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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.  OKTOBER 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:  

Fra udstillingen om ”Bjørn Wiinblad” på Arken 

Udstillingen kører indtil 17. januar 2016 

Udsnittet er fra plakaten ”Copenhagen Boys 
Choir” (1983) 

 

Fotografi:   
 

Jørgen Fahlgren 
 

Charlotte Tew, Charlotte Birkved & Jørgen Fahlgren-
på side 4 & 5 

 
 

Er du bagud med 
huslejen? 
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Danmark er et hus i splid med sig 
selv, når det handler om flygtninge 
og indvandrere. Det blev tydeligt for 
alle og enhver i Fædrelandet efter 
den 7. september, hvor den store 
europæiske flodbølge af flygtninge 
fra Syrien, Irak, Tyrkiet og Nordafrika 
nåede til Rødbyhavn og grænsen 
ved Padborg.  
Grænsekontrol og registrering af 
flygtninge var en by i … ja på Grøn-
land! Fædrelandet lå åbent for vore 
hjemløse medmennesker. Regerin-
gen Rasmussen var handlingslam-
met i flere dage og nætter, DSB udvi-
ste konduite og fragtede gæsterne 
videre til Sverige helt gratis og Rigs-
politiet udfyldte det magtvakuum re-
geringen efterlod. 
 
Det bedste af det hele i denne bog-
staveligt grænseoverskridende situa-
tion var befolkningens medfølelse 
med de hjemløse flygtninge.       

Danske borgere udviste næstekær-
lighed ved at modtage flygtningene 
med mad og drikke, tæpper, varmt 
tøj, bleer til babyer og transport til 
Sverige, i den udstrækning det var 
muligt.  
Det danske fremmedhad og frygt for 
alle, der ikke var vores spejlbillede, 
var forsvundet for en stund. 
 
”Efter at de danske myndigheder har 
besluttet at lade flygtningene passere 
til Sverige, er der kommet mindre 
tryk på de danske stationsbyer. Helt 
anderledes ser det ud i Malmø, der 
er under hårdt pres fra de hundredvis 
af flygtninge, som hver dag ankom-
mer med toget fra København”. 
(Information 28. september 2015). 
 
I de hektiske dage og nætter ved 
Rødbyhavn kunne seere af DR gen-
kende unge mænd fra Askerød, der 
havde taget turen til Lolland, for at 

vise sympati med de nødstedte gæ-
ster fra krigshærgede lande uden for 
Fort Europa. Godt kørt ”drenge” fra 
Askerød! Danmark var et transitland.  
Med eller mod hvad handlingslam-
mede politikere ønskede. 
 
De danskere, der viste medfølelse og 
handlekraft, fortjener respekt. De 
anklages nu for civil ulydighed og det 
der er værre af blandt andet Marie 
Krarup fra DF. Det kan vi leve med 
så længe vi ønsker anstændighed og 
respekt for menneskerettigheder i 
transitlandet Danmark. Vi er jo et 
dybt splittet land, med Sverige som 
nødudgang, når lokummet brænder. 

På tværs af Danmark 

M.v.h. 

Jørgen Fahlgren 

Formand for Afdelingsbestyrelsen 

(Foto: Andreas Foldberg- DR Syd) 



 

4 

 

 

Tur til Arken - Bjørn Wiinblad 
Den 13. september var 8 beboere til 
omvisning på Arken. Her er udstillet 
mere end 600 værker af Bjørn Wiin-
blad.  
 
En fantastisk udstilling af en ligeså 
fantastisk og eventyrlig kunstner. Her 
er udstillet alt lige fra platter, krukker, 
skitser, vægtæpper, kostumer til glas 
og plakater.  

Omvisningen omfattede også histori-
er fra hans fantastiske liv, så som 
bestilling af spisestel til Shahen af 
Iran, personlige bordkort til gæster i 
hans hus og en taske, der altid inde-
holdt en halv million, hvis nu han 
havde lyst til at købe en pels eller en 
ny bil.  
 
Vi sluttede eftermiddagen af i cafeen 

med en god kop kaffe og lækker ka-
ge. 
 
Vi planlægger en tur til Bjørn Wiin-
blads hus i Kgs. Lyngby og Karen 
Blixens Rungstedlund i 2016. Vi ven-
der tilbage med datoer. 
 
M.v.h. 
Charlotte Tew, Aktivbestyrelsen 
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Arkens åbningstider: 
 
Tirsdag-søndag: 10-17 
Onsdag: 10-21 
Mandag: Lukket 

 

Seniorklubben  

Ja, så oprandt tiden til Seniorklub-
bens årlige tur til Tyskland. 
Mandag d. 17/8-15 drog vi af sted til 
Wernigerode i øst Harzen. 

Vi boede på et dejligt hotel med god 
mad. En regnvejrsdag, men så blev 
det godt igen. Så var vi på byrundtur, 
veterantog-tur og meget mere.  

Alle var glade og der blev rigtigt sun-
get og hygget i bussen alle dage. 
En stor tak til Connie og Ester for en 
dejlig tur fra os ALLE. 
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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 

 

 

Oktober måneds lækre menu i Café Ask  
 

Tors. d. 1.  Frikadeller m/stuvet hvidkål, rødbeder & kartofler      kr. 36,00 
   Ymerfromage m/kirsebærsovs         kr. 18,00 

Tirs.d.6.  Svinekæber m/½ bagt kartoffel & hvidkålssalat      kr. 38,00 
   Svesketrifli            kr. 18,00  

Tors.d.8.  Mørbradgryde m/kartoffelmos         kr. 40,00 
   Hindbærfromage           kr. 18,00 

Tirs.d.13  FERIE 

Tors.d.15.  FERIE 

Tirs.d.20.  Peberhakkebøf m/pebersovs, rodfrugter & kartofler      kr. 38,00 
   Citronfromage           kr. 18,00 

Tors.d.22.  Ungarsk gullasch m/kartoffelmos        kr. 40,00 
   Frisk frugtsalat m/ymercreme         kr. 18,00 

Tirs.d.27.  Fiskefilet m/reje-aspargessovs & kartofler       kr. 38,00 
   Ananas m/hønsesalat          kr. 20,00 

Tors.d.29.  Italiensk buffet           kr. 60,00 
 

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

TELEFON 43 97 43 43  

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 
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REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Onsdag den 16. september 2015 kl. 19.00 i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 

AFDELINGSBESTYRELSEN I ASKERØD Referat 

Budgetbeboermøde 

onsdag den 16. september 2015 kl. 19.00 

i Stamhuset i Greve 

Dagsorden: 

Der er 21 husstande repræsenteret. 
 

Formanden, Jørgen Fahlgren, bød velkommen og præsenterede gæsterne: fra Politiet Kasper Nielsen, 

lokalbetjent, Per Kragh, leder af forebyggende arbejde, Flemming von Wowern, driftkonsulent Bo-Vest, 

Henning Bjerre, VA's bestyrelse, Ali Laroub, kommende ejendomsleder i Askerød. Derefter blev der 

holdt 1 minuts stilhed til ære for Birgit Patell 

Der er 21 husstande repræsenteret. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog Henning Bjerre, der blev valgt. Dirigenten konstaterede at mødet var 

lovligt og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt. 

 

2. Valg af referenter 

Charlotte Birkved og Susanne Kristensson blev foreslået og valgt. 

 

3. Godkendelse af den udsendte dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen blev godkendt. 

 

5. Valg af stemmeudvalg 

Maria Bergamo, Edel Larsen og Connie Skovbro blev foreslået og valgt. 

 

6. Godkendelse af Budget 2016, herunder 

- Bemyndigelser til afdelingsbestyrelsen på konto 119, hvis der er ubrugte midler 

- Bemyndigelser til Aktivbestyrelsen på konto 119, hvis der er ubrugte midler 
 

Flemming fremlagde og forklarede budget 2016. En beboer spurgte til konto 203. Flemming 

svarede at pengene kom fra Landsbyggefonden. 
 

Herefter blev budget 2016 samt bemyndigelser til Afdelingsbestyrelsen og Aktivbestyrelsen 

på konto 119 sat til afstemning. Budget 2016 samt bemyndigelser blev godkendt. 
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REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Onsdag den 16. september 2015 kl. 19.00 i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 

7. Orientering fra afdelingsbestyrelsen 

 

Jørgen Fahlgren orienterede om Askerøds 40 års fødselsdag og om hærværket på  

parkeringspladsen ved Stamhuset samt ved Billard klubben, hvor videoovervågnings masten 

blev væltet. Jørgen Fahlgren sagde, at det var et problem at Askerød får for lidt 

opmærksomhed fra Politiets side. Der blev orienteret om ansøgning om en klub i Askerød for 

unge mænd. 

 

En beboer spurgte til Greve Nord Projektet og om focusgrupperne vedr. området ved 

parkeringspladsen ved Stamhuset. Jørgen Fahlgren svarede at det lå hos arkitekterne. Per 

Kragh fra politiet forklarede om omorganisering i politiet og sagde at politiet var hårdt 

presset for tiden, men han syntes at det gik meget bedre i Askerød. Per Kragh fortalte at de 

var i god dialog med de unge. Der gøres fra politiets side meget for at være mere synlige. 

En beboer roste politiets arbejde. 

 

8. Askerødprisen 

Charlotte Tew fra Aktivbestyrelsen overrakte Askerødprisen til Mustafa Günes fra 

afdelingsbestyrelsen og roste ham for hans store arbejde for Askerød. 

 

9. Indkomne forslag: 

A. Forslag om renovering af området ved adgangskontrol 

Der var ingen indvendinger, forslaget blev godkendt. 

 

10. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat 

Charlotte Birkved oplæste beslutningsreferatet. Dette blev godkendt. 

 

11. Eventuelt 

Jørgen Fahlgren orienterede om projektet vedr. opgangslys. 

Møde slut kl. 20.15. 

 

Dirigent, Henning Bjerre     Referent, Susanne Kristensson 
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           Aktivitets-kalender 
Det sker i oktober 

 

  

2015 

    

 2. oktober  -  Aktivbestyrelsen holder Høstfest i Café Ask  
 

 Det sker i nærmeste fremtid:  

 

Turen til Mosede Fort 

Søndag den 30. august var en 
gruppe på 10 beboere fra Askerød 
på tur til Mosede Fort. 
Vi blev budt velkommen af en ung 
soldat klædt på en uniform fra 
1914. Børnene fik lov til at lege 
med en "ægte" riffel, dog uden pa-
troner i.  
Vi fik rundvisning på fortets kase-
mat med dets spændende udstil-
ling med mange specielle effekter. 

Vores øjne, ører og hænder var 
med til at vække den første ver-
dens krig til live.  
Perioden som ændrede det danske 
samfund for altid. 
Derfor hedder udstillingen: 
”Neutralitet mellem krig og vel-
færd”. 
Efter at havde fået en bid af dansk 
historie fik vi også en bid af en dej-
lig lun pæretærte og kaffe på ca-

feen i de naturskønne omgivelser. 
Børnene fik is og sodavand, så var 
der tid til at lege på den nærliggen-
de legeplads. 
Det havde været en hyggelig efter-
middag for os alle sammen 
 
M.v.h.  
Barbara Halina Schøn   
Aktivbestyrelsen 
 

Åbningstider 2015: 

Aktuelle åbningstider:  

Fra 1. september frem til 
og med 9. oktober har 
museets udstilling åbent 
fra kl. 11 - 15, Hver dag er 
der en offentlig fortælling 
kl. 12 - Denne fortælling 
er inkluderet i prisen 

Mosede Fort - 1914 - 1918 præsenterer i muse-
et udstillingen 'På kanten af krig – Neutralitet 
mellem krig og velfærd', der fortæller om, hvor-
dan stat, erhvervsliv og befolkning sammen 
kæmpede for at holde Danmark neutralt. 

 

Fakta 
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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 

 

 
 
 
 

 

 

Askerøds Øl- & Vinlaug  
Askerøds Øl– og Vinlaug har fået ny 
formand.  

Det er Finn Nyborg, som er blevet 

formand efter Maria Ceresia Berga-
mo-Giorgi.  

Redaktionen 
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Seniorklubben  
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00 

 Det sker i oktober: 
 

  6. oktober Banko 

13. oktober Frokost 

20. oktober Hygge 

27. oktober Frokost 

 

 

 

    
  
11. oktober  Benny Nielsen 
15. oktober  Gert Hansen 
18. oktober  Jagt Larsen 
 

*************************************************** 
Seniorklubben vil sige tusind tak for den store 
donation. Connie 

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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Den 11. juni åbnede Greve Museum dørene for en helt ny udstilling i anledning af Askerøds 40 års fød-
selsdag. Der er gratis adgang til museet og til udstillingen, som kan ses året ud. 

I juni 2015 er det 40 år siden, at Askerød blev indviet og beboerne strømmede til det nye utraditionelle 
byggeri i beton. Her var moderne og rummelige lejligheder med plads til alle, uanset om det var enlige, 
ægtepar, pensionister, familier med børn, handicappede eller kollektiver. 

Byggeriet i Askerød er både blevet kaldt ”opskriften på en boligsucces”, ”organiseret kaos”, 
”sortføddernes paradis” og ”ghetto”. Kært barn har mange navne. Det er en følge af, at der igennem åre-
ne har været mange forskellige holdninger til Askerød. 

Hvilket navn vil du sætte på Askerød? 

Udstillingen sætter Greve Museum fokus på udviklingen gennem fem forskellige B´er: Byggeriet, Boliger-
ne, Beboerne, Beboerdemokrati og Boligsocialt arbejde. 

DE UNGES STEMME  
 

I en lille del af udstillingen er det ikke fagfolkene fra Greve Museum, der fortæller. I stedet har 8. årgang 
fra Arenaskolen i Hundige fået ordet. Her fortæller de om, hvordan det er at være ung i Askerød anno 
2015. 

 
Udstillingen om Askerød vises indtil den 31. januar 2016. 

Greve Museum har åbent tirsdag – fredag kl. 11 – 15 og søndag kl. 11 – 17. Den anden onsdag 
i måneden har museet åbent fra kl. 13.30 – 21.00. Der er gratis adgang til museet og til alle mu-
seets udstillinger.  

Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve, 43 40 40 36, museum@greve.dk 

Fakta om Askerød - byggeriet 

Navnet Askerød: Endelsen ”rød” betyder ”rydning”. Det henviser til, når der blev ryddet plads til en 
ny landsby. I Danmark blev mange af disse landsbyer grundlagt i det 12. Århundrede og bærer en-
delsen ”rød” f.eks. Solrød, Søllerød og Hillerød. 

Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening. VA så dagens lys i 1947 og har bygget omkring 2700 
lejligheder, men kom for alvor i rampelyset i begyndelsen af 1970´erne med bebyggelsen Galgebak-
ken i Albertslund. 

Arkitekt: Svend Høgsbro. Han har bl.a. også været arkitekt på byggeriet i Brøndby Strand. 

 

Tag til Greve Museum og se Askerød 1975-2015 


