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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 økonomisk rådgiver
Laura Lorentzen.

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

Ring på 60 35 46 63 ml. 9.00-15.00
tirsdag i lige uger
eller
send en mail på llo@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

Referater fra Afdelingsbestyrelsesmøder
og beboermøder i Askerød:
www.askeroed.dk (p.t. ude af drift)
Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder
ligger 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: Charlotte Birkved
Redaktionsudvalg:
Fotograf: Jørgen Fahlgren 61604369
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 ejendomskontoret.
Har du lyst til at være med i AT´s redaktion, så kontakt AT´s redaktion.

Greve Nord Projektet
Aktiviteter:
I løbet af året er der masser af gratis aktiviteter og oplevelser for både børn og voksne i området.
Klik ind på www.grevenord.dk og eller find Greve Nord
Projektet på Facebook hold dig opdateret.
Vejledning:
Vi tilbyder gratis råd og vejledning til fx job, uddannelse,
familieliv, NEM-ID, e-boks, kontakt med kommunen, skole,
vejledning om smerter, samtaler om det der gør ondt m.m.
Kig forbi Aktivitetshuset i Digehuset 9 eller læs mere på
www.grevenord.dk
Nyheder til dig:
Hver 14. dag udkommer Greve Nord Projektets nyhedsbrev på mail. På www.grevenord.dk kan du skrive dig op til
det gratisnyhedsbrev, der indeholder arrangementer, aktiviteter og gode historier fra dit lokalområde.

Fra redaktionen
Næste deadline er d. 15. JANUAR 2019
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.

Forsidebilledet:
Verdens bedste Askerød

Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider,
svarende til en halv side i bladet her.

Fotografi:
Loftfoto, De gule sider

Det skrevne skal være Word, Publisher eller PDF, i teksttype: Arial og skriftstørrelse: 10.
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”Et æg kan ikke vinde over en sten”

Ovenstående citat fra en gammel
kinesisk kvinde, som danske seere
kunne møde i dokumentarfilmen ”Mit
hjem er mit slot” på DR2 den 20. november 2018, symboliserer sammenstødet mellem fattige hjemløse og
myndighederne i en udkant i
Kina.
Æggene har ikke en chance, når de
møder stenene.
Moderniteten og globaliseringen
smadrer skånselsløs fattigfolk kloden
rundt.
Eksemplet fra Kina viste, hvordan et
moderne bycenter forvandlede arbejdsløse til hjemløse uden rettigheder. Fattigfolks slot sammentømret af
affaldstræ, papkasser og plastikposer
blev jævnet på et øjeblik.

spændende dag for mange af os, der kunne drømme om at tilføre nye penge for at løse samfundsskabte problebor alment.
mer i de udsatte boligområder gennem de sidste 30 år.
Den dag står i Ghetto-listens tegn.
Ghettoudspillet fra regeringen betyder, at boligafdelinger i de hårdeste
ghettoområder i yderste konsekvens
skal kunne tvangsopløses.
”Afvikling vil sige, at alt skal ryddes
eller sælges til andre boligformer.
Ejerboliger, privat udlejning eller andelsboliger”, fortalte Boligminister Ole
Birk Olesen, Liberal Alliance, til Politiken den 1. marts 2018.

Problemer som er veldokumenteret
og ingenlunde ukendte af skiftende
regeringer i den samme periode.
Det er hamrende uretfærdig at pålægge beboerne i de almene boliger
ansvaret for de massive boligsociale
udfordringer, som en mislykket integration og socialpolitik gennem årtier
har medført.

En stor uvildig undersøgelse placerede i 2007 Danmark som et af de lande, der var dårligst til at integrere
mennesker fra tredjeverdenslande.
Danmark blev nr. 21 ud af 28 til inteJamen, vi lever i Danmark. Ikke i Kigration. Vores nordiske naboer Sverina.
ge, Norge og Finland lå alle i top 10.
Vi har almene boliger til en million
Finansieringer kommer fra Landsbyg- Især blev Danmark kritiseret for at
danskere. Boligselskabernes Lands- gefonden, dvs. fra lejerne i den alme- være dårlig til at integrere udlændige
forening beskytter os dag og nat..
ne boligsektor. Det er tyveri ved høj- på arbejdsmarkedet.
Beboerdemokratiet er dybt rodfæstet i lys dag af lejernes opsparede huslesalig Grundtvigs fædreland.
jekroner, som rettelig burde bruges til KÅS tallene fra Danmarks Statistik
Det, der sker ude i den store Verden, alle de mange helhedsplaner og refortæller at arbejdsløsheden i Askenoveringer, som er planlagt for
sker ikke smørhullet Danmark.
rød gennem flere årtier har ligget fast
længst til gavn for de mange almene på 30%. Status quo år efter år er en
falliterklæring af dimensioner uanset
Nuvel, det kan komme an på en prø- boliger, der virkelig trænger til vedligeholdelse.
om Askerød er langt fra 40%, som
ve, inden vi når at blinke med vore
bringer os over i det røde felt på ghetblå øjne
tolisten. På Landsplan er der 4 1/2
Lars Løkke optræder som den gode
procent arbejdsløse i DK.
rare
julemand,
uden
at
regeringen
Allerede den 1. december bliver en
12 milliarder gode danske kroner skal
regeringen bruge i første omgang til
at gennemføre sine omfattende privatiseringsplaner, der vil forandre livet
for mere en 1 million danskere, der
bor alment.
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Fortsættes på side 4

Kommer Askerød på den nye Ghettoliste den 1. december 2018?
Er vi købt eller solgt? Bliver det en
dreng eller en pige?
Uanset spillerreglerne i regeringens
totalisatorspil er det uværdigt, at Danmark har politikere, der kalder almene
boligområder for ghettoer og pisker
en stemning af fremmedhad og racisme op hver gang, et valg nærmer sig.
Danmark har ingen ghettoer.
Danmark har ca. 580 tusind indvandrere og efterkommere. Det svarer til
en tiendedel af den samlede befolkning.
10 ud af landets 98 kommuner huser
samlet set halvdelen af alle indvandrere og efterkommere i Danmark og
en tredjedel bor i landets to største
kommuner - København og Aarhus.
Knap halvdelen af indvandrerne med
ikke-vestlig oprindelse i aldersgruppen 25– 64 år er i beskæftigelse.

Blandt indvandrere med ikke-vestlig
oprindelse i aldersgruppen 50 - 59 år
modtager en tredjedel førtidspension.
Til sammenligning modtager hver
tiende af de 50 - 59 –årige med
dansk oprindelse førtidspension.
Hvad er en indvandrer, en efterkommer og en dansker?

skabt af kyniske politikere og vælgere, der er bange for indvandring, flygtninge og globaliseringen. Fremmedhad og racisme skamrider i værste
fald dele af det danske vælgerkorps.
Den dag politikere og borgere indser,
at indvandrere og efterkommere er en
ressource og ikke kun en udgift, har
Danmark lagt fremmedhadet bag sig.

Personer med dansk oprindelse er
personer, hvor mindst en af forældre- Og det vi har kaldt ghettoer ved alle
med hjertet på rette sted er luftkastelne er dansk statsborger og er født i
ler.
Danmark.
Oplyste borgere har ikke behov for
Efterkommere er født i Danmark. In- fjendebilleder.
gen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark.
God Jul og Godt Nytår
Til alle homo sapiens.
Indvandrere er født i udlandet. Ingen
af forældrene er danske statsborgere. M.v.h.
Jørgen Fahlgren
Kilde: Danmarks statistik.

Formand for
Afdelingsbestyrelsen i
Ghettolandet Danmark er et luftkastel Askerød

Redaktionen
Askerød Tidendes redaktion ønsker alle beboerne i
Askerød og vores mange gode samarbejdspartnere en
glædelig Jul & et godt Nytår.
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Fra Ejendomskontoret
Salg af lysstofrør til badeværelserne
Da man ikke længere kan købe korrekte lysstofrør i almindelige butikker, kan de fremover købes på ejendomskontoret til en pris af kr. 40,-

Fra Ejendomskontoret
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i fiskeklubben den 26. januar 2019 kl. 14.00.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand, i ulige år
Valg af næstformand i lige år
Valg af 2 - 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af bilags kontrollant
Eventuelt

Forslag skal være indleveret til formanden inden den. 6. januar 2019.
På fiskeri mødet den 8. januar 2019 vil det endelige program være tilgængelig til udlevering.
Der vil selvfølgelig blive budt på en bid brød og lidt drikkelse efter generalforsamlingen.
Pga. indkøb af mad osv. vil jeg gerne have en tilmeldelse på e-mail john.tofteng@gmail.com,
eller sms 26212470 inden 12. december 2018.
Venlig hilsen

GENNERAL FORSAMLING OG FØRSTE FISKETUR 2019
Her har I det program vi har planlagt for 2019, der kan ske ændringer, men denne tur er fastlagt, resten bliver planlagt på mødet den 4. december 2018.
Søndag den 3. april 2019

Havtur.

Lørdag den 26. januar 2019 kl. 14. General forsamling i Fiske klubben.
Husk tilmelding senest den 12. december 2018. Program osv. Kommer senere.
Husk tilmelding 30 dage før.
Helst på e-mail john.tofteng@gmail.com eller SMS 26212470
Bankonto. Danske Bank reg.nr. 4645 konto nr. 12051956
Husk møde den første tirsdag i hver måned kl. 18.30. (i 2019, dog først den 8. januar 2019)
Venlig hilsen
John
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Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - askeroed@bo-vest.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.30– 8.30
Personlig henvendelse dagligt: 11.00-12.00 pr. 15. februar 2017 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00

Porestruktur og algevækst

Hjertestarter i Askerød

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
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

Askerød har en hjertestarter. Den hænger på Stamhuset ved Aktivitetshusets indgang ved
Café Ask.
Hjertestarteren i Askerød er placeret
udendørs og kan således benyttes
hele døgnet. Der er brugsanvisning i
Hjertestarteren, hvis du får brug for den.
Hjertestarteren er tilmeldt Trygfondens app: Hjertestart.
App´en er gratis at downloade, og hvis du henter den,
kan du altid se, hvor i nærheden, der findes en hjertestarter.

Internet fra Antenneforening af 1986
Pr. 1. november 2018 har Askerød indgået en aftale med
Antenneforeningen af 1986 vedrørende internet.
Ønsker man at modtage internet fra Antenneforeningen,
kan man tilmelde sig enten på tilmeldingsblanket, som
kan hentes på Antenneforeningens hjemmeside www.AF86.dk/priser og bestilling eller på mail
af86@af86.dk.
Fremover betaler beboer direkte til Antenneforeningen og
ikke via huslejen. Hvis man har problemer med internettet, skal man kontakte Support direkte pr. tlf. 77 99 29 55.
Med venlig hilsen Ejendomskontoret
22. april (2.påskedag)
17. maj (st. bededag)
30 – 31. maj (Kr. Himmelfart)
5. juni (Grundlovsdag)
10. juni (2.pinsedag)
24 -26. december
31.december samt 1.januar 2020

Lukkedage på ejendomskontoret i 2018:
28. september (seminar)
24 - 26. december (Juledage)
31. december og 1. januar 2019 (Nytår)

Lukkedage på ejendomskontoret i 2019:
18 – 19. april (påske)

MIDT– OG VESTSJÆLLANDS
Lokal forebyggelse øst Greve er en del af Midt- og Vestsjællands politi. Du kan læse mere om politiet på
https://www.politi.dk/Midtvestsjaelland og komme i kontakt med politiet via telefonnumrene 114 (Vores
servicecenter) og 112 (alarm).
Der er en Politibutik på Greve Videncenter, Hundige Alle 11,
2670 Greve. Åben hver torsdag på nær helligdage i tidsrummet Kl. 1300-1600.
Kontakt kan også ske til nedennævnte områdebetjent både telefonisk og via mail.
Nedennævnte en politiassistent er områdebetjent i Greve Nord/Askerød
og har et særligt kendskab til området. Han kan kontaktes med oplysninger og spørgsmål, som ikke haster. Bemærk dog, at områdebetjenten kun besvarer og tjekker sin telefon og mails, når han er på arbejde.
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Kurt Worsøe
Tlf. 2542 - 6270

Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - askeroed@bo-vest.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.30– 8.30
Personlig henvendelse dagligt: 11.00-12.00 pr. 15. februar 2017 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00

Bo-Vest

Vagttelefon

Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende i
Hartmanns Pakhus, Stationsparken 37, 2600 Glostrup.

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 tlf. nr.: 70 25 26 32

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

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:

70 70 40 40

Hvis I vil bruge Outlook eller lign. Som jeres e-mail program, skal jeres udgående postserver ikke længere hed- Udlån
de ”smtp-replay.ip.nianet.dk”.
E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glim- Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,
rende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kon- græsslåmaskine, grensaks og boremaskine
takt ejendomskontoret, hvis du er i tvivl.
Depositum 200 kr.
Ejendomskontoret
Tlf. 43 97 43 44
træffes ma-fre kl. 11-12
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Ejendomsleder
Dan Kristoffersen

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
Containergården 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
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DIN BEBOERCAFE

Cafè Ask

Telefon 43 97 43 53/43 97 43 43
Hold pause fra den daglige
madlavning.
Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder
aftensmad.

Åbningstider
Tirsdag, onsdag og torsdag aften:
Varm mad:

15.00 - 19.00

UDBRINGNING
LÆKKER VARM MAD.
Bragt direkte til dig i din stue!!
Tirsdage, onsdage 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
Dessert eller supper
Forretter
.

195 kr.
18-20 kr.
20 kr.

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
Kaffe
Kage

20 kr.
5 kr.
5-8 kr.

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

www.cafe-ask.dk
Tag din nabo med og få en hyggelig aften.
Vi glæder os til at se dig.

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:

Hvis du hellere vil spise din mad hjemme,
ini@bo-vest.dk
men har for travlt til at lave den, så er der nu
mulighed for at bestille og hente din varme
Stamhussal:
mad i Cafe Ask tirsdag, onsdag og torsdag
Depositum : ved reservering
aften. Fra kl. 17.30 - 19.00
CAFÈ ASK HAR HANDICAP TOILET
10

kr.

600

kr. 1.000

Leje: ved nøgleudlevering

kr.

600

Aflysning:

kr.

300

December måneds lækre menu i Café Ask
Tirs.d.4.

Lammegryde m/rosenkål & kartofler
Karamelbudding

kr. 42,00
kr. 18,00

Ons.d.5.

Tagine af andelår, bulgur & granatæblekerner

kr. 42,00

Tors.d.6.

Tartelet m/høns i asparges
Hønsekødsuppe m/boller

kr. 38,00
kr. 20,00

Tirs.d.11.

Revelsben m/julekrydderi, rødkålssalat, stegte kartofler & sovs
Æblekompot m/kanelmarengs

kr. 40,00
kr. 18,00

Ons.d.12.

PARKISTANSK AFTENBUFFET
Tilmelding senest d.5.dec

kr. 60,00

Tors.d.13

Glaseret skinke m/grønlangkål & brunede kartofler
Fløderand m/hindbærsovs

kr. 40,00
kr. 18,00

Tirs.d.18

Svinekam m/rødkål, sovs & kartofler
Ris a la mande m/kirsebærsovs

kr. 38,00

kr. 18,00

OBS! HVIS DU VIL VÆRE SIKKER PÅ AT FÅ MAD,
SÅ BRUG HJEMMESIDE: www.cafe-ask.dk ELLER
PÅ MAIL: cafeask@bo-vest.dk
ELLER RING OG BESTIL PÅ TELEFON 43 97 43 43 ELLER 43 97 43 53
Der vil på onsdage være mulighed for køb af kaffe og kage.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår. Tak for 2018

Vi ses i 2019.

Januar måneds lækre menu i Café Ask
Tirs.d.8.

Forl.hare m/waldorfsalat, vildtsovs & kartofler
Abricostrifli

kr. 40,00
kr. 18,00

Ons.d.9.

Marinerede sild m/karrysalat
Æggekage m7flæsk ad libitum

kr. 40,00

Tors.d.10.

Indbagt laks m/lcitronsovs, salat & kartofler
Aspargessuppe

kr. 40,00
kr. 20,00

Tirs.d.15.

Kalveculotte m/½ bagte kartofler & svampesovs
Karamelrand m/is

kr. 42,00
kr. 18,00

Ons.d.14.

Lukket, beboerarrangement

Tors.d.17.

Kylling m/citron-honning & pestokartofler
Frb. m/røget laks, flødepeberrod

kr. 38,00
kr. 20,00

Tirs.d.22.

Wienerschnitzel m/ærter & stegte kartofler
Hindbærtrifli

kr. 42,00
kr. 18,00

Ons.d.23.

Gule ærter m/flæsk og medister
Ad libitum på ærter

kr. 40,00

Tors.d.24.

Hamburgerryg m/grønt, bearnaise & kartofler
Citronfromage

kr. 38,00
kr. 18,00

Tirs.d.29.

Gullash m/kart. mos
Ananas m/hønsesalat

kr. 38,00
kr. 20,00

Ons.d.30.

Kinesisk and m/ris

kr. 38,00

Tors.d.31.

Kalkunschnitzel m/røsti, salat & flødekarrysovs
Hvid chokolademousse m/mangogele

kr. 40,00
kr. 18,00
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Ret til ændringer forbeholdes

Portræt af vores nye
der på ejendomskontoret i Askerød
blev ledig.
”Som driftschef har man rigtig mange
I Askerød er der kommet en ny drifts- områder, man skal være med til at
holde styr på. Det er også et virkelig
leder, som også gerne selv vil have
spændende job. Men det tiltaler mig
olie på hænderne og som godt kan
mere at komme ud og gå mere i dyblide de skæve ideer
den med driften af én afdeling. Her
føler jeg mere, at jeg kan gøre en
Dan Kristoffersen er den nye mand
forskel og bruge nogle af alle de ting,
på ejendomskontoret i Askerød, og
jeg har lært i løbet af de efterhånden
han har i den grad glædet sig til at
mange år, jeg har været i faget”, forkomme ud og arbejde i området.
”Jeg vil ud og have fingrene ned i jor- tæller Dan.
den og rode i maskinrummet. Jeg vil Den 50-årige ejendomsleder blev
ud og være med til at gøre en forskel først uddannet elektriker og efter en
årrække, valgte han at læse videre til
for alle de mennesker, der bor her i
Askerød,” siger Dan Kristoffersen, der bygningskonstruktør. Han kan derfor
startede som driftsleder på ejendoms- selv være med til både en del af det
håndværksfaglige og holde styr på
kontoret d. 1. september.
driftsplanerne og budgetterne bag.
Selvom en stor del af hans arbejde
Beskidte bukser
stadig er ved et skrivebord, glæder
han sig til også at komme lidt med ud
Askerød var ikke et nyt område for
og få beskidte bukseknæ og olie på
Dan, da han på sin første arbejdsdag fingrene.
parkerede bilen foran ejendomskontoret i Krathuset.
Derfor Askerød
Han kommer nemlig fra en stilling
som driftschef i BO-VEST, hvor han
Dan har arbejdet mange spændende
faktisk også havde det overordnede
ansvar for driften i Askerød. Men det steder og haft ansvar for mange store
job blev lidt for meget kontor- og skri- ejendomme og områder. Han har arbejdet med både flere hundrede mevebordsarbejde for Dan. Han ville
hellere ud i områderne og være med, ter lange boligkarreer og historiske
bygninger for Slots- og Kulturstyrelder hvor der sker noget. Derfor slog
han til, da stillingen som ejendomsle- sen. Nu er turen så kommet til Askerød.

Dan: Jeg vil også selv ud i
maskinrummet.

”Jeg synes, at der er rigtig meget godt
i Askerød, som jeg gerne vil være en
del af og arbejde videre på.
Jeg synes, at det er nogle flotte og
spændende bygninger, hvor der er
gjort noget ud af, at det både skal
være funktionelt, men også se flot ud.
Her er grønne områder og legepladser og generelt er der bare rigtig hyggeligt i Askerød,” siger han og fortsætter:
”Jeg har set utallige almene boligområder med kedelige, lange, grå boligblokke. Her er det anderledes. Her er
farver, altaner og beplantning, der
giver mere liv.”
Det var dog ikke kun bygningerne og
buskene, der trak Dan til Askerød.
Den gode stemning og de dygtige
kollegaer på ejendomskontoret og
udsigten til at arbejde sammen med
en engageret afdelingsbestyrelse var
også vigtige faktorer.
Jeg er sikker på, at det bliver rigtig
spændende, for der er mange forskellige dele i jobbet som driftsleder i et
område som Askerød. Askerød fylder
rigtig meget i lokalområdet og kæmper stadig meget med et negativt ry,
der ikke altid er lige berettiget. Jo, der
er uden tvivl udforinger, det vil jeg
ikke benægte. Men der er sket en stor
positiv udvikling de seneste år, og
som driftsleder er det også en del af
mit arbejde at være med til at ændre
det negative ry. Bl.a. ved at sørge for,
at lejlighederne er gode at bo i, at her
ser flot ud, og at Askerød generelt er
et dejligt sted at være,” forklarer han.
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ejendomsleder i Askerød
Drift er da virkelig spændende!
Spørger man Dan, hvorfor han har
valgt jobbet som driftsleder og at arbejde med drift af bygninger generelt,
kommer svaret prompte:
”Jamen drift er da virkelig spændende! Det har jo det hele. Der er rigtig
mange dele, man hele tiden skal have
styr på, holde overblik over og vedligeholde, så tingene bevarer sin værdi
og funktion. Det er både den almindelige drift, hvor alt skal vedligeholdes
og være i orden, så beboerne har
nogle gode lejligheder, som de er glade for at bo i. Men der er også de store enkeltstående udfordringer, der
kræver mere. Og det synes jeg også,
er virkelig spændende” forklarer han
ivrigt.
Han fremhæver et konkret eksempel
med gentagende oversvømmelser i
kælderlokalerne under Stamhuset.

skel. Både for at passe på bygningerne og sørge for, at de ikke forfalder,
men også for beboerne i området.
For det er jo deres penge, og hvis vi
kan stoppe en skade, der bliver ved
med at komme igen, betyder det færre udgifter til den og dermed flere
penge til andre ting, som beboerne
får mere direkte gavn af.”

Et alment bolighjerte

Indtil videre har Dan arbejdet 17 år i
den almene sektor, og det er et arbejde og en retning, han er rigtig glad
for. For som han forklarer, så handler
det i den almene boligsektor ikke udelukkende om bygninger og drift af disse, men i høj grad også om de mennesker, der bor i dem.
”Der findes mange job som driftsleder, hvor man udelukkende arbejder
”Her får jeg mulighed for at bruge den på at drifte og vedligeholde bygninger, så de er fuldt funktionsdygtige og
teoretiske viden, jeg har om bygninger. Ved at gennemgå forskellige fejl- ikke mister værdi. Det arbejde udfører
man naturligvis også i et boligområde
muligheder kan man arbejde sig ind
som her, men her handler det også
på, hvad problemet er og derefter,
om at skabe nogle gode rammer og
hvad man kan gøre for at løse det.
vilkår for de mennesker, der bor i bygDet er en rigtig god følelse og stor
personlig tilfredsstillelse, når jeg kan ningerne og har deres liv i området.
Ikke kun i form af lejlighederne, men
bruge min viden og erfaringer til at
løse sådanne udfordringer med hold- også ift. de mere sociale og engagerede indsatser, der giver et aktivt liv i
bare løsninger. Det betyder jo store
området. Her er personalet på ejenbesparelser i sidste ende.
Så føler jeg, at jeg er god til mit arbej- domskontorerne og i boligorganisatio
de, og at jeg er med til at gøre en for nerne med til at skabe et attraktivt

sted at bo, vi har den direkte kontakt
med beboerne og andre samarbejdspartnere, og det er med til at gøre
jobbet som driftsleder i de almene
boliger sjovt og givende,” forklarer
han.
En idé må gerne være skæv
I tanken om almene boliger ligger også værdien i, at beboerne tager et
medansvar for deres boligområde.
Den værdi vil Dan gerne arbejde på
at gøre mere udbredt i Askerød.
”Jeg vil gerne have, at beboerne får
en form for fælles ånd omkring deres
boligområde, og at de derfor har lyst
til at være med til at gøre det et dejligt
sted at bo. Fx ved ikke at smide affald
på fællesarealer,” siger Dan.
Han indrømmer straks, at det kan
være en svær opgave, og at han ikke
selv har en løsning. Men han er meget villig til at tænke ud af boksen og
afprøve skæve ideer, hvis nogen har
gode bud på, hvordan man fx kan få
børnene og de unge inddraget, så de
også tager ejerskab for deres område.
”Jeg værdsætter gode forslag. Ikke
kun med den her udfordring, men generelt. Jeg synes, at det er vigtigt, at
man som leder lytter til andre, og jeg
synes kun, at det er fedt, hvis man
kan tænke ud over de traditionelle
rammer og prøve nogle skæve ideer
af. Det skal selvfølgelig kunne hænge
sammen rent praktisk og økonomisk,
men jeg kan godt lide de løsningsforslag, som også tænker nyt,” fastslår
han og opfordrer dermed folk til at
komme med gode ideer og forslag.
”Også hvis der er andre sjove eller
sociale ting, folk gerne vil lave sammen med deres naboer og for området. Så kom forbi mit kontor og lad os
tale om det,” indbyder han.

Ingen lastbil alligevel
At blive driftsleder og arbejde med
ejendomme var faktisk slet ikke det,
Dan havde regnet med, at han skulle
leve af. Egentlig havde han helt fra
barnsben og i mange år en drøm om
at blive langtidschauffør. Han ville ud
og kører verdens motorveje tynde i
kæmpestore lastbiler.
Det var derfor, han startede som
elektriker.
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Fortsættes på side 14

Portræt af vores nye ejendomsleder
”Et eller andet skulle jeg jo lave, indtil med familielivet. Min familie og nær-

jeg kunne komme ind bag rattet. Så
jeg tænkte, at jeg måske kunne bruge
elektrikeruddannelsen, hvis der var
noget i lastbilens motor, der skulle
ordnes,” smågriner han.
Men lastbilchauffør blev han altså
ikke – og den beslutning er han meget glad for.
For derhjemme i huset i en lille landsby i nærheden af Næstved har Dan
noget meget bedre. Her har han sit liv
med Kirsten og deres to drenge på
11 år.
”Jeg kunne jo godt se, at det ville være svært at få til at hænge sammen

været i hverdagen er meget vigtig for
mig, og det slår tilværelsen som langtidschauffør til enhver tid. Det er nok
spændende i starten at køre gennem
Europa og se verden, men når man
har kørt på de samme motorveje og
spist på de samme motorvejsrestauranter år efter år, så tvivler jeg på, at
det er særlig spænende længere. Så
nej, jeg har aldrig fortrudt, at jeg gik
den her vej i stedet for trucker-vejen,”
fortæller han.
Artikel af Sarah Z. Ehrenreich

Aktivbestyrelsen
Motionen
er p.t. lukket
Motionsklubben er stadig lukket på ubestemt tid. Dette skyldes, at lokalet skal
totalrenoveres og maskinerne skal efterses, nogle skal repareres, andre smides
ud og der skal muligvis indkøbes nye.
Vi glæder os til at åbne motionsklubben op i et helt ”nyt” lokale og med helt andre medlemsforhold, men der går et stykke tid, før vi genåbner.
Mere nyt følger her i AT.

Med venlig hilsen Aktivbestyrelsen

Kig ind – Seniorklubben
og Ældre Sagens ITCafé har åbent den første mandag i måneden
kl. 10 – 12.
2018
14. december

Aktivitets-kalender
Det sker i december
Fredagsbar i Cafè Ask kl. 17.00 - 20.00 (se side 6)

Det sker i nærmeste fremtid:
26. januar

Ordinær generalforsamling i Fiskeklubben kl.14.00
14

Snerydning og glatførebekæmpelse
Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Driften og bliver efter aftale med miljøudvalget
udført efter følgende retningslinjer og prioritering (se kortet):

1.

GRØN - Alle hovedstier og pladsen foran opgangsdørene - HUSK der ikke må
henstilles cykler og lignende her

2.

RØD -

Mindre stier

3.

BLÅ -

P-Pladserne vil kun blive ryddet ved tilkørsel.- HUSK evt. en sneskovl
for at få din bil fri.

ORANGE -

Kommunen står for snerydning og glatførebekæmpelse af hovedvejene. Men er disse ikke ryddet, når ovenstående er udført, vil ejendomskontoret få det udført.
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Aktivitetshuset i Askerød

Greve Nord Projektet
Aktiviteter:
I løbet af året er der masser af gratis aktiviteter og oplevelser for både børn og voksne i området.
Klik ind på www.grevenord.dk og eller find Greve Nord Projektet på Facebook hold dig opdateret.
Vejledning:
Vi tilbyder gratis råd og vejledning til fx job, uddannelse, familieliv, NEM-ID, e-boks, kontakt med kommunen, skole, vejledning om smerter, samtaler om det der gør ondt m.m.
Kig forbi Aktivitetshuset i Digehuset 9 eller læs mere på www.grevenord.dk
Nyheder til dig:
Hver 14. dag udkommer Greve Nord Projektets nyhedsbrev på mail. På www.grevenord.dk kan du skrive dig op til det gratisnyhedsbrev, der indeholder arrangementer, aktiviteter og gode historier fra dit lokalområde.

BRUGER GRUPPE:
Greve Nord Projektet

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl.10-17

Kl.10-17

Kl.10-17

Kl.10-17

Kl.10-15

Kvindegruppen

Kl.12-15

Ældre tyrkiske kvinder

Kl.12-15

Irakisk kvindeforening
Pigegruppe 17+

Lørdag

Kl.12-15
Kl.11-14

Kl.18-20
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Søndag

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- & Vinlaug

Finn Nyborg
41 17 62 04
fny@cwek.dk

Billarden

Annette Jørgensen
26 19 25 62

Åben efter aftale

Tirs
Tors

18.30 - 22
16 - 22

Første lørdag i måneden 14 – 18

Madlavning for finere mænd

Inge Nielsen

Se side 16

Motion for Askerødder

Kurdisk Klub

Sheirko Mahmood
31 38 94 94

Fredag
Lør - søn

18 - 24
18 - 24

Seniorklubben

Connie Skovbo-Rasmussen
connie@gaias.dk

Tirsdag

12 - 22

Man - fre

17 - 24

43 90 75 32

Mens Salon

Abdulkareem
22 45 94 60

Askerød Modeljernbane Klub

Peter Hansen 60 65 96 80
peterhansen629@outlook.com
Jørgen T. Kai 61 70 69 42
jrgentefkehagen@yahoo.com
Claus Vergo 42 59 61 60
vergo71@gmail.com

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
Fødselsdage

Det sker i december:
4. december

Banko

11. december

Frokost

18. december

Julefrokost

Anette Jørgensen
John Tofteng

18. januar 2019
22. januar 2019

Det sker i januar 2019:
8. januar

Banko

15. januar

Frokost

22. januar

Hygge

29. januar

Frokost

Nye medlemmer er velkomne!

God Jul og
godt Nytår
til alle

På bestyrelsens vegne.

Seniorklubbens Formand:
Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal
Tf.: 43 90 75 32 / connie@gaias.dk

Miljøudvalget

Opslagstavle for beboerne
På beboermødet i september 2014 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.
M.v.h. Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen
Formand:

Næstformand.:

Medlem:

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

Medlem:

Øvrige medlemmer:
Maria Bergamo-Giorgi
Finn Nyborg
Inga Andersson
Villy Madsen
Steen Holm Hemmingsen
Repræsentant for ejendomskontoret:
Maria Gad

Formand:

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

Charlotte Birkved
Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 18.00
cbirkved@godmail.dk
Keki Patell
kekpat@gmail.com

Eva Birkved

Aktivbestyrelsen

Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5
Tlf. 61 60 43 69
jfahlgren@ymail.com

Kasserer

Formand:

Øvrige
medlemmer:

Tommy Christiansen
Hanne Frederiksen

Repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen
Repræsentant fra Ejendomskontoret

Preben Blankholm

Afdelingsbestyrelsen holder møde sidste tirsdag i hver
måned.

Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned.
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Julekonkurrence
Vær med i konkurrencen om gave til en værdi af kr. 499,00. Der er 3 gaver på højkant.
Alt, du skal gøre, er at løse denne lille juleopgave og aflevere den i udfyldt stand og du deltager i lodtrækningen.
Sidste frist for aflevering i Ejendomskontorets postkasse er 10. december 2018.
Vinderen får telefonisk besked.
Smartbox - Glædelig Jul

kigget

Hurtigt

ILT

DRÆN

SKALDYR

FUGL
SVIMMEL

IKKE

STOPPER

MORALSK

GRINET

KÆRTEGNE

1000 KG
REKLAME

Engelsk
kurs

FAGMAND
NEDBØR

BRANCHE

STEDORD

STEDNAVN

TONE

DRIK

FORBUND

Filmfigur

UJÆVN

BEHERSKET

COOL

HANK

SÆTTE
OP

FARVERIGE
TONE

Stolthed

Bjæffe
RÆKKE

MEN

aftryk

FORRETNING

TON

GRØNT
LAG

Navn :

..............................................................

Adresse :

..............................................................

Tlf. nr. :

..............................................................
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Medlemmer af Aktivbestyrelsen og Afdelingsbestyrelsen kan ikke deltage.

M.v.h. Aktivbestyrelsen

