stedet for at smide dem
ud.

dele, låne og genbruge i vores
egen hverdag.

Disse og mange andre muligheder
er eksempler på deleøkonomi, og
den er på vej frem.

Deltagelse er gratis, men tilmelding
er nødvendig på e-mail til vir@bovest.dk senest 13. marts.

Alle beboere i BO-VEST er velkomne! Arrangementet holdes fra kl. 1720 hos BO-VEST, Malervangen 1 i
Glostrup og inkluderer let aftensmad.

Deleøkonomi kan spare penge,
mindske ressourceforbruget og ska- Med venlig hilsen Mikkel Ellung Larsen.
be fællesskaber.
Energi- og miljøkonsulent

Disse smukke morgenbilleder af
Askerød er alle fotograferet af
Jens B. Jensen fra ejendomskontoret

Kom til BO-VEST Miljøforum den
_____________________________
17.marts, hvor vi ser nærmere på
deleøkonomien. Forfatteren Claus
Skytte, der har skrevet bøger om
deleøkonomi og medbrugerskab, og
som sammen med sin kone har ver- BO-VEST, Boligsamarbejdet på
dens første kjolebyttebutik, fortæller Vestegnen
om emnet.
Malervangen 1
2600 Glostrup
Vi får også besøg af nogle af de
aktive i lokale initiativer og aktiviteter Telefon: 88 19 00 63
på Vestegnen, og vi skal diskutere,
Mobil: 60 35 26 23
hvilke muligheder vi kan se for at
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Indkaldelse til Regnskabs beboermøde
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i Stamhuset i Askerød, Digehuset 9
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af den udsendte dagsorden

3.

Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat)

4.

Valg af stemmeudvalg

5.

Gennemgang og godkendelse af regnskab

6.

Præsentation og godkendelse af Wadi projektet (udsmykning)

7.

Godkendelse af:
A. indkøb af traktor
B. indkøb af lift
C. udskiftning af lamper i opgange til LED-lamper
D. asfaltering fra maskinhallen og til rundkørsel ved indkørselskontrol

8.

Fremlæggelse af forslag vedr. terrasseinddækninger

9.

Indkomne forslag

10.

Afdelingsbestyrelsens beretning

11.

Handlingsprogram

12.

Valg til Afdelingsbestyrelsen:
3 medlemmer – Keki Patell, Mustafa Günes og Lisbeth Tønnov ønsker genvalg

13.

2 suppleanter – Villy Madsen ønsker genvalg
Valg til Aktivbestyrelsen:
Valg af kasserer
Valg af 1 medlem

14.

Valg af 2 suppleanter
Valg til Miljø udvalg

15.

VA’s generalforsamling

16.

Beslutningsreferat til godkendelse

17.

Eventuelt

Hvem kan deltage i beboermødet?
Alle beboere i afdelingen, der har en huslejekontrakt med VA, har adgang til beboermødet. Det samme gælder de pågældendes samlever og hjemmeboende børn over 18 år.
Under henvisning til Boligministeriets bekendtgørelse angående afstemninger på beboermøder tildeles den enkelte husstand 2 stemmer - uanset husstandens størrelse.
Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Medbring derfor
legitimation. Vi gør opmærksom på, at alle, for at få adgang til beboermødet, skal fremvise
legitimation i form af huslejekontrakt eller sundhedskort.
Ifølge VA’s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
Dørene åbnes kl. 18.30
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Indkomne forslag skal være Afdelingsbestyrelsen i hænde senest tirsdag den 10. marts 2015 kl.
12.00 i brevkassen ved Ejendomskontoret i Kernehuset, Krathuset 10.
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Fra Greve Nord Projektets
kvartalsrapport nr. 10. (4. Kvartal) 2014
anderledes op denne gang. De frivillige unge initiativtagere arbejder denne gang sammen med Frivilig Center
Greve og Waves Shoppingcenter om
at lave et stort indsamlings event på
og omkring scenen i Waves d. 31.
januar. Målet er selvfølgelig at samle
endnu flere penge ind, som skal doneres direkte til Danmarks Indsamlingen 2015.

Folk ser fremad

Birthe med sin fine hund
Ved slutningen af året er der tradition
for at kigge bagud og opsummere
det forløbne år.
Greve Nord Projektet og dets forskellige indsatsområder skal ikke være
en undtagelse.

Generelt er der rigtig god stemning i
og omkring Projektet. Både blandt
vores samarbejdspartnere, i grundejerforeningerne, der omkranser de
involverede boligområder, i afdelingsbestyrelserne og blandt beboerne er man glade for den udvikling,
der er godt i gang i området.
Der tales ikke længere i samme udstrækning om problemer med fx høj
kriminalitet, unge der hænger på gaden og gør folk utrygge eller høje
fraflytningsprocenter.

Et af de parametre, hvor man kan se
den stigende interesse for sammen
at skabe en indbydende, hyggelig og
spændende bydel, er på den voksende borgerdeltagelse ved de forskellige beboerinddragende arrangementer. Der har været fuldt hus ved årets
to Bydelsforummer (om henholdsvis
attraktive udearealer og trygge tunneller), og da der blev holdt beboerworkshop omkring renoveringen af ppladsen ved Stamhuset, kom der
også mange gode beboerforslag på
tegnebrættet.
Vi hviler ikke på laurbærerne, men
glæder os over udviklingen i områderne. Statistikkerne fra Karlslunde
Lokalpoliti viser, at mængden af kriminalitet og sager om ikkepersonfarlig kriminalitet er faldet væsentligt i 2014, og i efteråret kan alle
så glæde sig over, at Lokalpolitiet
kunne kalde Askerød for bandefri.
Også i projektet for ægtefælleforsørgede går det rigtig godt. Projektet har
netop afsluttet sin 2. runde med 30
kvinder, der har fået hjælp til at komme i uddannelse, praktik, løntilskud
eller job.
Man er derfor gået i gang med at
finde deltagere til en ny runde af projektet, og denne gang arbejdes der
målrettet på også at finde deltagere i
Gersagerparken og Gudekvarterene/
Klyngen.

Det har været et rigtig godt år for
Projektet i 2014. Der er bl.a. afholdt
mange særdeles velbesøgte arrangementer heriblandt Sundhedsdag,
Kulturdag, Bydelskonferencen, beboerworkshops, Åbent Køkken hos
Madskolerne, beboerferie og to gange Bydelsforum.
I løbet af året har Projektet ligeledes
været medarrangør og/eller koordinator på flere nye arrangementer.
Eksempelvis forløbet MatematikFessors Venner i samarbejde med Arenaskolen, der handlede om at gøre
8.klasses eleverne bedre til matematik og samtidig vise, at det er sejt at
være god i skolen.
Et andet nyt arrangement, der så
dagens lys tilbage i januar 2014, var
de unges indsamlingsevent til fordel
for den nationale Danmarks Indsamling. Det lykkedes ungegruppen fra
Askerød at samle over 13.000 kroner
ind til det gode formål.
Succesen blev gentaget igen i januar
2015, dog er arrangementet bygget

mere attraktiv bydel med plads til
alle.

Nyt på medarbejderfronten

Vinie Hansen og Anne-Sophie Hansen cykler til møde i Askerød
februar 2015

I Greve Nord Projektet har vi fået en
ny, dygtig medarbejder. Merete Petersen vejleder borgerne i, hvordan
de får styr på deres privatøkonomi,
hjælper dem med at lægge budgetter, få styr på huslejen osv. Hun hjælper ligeledes med at rådgive inden
for job, uddannelse og opsætning af
borgernes cv’er. Merete er ansat på
deltid, og hun har kontor i Aktivitetshuset i Askerød.

I stedet er der fra alles side kommet
mere fokus på at udvikle potentialet
Læs mere på grevenord.dk (red.)
yderligere ved at gøre Greve Nord en
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”Aktivitethuset i Askerød”, nu på facebook
Åbningstider
BRUGER GRUPPE:

Mandag

Tirsdag Onsdag

Greve Nord Projektet

Kl.10-17

Kl.10-17

Kl.10-17

Torsdag
Kl.10-17

Fredag

Lørdag

Søndag

Kl.10-15
Kl.12-15

Kvindegruppen
Ældre tyrkiske kvinder

Kl.12-15

Kl.12-15

Irakisk kvindeforening
Pigegruppe 17+

Kl.11-14
Kl.18-20

Kontaktliste:

Gruppe/forening

Navn

Telefon

Forældrenetværk Abdul Kareem

tlf. 22459469

Kvindegruppen

Nadia Ismail

” 23628801

Pigegruppen

Alaa l-Assadi

” 50446680

Irakiske kvinder

Huda Al-Kazweni

” 26644336

Greve Nord Projektet:
Merete Petersen

tlf. 60354668

Khadija Al Mohammadi

” 60354669

Gitte Henningsen

” 60354676

Marco Danielsen

” 21785234
Motionen er lukket i juli og december

Åbningstider i
MotionsKlubben

Mandag
Kl. 8-11
Damer &
Mænd
Kl. 11-13
Damer
Kl. 16-18
Damer

Motionsklubben
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl. 8-11
Damer &
Mænd

Kl. 9-12
Mænd

Kl. 8-11
Damer

Kl. 9-11
Mænd

Kl. 11-13
Damer

Kl. 12-14
Kronikere

Kl. 12-14
Damer

Kl. 16-18
Damer
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Lørdag

Kl. 11-13
Damer &
Mænd

Søndag

Kl. 11-13
Damer &
Mænd

Klubber - Aktiviteter
Der må ikke udskænkes alkohol i klubberne efter kl. 24.00

Askerød Fiskeklub

John Tofteng, Digehuset
26 21 24 70
John.tofteng@gmail.com

Askerød Øl- og Vinlaug

Maria Bergamo
aldoogmaria@gmail.com

Billarden

Jonn Vestergård

Åben efter aftale

Man - fre
Lør - søn

10 - 15 / 17 - 24
9 - 22

Madlavning for finere
mænd

Inge Nielsen

Motion for Askerødder

Grethe Hansen

Se åbningstider i bladet

Power Sport

Aamer Ghani
60 76 10 74

Søndag
14 - 16
Sæson: 1. søn i september
Til sidste søn i april

Seniorklubben

Connie Skovbo-Rasmussen
connie@gaias.dk
43 90 75 32

Tirsdag

12 - 22

Mens Salon

Abdulkaremm
22 45 94 60

Man - fre

17 - 24

Husk gruppen: ”Køb, salg og bortgives - for Askerøds beboere” på facebook

ELLER se på beboernes opslagstavle i Café Ask
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Seniorklubben
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00
Det sker i marts:
3. marts:
Banko
10. marts:
Frokost
17. marts:
Hygge
24. marts:
Frokost
31. marts:
Hygge

Fødselsdage

27. marts: Jonn Vestergård

Nye medlemmer er velkomne!
På bestyrelsens vegne.
Seniorklubbens Formand:
Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal
Tf.: 43 90 75 32 connie@gaias.dk

Husk: Generalforsamling
lørdag d. 7. marts Kl. 13.00

Miljøudvalget

Opslagstavle for beboerne
På beboermødet i september foreslog en beboer, at der skulle være et sted i Askerød, hvor man kunne stille ting, man vil give væk.
Der er allerede facebook-gruppen ”Køb, salg og bortgives – for
Askerøds beboere”.
For de beboere, der ikke er på internettet, har afdelingsbestyrelsen
besluttet at sætte en opslagstavle op i Café Ask. Så kan man hænge sedler op, hvis man ønsker at forære noget væk, med telefonnummer.
Alle beboerne i Askerød kan også bruge tavlen til intern kommunikation.

Formand:

Eva Birkved

Øvrige medlemmer:
Maria Bergamo
Birgit Patell
Finn Nyborg
Inga Andersson
Repræsentant for ejendomskontoret:
Morten Bergstrøm

M.v.h. Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen
Formand:

Aktivbestyrelsen

Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5
Tlf. 43 69 12 33
jfahlgren@ymail.com

Næstform.: Charlotte Birkved
Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 18.00
cbirkved@godmail.dk
Kasserer

Keki Patell
kekpat@gmail.com

Medlem:

Lisbeth Tønnov, Krathuset 9
Tlf. 20 49 68 81 efter kl. 18.00
lisbeth1954@msn.com

Medlem:

Mustafa Günes
Tlf. 25 66 75 57
mustafa.bestyrelse@gmail.com

Formand:

Charlotte Tew
Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00
mail@charlottetew.dk

Kasserer:

Steen Holm Hemmingsen

Øvrige
medlemmer: Grethe Hansen
Barbara Halina Schøn
Søren Thousig
Barbara Halina Schøn

Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned.

Suppleanter: Villy Madsen
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Vi holder gourmetaften onsdag den
18. marts kl. 18.00 i Café Ask.
MENUEN ER:
Forret:
Hybenglasseret laks på urtecreme m/
syltede løg, fennikel & rugbrødsknas
Hovedret:
Kalvemørbrad på selleripure
Citrusbagt æble & hasselbagt kartoffel
Persillesky
Dessert:
Nøddetærte og skovbærmousse på
abrikoskompot & råsyltede brombær
Pris:
Kr. 175,00 pr. person
Tilmelding og betaling senest onsdag den 11. marts
i Café Ask
Med venlig hilsen Inge Nielsen
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