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 Er du bagud med huslejen og har du 
behov for oprydning i økonomien? 
 
Der kan være mange grunde til, at 
man ikke får betalt sin husleje til ti-
den.  
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ring på 60 35 46 63 ml. 9.00-15.00 

eller 

send en mail på sjh@bo-vest.dk 
 

Stine Hartmann arbejder i Malervan-
gen. 

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 lig-
ger på  

Bo-Vest´s hjemmeside: 

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

Referater fra VA´s bestyrelsesmøder: 

http://www.bo-vest.dk/Beboerdemokrati/Vridsloeselille/
Moeder.aspx 

AT´s redaktion 

Ansvarshavende redaktør: 
 
Redaktionsudvalg: 
Fotograf: Jørgen Fahlgren 43 69 12 33  
jfahlgren@ymail.com  
 
Layout: Charlotte Birkved 28 83 53 37 
cbirkved@godmail.dk 
 
 
 
Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: 
Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et  medlem 
af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til 
cbirkved@godmail.dk, som vedhæftet fil, helst i Word 
eller Publisher format.  
 

Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden:  
www.askeroed.dk 
Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendoms-
kontoret. 
Har du lyst til at være med i AT´s redaktion, så kontakt 
AT´s redaktion. 

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. 

Fra redaktionen 
 

Næste deadline er d. 15.  NOVEMBER 2015 
 

Askerød Tidende udkommer 10 gange om året. Det 
udkommer ikke i januar og juli måned. 
 
 

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt 
udelade læserbreve fremsendt til AT. 
Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil 
blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. 
 

Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere be-
grænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, 
svarende til en halv side i bladet her.  
Det skrevne skal være Word, Publisher eller PDF, i tekst-
type: Arial og skriftstørrelse: 10. 

 

Forsidebilledet: 
Skulptur i haven ved Greve Museum. Kunstnerens 
navn er Keld Moseholm. 
 
 
Fotografi:   
Jørgen Fahlgren (forside, side 3, 4 og 10) 
 
Charlotte Tew (side 5) 
 

 

 

 

 
 

Er du bagud med 
huslejen? 
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Beboerdemokrati under pres 

Denne håndbog handler om den almene boligform og beboerdemokratiet. Ca. 1 million menne-
sker bor i de mere end 500.000 almene lejeboliger, og det er kun dem, der kan træffe alle væ-
sentlige beslutninger vedrørende deres boligafdeling. 
 

                ”Håndbog om almene boliger 2011 udgivet af KAB” 

Gennem 40 år har Askerøds beboe-
re udøvet beboerdemokrati på godt 
og ondt. 
 
Uden mindretalsbeskyttelse og tole-
rance dør demokratiet. Beboerdemo-
krati skal styrke sammenhold og ska-
be respekt hos Askerøds utallige 
etniske grupperinger.  
Det har gennem årene stillet store 
udfordringer til drenge og piger, kvin-
der og mænd i Askerød. Det har ikke 
været en dans på roser. 
 
Roser fortjener alle, der under de 2 
store fysiske og boligsociale Hel-
hedsplaner deltog i Fokusgruppemø-
der og den lange række af sammen-
komster og styregruppemøder uden 
hvilket intet beboerdemokrati kan 
overleve. Det kræver tålmodighed, 
kompromisser og spandevis af kaffe.  
 

Godt gået, Askerødder 

Når der sker store forandringer i et 
boligområde er beboerne mere akti-
ve, mere på mærkerne end ellers. 
Den positive udvikling Askerød har 
gennemlevet de seneste år har givet 
sig udslag i faldende fremmøde til 
beboermøderne. I september 2015 
kom der 23 husstande (som det poe-
tisk hedder) ud af 674. Kom ud af 
hulerne næste gang og giv jeres me-
ninger, glæder og ærgrelser til ken-
de. 
 
Omgivelsernes syn på Askerød har 
længe været rosenrødt. De eneste 
sure naboer, jeg har mødet på det 
seneste, har været dem, der ville bo i 
Askerød og fået den besked af kom-
munen (som har 100% anvisningsret 
til lejligheder), at ventelisten lige nu 
er over 180. For os der bor her væk-
ker det glæde. Den grimme ælling er 
sandelig blevet en svane. 
 

Beboerdemokratiet er under pres 
både indefra og udefra.  
Indefra truer apati og ligegyldighed -  
et resultat af den positive udvikling i 
Askerød. Kritiske røster ved selvføl-
gelig, at der er plads til forbedringer 
stadigvæk. 
 
Udefra kommer truslen højst overra-
skende fra en af vennerne af beboer-
demokrati, nemlig fra Landsbygge-
fonden. 
Fonden er en selvejende institution, 
der er stiftet af almene boligorganisa-
tioner og oprettet ved lov i 1967. Når 
Askerøds realkreditlån er betalt ud 
efter 30 år, skal afdelingen fortsætte 
med at betale et beløb svarende til 
afdrag og renter på lånet. Pengene 
går så i stedet til Fonden. 
Fondens økonomiske indtægt stam-
mer altså fra boligafdelinger i den 
almene sektor. 
(Fortsættes på næste side) 



 

4 

 

M.v.h. 

Jørgen Fahlgren 

Formand for Afdelingsbestyrelsen 

Fonden har gennem årene haft et 
godt øje til Askerød. Det manglede 
også bare andet, når man tænker på  
bunken af boligsociale problemer, 
Greve kommune har ekspederet til 
det almene boligområde Askerød. 
 
Greve byråd skal mandag den 26. 
oktober tage stilling til ”Ansøgning 
om prækvalifikation” af et nyt (det 
tredje) boligsocialt projekt kaldet 
”Greve Nord 2016-2020”. 
 
Når jeg læser udkastet til ”Ansøgning 
om prækvalifikation”, må jeg rose 
forfatterne for en nuanceret og dæk-
kende beskrivelse af Greve Nord 
eller Hundige. Godt solidt arbejde. 
Ligesom den forrige ansøgning fra  
3 - 4 år siden. Så langt så godt.  
Men så går det galt, helt galt. 
Læs bare det allersidste afsnit på 
side 5 af ”Udkastet” under overskrif-
ten ”Organisering”: 
 
I forhold til selve projektets organise-
ring er der fra Landsbyggefondens 
side lagt stor vægt på entydig ledel-
se, og herunder stillet som krav, at 
der oprettes en projektorganisation 
med ansvarlig bestyrelse som en 
entydig og kompetent ledelse. Inten-
tionen er at engagere og involvere 
kommuner og boligorganisationer i et 
tæt samarbejde omkring fælles mål 
og prioritering af indsatser.  
Projektets organisering vil blive drøf-

tet i relevante fora i efteråret 2015 
under hensyntagen til både Lands-
byggefondens krav og beboerdemo-
kratiets ønsker. 
 
I det nuværende ”Greve Nord Projekt 
2012-2016” er ”Formandskabet” pro-
jektets øverste myndighed. 
På det første møde i 2012 var det 
undertegnede, som repræsenterede 
VA, der brugte Veto-retten til at pro-
testere over ”fraværet” af beboerde-
mokrater fra de 7 betalende boligaf-
delinger. Efter hård kamp overlevede 
beboerdemokratiet og undertegnede. 
Det kunststykke sker næppe igen. 
 
Læs bare Landsbyggefondens 
”Regulativ om tilskud til boligsocial 
indsats i udsatte almene boligafdelin-
ger” paragraf 6, stk. 6.2 side 6: 
 
2. 
Oprettelse af en projektorganisation 
med en ansvarlig bestyrelse for gen-
nemførelse af helhedsplanen, såle-
des at en entydig og kompetent le-
delse kan sikre koordinering af den 
lokale indsats og prioritere på tværs 
af alle niveauer og organisationer, 
herunder boligorganisationer, boligaf-
delinger og kommune. 
 
Budskabet fra ” Landsbyggefonden” 
er entydig absolut enevælde anno 
2015.  
Nederlaget for beboerdemokrater er 

uden fortilfælde og ikke til at bære for 
selvstændige intelligente beboere, 
der kæmper for sammenhold og fæl-
lesskab mennesker imellem. 
 
Er Landsbyggefonden på flugt fra 
beboerne i de almene boligafdelin-
ger? 
Er vi, der bor alment, uværdige til at 
få indflydelse og magt, der hvor vi 
bor og lever? 
 
Er beboerdemokratiet bare en smuk 
løgn i skåltaler fra Landsbyggefon-
den? Eller en lukket samtale mellem 
eksperter, hvis fornemste kvalifikatio-
ner er at stå udenfor og oven over de 
almene beboere, der tidligere blev 
betroet magt og indflydelse? 
 
Skal beboerne på barrikaderne eller 
blive under de varme dyner? 
Valget er dit  - du, der bor alment. 
 
Hvor ville jeg ønske, at Greve byråd 
brændte for beboerdemokrati og stil-
lede bare et par af ovennævnte 
spørgsmål på et af deres utallige luk-
kede møder. 
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Høstfest fredag den 2. oktober 

Fredag den 2. oktober blev der holdt 
Høstfest i Café Ask i Askerød. 
En stor tak til Aktivbestyrelsen, som 
også i år havde gjort festen meget 
hyggelig og vellykket med god mad 
og fin borddækning. 
Franz Heinemeier og Britta Skytte 
Wilhelmsen stod for maden. De hav-
de brugt hele dagen på at forberede 
den lækre middag til os. Og det hav-
de de gjort rigtigt godt. En speciel 
tak til dem. 

Høstfestens menu bestod af: 
Forret: Hyben glaseret laks  

m/syltede rødløg & urtecreme 
 

Hovedret: 
Italiensk kalvefilet m/ rødvin balsami-

co sovs, 
Rösti, vindruesalsa & honning glase-

rede gulerødder 
 

Dessert: 
Hvid chokolademousse  

m/ passionsfrugt 

Vores ”husorkester” Ten Four gik 
som sædvanligt på fra kl. 21.00 og 
spillede i 3 timer. Og der blev både 
danset og sunget rigtigt meget med. 
 
Festen var igen i år en succes og 
Aktivbestyrelsen gentager den til næ-
ste år fredag den 7. oktober 2016. 
Sæt kryds i  kalenderen. 
 
M.v.h. Charlotte Birkved 
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 Advarsel til brugere 

 
”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. 
 
Hvis I har tilsluttet en  trådløs forbindelse (Wi-Fi) skal 
den være opsat, så der skal bruges adgangskode for at 
bruge forbindelsen. 
 Hvis computerne eller Wi-Fi routeren ikke er beskyttet 
med adgangskode/password, har alle andre brugere af 
Askerød Net, fri adgang til alle oplysninger på Jeres 
computere. 
 
Så for en sikkerheds skyld, beskyt dig med Adgangsko-
de/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 
 
 
  
Med venlig hilsen  Ejendomskontoret 

Internet fra Dansk Kabel TV 
 
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 forbin-
delse, 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 

 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 

Porestruktur og algevækst 

Algevækst (grønne alger) er afhængig af et fugtigt miljø, 
men også af næringsstoffer. Fliser, der er fugtige i længe-
re tid, kan have større tendens til algevækst, men place-
ring 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 
porestrukturen være mere lukket og eventuel algevækst 
som følge deraf vil være reduceret tilsvarende. Fremover 
skal beboerne selv købe algerens, fx rodalon, som kan 
købes i Bilka.       Med venlig hilsen Ejendomskontoret 

Kasper Nielsen 
25426020  
Mail:kni003@politi.dk 

Kurt Worsøe 
Tlf. 25426270 
Mail: kwo003@politi.dk 

Lokalpolitiet i Karlslunde er en del af Midt– og  
Vestsjællands Politi. Du kan læse mere om politiet ad 
https://www.politi.dk/Midtvestsjaelland og komme  
i kontakt med politiet via telefonnumrene 114 (service) og  
112 (alarm). 

Nedennævnte to politiassistenter er områdebetjente i Greve Nord/Askerød og har et  
særligt kendskab til området. De kan kontaktes med oplysninger og spørgsmål, som 
ikke haster. Bemærk dog, at områdebetjentene kun besvarer og tjekker deres telefoner 
og mails, når de er på arbejde. 

MIDT– OG VESTSJÆLLANDS  
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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 

Med venlig hilsen 
Ejendomskontoret 

Bo-Vest 
 
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 
Tlf.: 88 18 08 80 

 
Vedr. IT 
 
Hvis I vil bruge Outlook eller lign. Som jeres  e-mail pro-
gram, skal jeres udgående postserver ikke længere hed-
de ”smtp-replay.ip.nianet.dk”. 
E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glim-
rende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kon-
takt Brian på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl. 
 

Vagttelefon  
 
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. JANU-
AR 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 vagt-
selskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for 
betaling. 
 
You SEE 
 
Ved antennesvigt ringes til  YouSee:  70 70 40 40 
 
Udlån 
 
Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,  
skruemaskine, græsslåmaskine,  
grensaks og boremaskine 
Depositum 200 kr. 
 
 
 

 

 

Ekstra knager til badeværelser 
Kan tilkøbes på ejendomskontoret i åbningstiden for 40 
kr. pr. stk. 
Lysamatur til badeværelser 
Lysarmaturer  til badeværelserne kan købes på ejen-
domskontoret. 
Det sker nu 
Træerne beskæres.  Linoleum bliver skiftet i alle opgan-
ge efterhånden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Affald 
 
 

• 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 
 

 

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 

Driftasst.: 
Brian Olsen 
bol@Bo-vest.dk 
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Cafè Ask 
Åbningstider 

 
Mandag og onsdag:       9.00 - 14.00 
Tirsdag og torsdag:       9.00 - 19.00 
Fredag:         9.00 - 12.00 
Mandag til torsdag: 
Frokost buffet:      12.00 - 13.00 
Tirsdag og torsdag aften: 
Varm mad:       17.30 - 19.00 

DIN BEBOERCAFE  
  I STAMHUSET 

Hold pause fra den daglige  
madlavning.  

 
Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder 
aftensmad. 
 
Til den almindelige sultne   32-42 kr. 
 
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.    140 kr.  
 
Til den økonomiske: 
Rabatkort 5 x mad og  
den 6. gratis        195 kr.
  
Dessert el. forret          20 kr. 
 
Kaffe              5 kr. 
Kage           5-8 kr.  
 
Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses 
på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemme-
side. 

www. Askeroed.dk under Cafe Ask. 
 
Tag din nabo med og få en hyggelig aften. 
Vi glæder os til at se dig. 
 

HUSK! Vi modtager Dankort 

 
CAFE ASK TAKE-AWAY 

 
 

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 

UDBRINGNING 
 

LÆKKER VARM MAD. 
 

Bragt direkte til dig i din stue!! 
 

Tirsdage og torsdage:       17.30-19.00  
 
For beboerne i Askerød, Klyngen  
Og Gudekvartererne: 
Du skal bare ringe dagen forinden  
mellem:       09.00 - 13.00  

 
Varm mad (afhængig af retten)  32-42 kr. 
 
Rabatordning:  
6 middage            195 kr. 
Dessert eller supper            18-20 kr. 
Forretter           20 kr.  
Frokostbuffet          40 kr. 
 

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

Telefon 43 97 43 53 

 

Udlejning af Stamhussal 
  

Kontakt Inge i Cafe Ask personligt  
eller via telefon 43 97 43 53  eller mail: 

ini@bovest.dk 
 
Stamhussal:           kr.    600 

 
Depositum : ved reservering           kr. 1.000                                                      
 
Leje: ved nøgleudlevering           kr.    600  
 
Aflysning:              kr.    300 

CAFÈ ASK HAR HANDICAP TOILET 
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Ret til ændringer forbeholdes 

 

November måneds lækre menu i Café Ask  
 

Tirs.d.3.  Gl.dags oksesteg m/glaseret løg, bønner & kartofler     kr. 40,00 
   Pistaciefromage           kr. 18,00 

Tors.d.5.  Indonesisk kylling m/løse ris & ærter        kr. 38,00 
   Citronmåne m/solbærcollis & kaffe        kr. 18,00 

Tirs.d.10.  Andesteg m/diverse tilbehør         kr. 70,00 
   Ris a la mande m/kirsebærsovs         kr. 18,00 

      TILMELDING SENEST DEN  4. NOVEMBER 

Tors.d.12.  Lammekølle m/græsk kartoffel & tzatziki       kr. 38,00 
   Avokado m/rejer           kr. 20,00 

Tirs.d.17.  Hjeml. Fiskefrikadeller m/råkost, remouladesovs & kartofler    kr. 38,00 
   Chokoladekage m/is          kr. 18,00 

Tors.d.19.  Askerødgryde (kalvekød) m/kartoffelmos       kr. 40,00 
   Ymerfromage m/kirsebærsovs         kr. 18,00 

Tirs.d.24.  Stegt flæsk m/persillesovs, kartofler & rødbeder      kr. 36,00 
   Brændte figner m/ råcreme         kr. 18,00 

Tors.d.26.  Grillkylling m/pommes frites & salat        kr. 38,00 
   Frb. m/røget laks           kr. 20,00  

OBS!  HVIS DU VIL VÆRE SIKKER PÅ AT FÅ MAD, SÅ RING OG BESTIL PÅ 

TELEFON 43 97 43 43  

December måneds lækre menu i Café Ask  
 

Tirs. d. 1.  Svinekam m/sovs, rødkål & kartofler        kr. 36,00 
   Appelsinfromage           kr. 18,00 
 

Tors. d. 3.  Kalveculotte m/flødekartofler & salat        kr. 40,00 
   Fløderand m/hindbær          kr. 18,00 
 

Tirs. d. 8.  Nøddebagt laks m/flødespinat & kartofler       kr. 40,00 
   Gammeldags æblekage          kr. 18,00 
 

Tors. d. 10.  Glaseret skinke m/grønlangkål &  brunede kartofler      kr. 38,00 
   Ananas m/hønsesalat          kr. 20,00 
 

Tirs. d. 15.  Andebryst m/appelsinsovs, salat & løse ris       kr. 40,00 
   Kirsebærtrifli            kr. 18,00 
 

Tors. d. 17.  Tartelet m/høns i asparges         kr. 36,00 
   Hønsekødsuppe m/boller          kr. 20,00 
 
 

     Cafe Ask ønsker alle   

            en rigtig glædelig jul og et godt nytår    

                    Tak for 2015 

         Vi ses den 4. januar 2016 
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Mustafa fik Askerødprisen 2015 

Forrmand for Aktivbestyrelsen Charlotte Tew sagde om modtageren af Askerødprisen 2015 på Budgetbeboermø-
det onsdag den 16. september: 

Askerød prisen gives i år til en meget populær og sympatisk mand. 

Han ses ofte i nærområdet enten alene eller sammen med sin kone og eller sit barnebarn og som regel med bol-
cher på lommen. 

Han og hans familie flyttede til Askerød i november 1990, således har han snart 25 års jubilæum her i bebyggel-
sen. 

Han har siddet i afdelingsbestyrelsen siden 2010 hvor han gør et godt stykke arbejde for Askerød. 

Han har været frivillig i containergården og stiller altid op til arrangementer i bebyggelsen, det være sig opstilling af 
borde eller udskænkning af sodavand. 

Prisen gives i år til Mustafa Günes! 

 

Spørgeskema i postkassen 

Vind Guldkort til  
 
 

  Spørgeskema angående beboeraktiviteter  
 

Vi er i Aktivbestyrelsen meget interesserede i, at så mange beboere som muligt deltager i de arrange-
menter, vi laver. Vi beder dig/jer derfor om at udfylde det lille gule spørgeskema, som bliver postkasse-
omdelt. Alle afleverede skemaer deltager i lodtrækningen om et guldkort til Tivoli sæson 2016. 
 

Skemaet bedes afleveret på Ejendomskontoret senest den 15. november 2015. Resultatet samt vinde-
ren bliver  
offentliggjort i AT december. 
 

OBS!  
Medlemmer af Afdelingsbestyrelsen og Aktivbestyrelsen kan ikke deltage i lodtrækningen, men må me-
get gerne  
udfylde et skema. 
 

Venlig hilsen Aktivbestyrelsen 
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Julemarked på Gavnø Slot 
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Ejendomskontoret gør hermed op-
mærksom på, at ”private” hække iføl-
ge Askerøds havereglement skal klip-
pes på alle sider 2 gange årligt, se-
nest 30. juni og 30. september. 

 

Er hækken ikke klippet senest den 
15. november 2015, vil arbejdet blive 
udført for beboerens egen regning. 
Beløbet for klipning af hæk vil blive 
opkrævet over huslejen. 
 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret 

           Aktivitets-kalender 
Det sker i november 

 

 15. november  Julemarked på Gavnø Slot (tilmeldingsfrist 10. nov.) 
     (Se side 11) 

 18. november  Bydelsforum i Café Ask (Greve Nord Projektet) 

 25. november  Juletræsfest i Café Ask (Tilmeldingsfrist 19. nov.) 
     (se bagsiden) 

2015 

     

 

 

 

 

  

 Det sker i nærmeste fremtid:  

 

      

 

SÅ ER DET TID TIL KLIPNING AF HÆK! 
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Motionsklubben 

 Mandag        Tirsdag        Onsdag      Torsdag          Fredag         Lørdag         Søndag  

 

 Kl. 8-11 
 Damer & 
 Mænd 
 

 Kl. 11-13 
 Damer 
 
 Kl. 16-18 
 Damer  
 

 

 Kl. 8-11 
 Damer & 
 Mænd 
 
 Kl. 11-13 
 Damer 
 
  

 

Kl. 9-12 
Mænd 
 
 
Kl. 12-14 
Kronikere 
 
Kl. 16-18 
Damer 

 

Kl. 8-11 
Damer  
 
 
Kl. 12-14 
Damer 

 

   Kl. 9-11 
   Mænd 

 

 

 

  Kl. 11-13 
  Damer & 
  Mænd 

 

 

 

Kl. 11-13 
Damer & 
Mænd 
 

 

 

Åbnings-
tider i  

Motions- 
Klubben 

 

”Aktivitethuset i Askerød”, nu på facebook 

Kontaktliste:  
 

Gruppe/forening Navn    Telefon 

Forældrenetværk Abdul Kareem  tlf. 22459469 

Kvindegruppen Nadia Ismail   ”   23628801 

Pigegruppen Alaa l-Assadi   ”   50446680 

 

Greve Nord Projektet: 

   Preben Esbersen  tlf. 60354661 

   Merete Petersen  ”   60354668 

   Khadija Al Mohammadi ”   60354669 

   Gitte Henningsen  ”   60354676 

   Marco Danielsen  ”  21785234 

 

  

 

 

  
Kl.10-17 Kl.10-17 Kl.10-17   Kl.10-17    Kl.10-15   

        Kl.12-15       

     Kl.12-15    Kl.12-15   

        Kl.11-14  

Kl.18-20        

       

Greve Nord Projektet 

Kvindegruppen 

Ældre tyrkiske kvinder 

Irakisk kvindeforening 

Pigegruppe 17+ 

 

BRUGER GRUPPE:        Mandag    Tirsdag   Onsdag    Torsdag    Fredag     Lørdag    Søndag 

Motionen er lukket i juli og december 
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Klubber - Aktiviteter 
Der må ikke udskænkes alkohol  i klubberne efter kl. 24.00 

 

Askerød Fiskeklub 

 

 
 

Askerød Øl- og Vinlaug 

 

 
 

Billarden 

 

 
 

Madlavning for finere 
mænd  
 
 
 

 

Motion for Askerødder  
 
 
 
 
Power Sport 
 
 

 
Seniorklubben  
 
 
 
 
 

Mens Salon  
 

 

John Tofteng, Digehuset 
26 21 24 70 
John.tofteng@gmail.com 
 
Finn Nyborg 
41 17 62 04  
fny@mail.dk 
 
 
 

Jonn Vestergård 
 
 

 
Inge Nielsen  
 
 
 
 
 

 
Khabejeh Sauan Hassan 
42 23 59 86  
  
 

 
 
Aamer Ghani 
60 76 10 74 
 
 
 

 
 

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

Abdulkaremm 
22 45 94 60 
 

 
 
Åben efter aftale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man - fre 10 - 15 / 17 - 24 
Lør - søn  9 - 22 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Se åbningstider i bladet 
 
 
 
 
 

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

Tirsdag 12 - 22 
 
 
 
 

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 november: 
 

3. november Banko 

10. november Frokost 

17. november Hygge 

24. november  Frokost 

28. november Julehygge 

 

 

    
  

 

Kære Seniorklubben 

Der har lavet en fejl i tekst under fødselsdage i AT oktober. 

Der var skrevet 18. oktober Jagt Hansen og der skulle have 

stået 18. oktober Jagt Larsen. 

Det undskylder vi meget.  

Jagt skulle nok have været Jack, men der stod Jagt 

på indleverede seddel.  

M.V.H. Redaktionen 

Aktivbestyrelsen 
 

Formand:  Charlotte Tew                        
  Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00              
  mail@charlottetew.dk  
 
Kasserer:   Britta Skytte Wilhelmsen 
 
Øvrige  
medlemmer: Barbara Halina Schøn  
  Søren Thousig   
  Sleiman Sleiman 
 
 
Aktivbestyrelsen holder møde 2. torsdag i hver måned. 
 
  

Afdelingsbestyrelsen 
 

Formand:  Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5  
  Tlf.  61 60 43 69    
   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:  Mustafa Günes                      
  Tlf. 25 66 75 57 
  mustafa.bestyrelse@gmail.com 
 
Medlem:  Steen Holm Hemmingsen  
  Tlf. 40 78 47 50 
  steen@40784750.dk          
 
Suppleant:  
  Villy Madsen 
   

Fødselsdage 

Miljøudvalget 
 

Formand: Eva Birkved 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Maria Bergamo 
Finn Nyborg 
Inga Andersson 
 
 
Repræsentant for ejendomskontoret: 
Brian Olsen, driftassistent 

På beboermødet i september foreslog en beboer, at der skulle væ-
re 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 hæn-
ge sedler op, hvis man ønsker at forære noget væk, med telefon-
nummer. 
Alle beboerne i Askerød kan også bruge tavlen til intern kommuni-
kation. 
 

M.v.h. Afdelingsbestyrelsen 

Opslagstavle for beboerne 

 

Nye medlemmer er velkomne! 

På bestyrelsens vegne.    
Seniorklubbens Formand: 
Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal 
Tf.: 43 90 75 32    connie@gaias.dk 
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Onsdag d. 25/11 kl.  17.00 invite-

rer Aktivbestyrelsen alle Aske-

røds børn, forældre og bedstefor-

ældre til juletræsfest. Der vil bli-

ve serveret glögg, æbleskiver og 

kaffe til alle. Der vil komme en 

julemand med flotte gaver til alle 

børn. Dette herlige arrangement 

koster kun 20,-kr. pr. person, dog 

må der kun være to børn pr. 

voksen. 

 

Voksne udefra er velkomne. 

Tilmelding og betaling skal senest 

ske den torsdag d.19/11 i caféen. 

Da der kun er plads til 40 børn er 

det efter ”først til mølle” princip-

pet. Det er kun børn fra Askerød 

der kan få en gave. Aldersgræn-

sen for børn er 15 år. 

-------------------- Riv her ------------------

Juletræsfest i Askerød 

Sedlen afleveres ved tilmelding og betaling d.19/11 i Café Ask. (kan du ikke komme på de pågældende 

tidspunkter, kan der aftales en anden betalingsdag, ved at ringe til Søren Thousig på tlf. 60 16 49 71) 

 

Barnets navn:_________________________ Alder: _______   Tlf:  ____________ 

Barnets navn:_________________________ Alder: _______   Adresse: ________ 

Antal Voksne:_________________________ 


