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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 ejendoms-
kontoret. 
Har du lyst til at være med i AT´s redaktion, så kon-
takt AT´s redaktion. 

Greve Nord Projektet 
 
 
Aktiviteter: 
I løbet af året er der masser af gratis aktiviteter og oplevel-
ser 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 nyheds-
brev på mail. På www.grevenord.dk kan du skrive dig op til 
det gratisnyhedsbrev, der indeholder arrangementer, akti-
viteter og gode historier fra dit lokalområde. 

Fra redaktionen 
 
 

Næste deadline er d. 15. OKTOBER 2018 
 
 

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

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt ude-
lade læserbreve fremsendt til AT. 

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 tekstty-
pe: Arial og skriftstørrelse: 10. 

Forsidebilledet:  
Ejendomskontoret  i Askerød 
  

Fotografi:  
Jens  B. Jensen fra Ejendomskontoret 

 
 

Er du bagud med 
huslejen? 

Gør det ondt i økonomien og træn-
ger du til rådgivning,  
så snak med økonomisk rådgiver 
Laura Lorentzen. 
 
Ring på 60 35 46 63 ml. 9.00-15.00 
tirsdag i lige uger  
eller 
send en mail på  llo@bo-vest.dk  

Er du bagud med huslejen og har du behov for op-
rydning i økonomien? 
 
Der kan være mange grunde til, at man ikke får be-
talt sin husleje til tiden.  
 
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  
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Ansøgninger er ikke, hvad de aldrig har været 

I næstsidste nummer af Askerød 
Tidende valgte redaktionen at 
bringe hele 4 sider om en opsigt-
vækkende historie som TV2 Lorry 
kørte over flere dage. 
 
”Greve får de pædagoger, som 
Vestegnen ønskede sig” var over-
skriften på Lærke Taidals indslag. 
 
Hele striden mellem Greve kom-
mune og Vestegnskommunerne 
bunder i, at Greve i de næste tre 
år vil få seks millioner til at ansæt-
te fem pædagoger i Børnehuset 
Syd og Børnehuset Nova i Greve. 
 
”Vi har nogle socialt udsatte børn i 
kommunen, som er bagud i udvik-
lingen i forhold til andre børn”, ud-
taler formanden for Skole– og 
Børneudvalget i Greve Kommune. 
Claus Jensen glemmer at fortælle, 
at Askerød tidligere havde en inte-
greret vuggestue og børnehave 
med speciale i netop den slags 
børn. Desværre nedlagde Greve 
Kommune ”Grøften” under den 
store renovering af Askerød, der 
sluttede for seks år siden. 
 
Begrundelsen var ifølge Greve 
Byråd, at kommunen ønskede at 
anvende sine egne kommunale 
bygninger. 
Troværdigheden gik dog fløjten, 
da Greve Boligselskab gav kom-
munen et tilbud, politikerne ikke 
kunne sige nej til. 

Således opstod Nova som en me-
gastor institution til 140 børn og 
Askerød mistede sin sidste institu-
tion med veluddannet personale 
og en dygtig leder. 
 
”I Greve ligger de to dagsinstituti-
oner, som har fået del i puljen, i 
den nordlige del af kommunen. 
Her er der særlige udfordringer 
med social arv og integration . . . 
Og så har vi Askerød liggende 
meget tæt op ad, som også har 
en del børn, der skal integreres 
ordentligt i det danske samfund”, 
siger borgmester Pernille Beck-
mann. 
 
Omsorgen kommer desværre 
mindst fem år for sent til at hjælpe 
de børnefamilier, der havde 
”Grøften” som et uundværligt soci-
alt sted i en svær dagligdag, især 
for indvandrere og flygtninge. 
 
Nedlæggelsen af ”Grøften” fulgtes 
af en årelang krise for Greve 
Kommunes børneinstitutioner, en 
krise som forværredes af dårlige 
kår for god ledelse. 
For slet ikke at tale om skolerne i 
Hundige. Den tager vi en anden 
gang. 
 
Her og nu må vi til at slutte skan-
dalen - som Mattias Tesfaye anty-
der - om forbigåelsen af Vest-
egnskommunerne i slagsmålet om 
fordelingen af en kvart milliard 

kroner til at styrke den pædagogi-
ske indsats overfor udsatte børn. 
 
Greves borgmester spørger sig 
selv om, hvad vestegnskommu-
nerne har skrevet i deres ansøg-
ninger til Børne – og Socialmini-
steriet. 
Ja, hvad har de skrevet i  deres 
ansøgninger??? 
 
Vestegnens borgmestre og em-
bedsværket er mindst lige så klo-
ge som Greves. 
Hvor pengene havner har intet 
med held eller ansøgningernes 
genialitet at gøre. 
 
Det  er for det meste et spørgsmål 
om vennetjenester og det behøver 
ingen borgmester, hverken i Gre-
ve eller på Vestegnen, at græde 
krokodilletårer over. Sådan er det 
bare. 
Hvis der er politikere, der siger 
noget andet, ved de ikke, hvad de 
taler om. 
Eller også er de netop den type 
levebrødspolitikere, der går tretten 
på dusinet af. 
Dem uden moralsk kompas og 
manglende døm-
mekraft.  
 
 

M.v.h. 
Jørgen Fahlgren 
 
Formand for  
Afdelingsbestyrelsen i Askerød 
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                                                            Askerød 
 

Referat af beboermøde onsdag den 19. september 2018 
 
Til stede: 
 
Afdelingsbestyrelsen: Jørgen Fahlgren (Formand), Charlotte Birkved (Næstformand), Preben Holmstrøm og Keki 
Patell. 
Bo-Vest administration: Tommy Jørgensen (ejendomsmester), Maria Gad (koordinator), Gitte Jakobsen (sekretær) 
VA bestyrelsen: Per Larsen (dirigent) 
Gæster: Rene Fuglsang (VA) og Marit Vicki Rostgaard-Bruun (Bo-Vest økonomiafdeling) 

I alt 30 husstande, 60 stemmeberettigede 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved formanden 
 

Jørgen Fahlgren bød velkommen til alle fremmødte og præsenterede dagens gæster. Marit Vicki Rost-
gaard-Bruun fra økonomiafdelingen i Bo-vest, samt Rene Fuglsang ( Formand fra Grønningen ) som 
skal være medpraktikant som dirigent.  
Samtidig blev de nyansatte i Askerød præsenteret. Ejendomsmester Tommy Jørgensen som tiltrådte 1. 
juni 2018 og vores nye ejendomsleder Dan Kristoffersen som starter pr. 1. oktober 2018. 
Jørgen nævner skyderiet som fandt sted natten til onsdag. 5 biler blev ramt af skud. Politiet mener de 
skød ude fra Godsvej og ind i Askerød. Politiet har undersøgt og afspærret området og tjekket video-
overvågningen igennem nede på ejendomskontoret, og mere ved vi desværre ikke endnu.  
 

 
2. Valg af dirigent 
 

  Per Larsen blev valgt som dirigent. Og Rene Fuglsang som med dirigent. 
 

3. Valg af referent 
 

Gitte Jakobsen blev valgt som referent. 
 

4. Godkendelse af forretningsorden 
 

 Forretningsorden blev godkendt. 
 

5. Godkendelse af dagsorden 
 

Rene Fuglsang orienterer om at beboermødet er varslet korrekt og er derfor lovligt varslet. 
Dagsorden blev godkendt. 

 
 

6. Valg af stemmeudvalg 
 

To beboere  
 

7. Godkendelse af bestyrelsens orientering 
 

Jørgen Fahlgren beretter om at Greves borgmester har været i medierne siden januar, omkring den nye 
ghettopakke som de vil indføre. Lige nu er der 16 sociale boligbyggerier på listen, men Askerød er ikke 
en  

 

REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Ordinært beboermøde onsdag den 19. september 2018 kl. 19.00 

i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 
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REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Ordinært beboermøde onsdag den 19. september 2018 kl. 19.00 

i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 

af dem. Hvis den nye ghettopakke bliver en realitet, vil det betyde at der til sidst kun vil være 40 % 
beboere tilbage i de almennyttige boliger. 
Borgmesteren i Greve, Roskilde og Helsingør vil lave kriterierne om så Askerød igen kommer på 
ghettolisten. 
Der er blevet søgt fondsmidler til kommunerne på 250.000 kr. Dem har Greve kommune fået til at 
ansætte 5 pædagoger til socialbelastet børn. 
 
Kommunen vil nedlægge alle klubber for de unge. Bestyrelsen har lavet et protestbrev, da Klub God-
set tæt på Askerød er et godt sted for de unge fra Askerød. 
 
Bo-vest har udvidet med Lejerbo, som nu hedder Bo-vita. 
 
Samarbejdet med politiet og Askerød er blevet bedre, politiet er i Askerød den. 1. tirsdag i måneden. 

 
Greve Nord projektet som hører til i Askerød fungere godt, alle beboere fra hele den almene bolig 
sektor betaler 7/8 dele af projektet og resten får vi støtte til. Fra år 2008-2012 var projektet kun foku-
seret på Askerød, men er efterfølgende udvidet til Hundige området og er nu delt ud over hele Greve 
kommune. 
 
Beretning slut. 

 
Dirigent Per Larsen spørger om nogle har spørgsmål til beretningen.  

 
Beboer stiller spørgsmål til beboerforeningens hjemmeside som er ude af drift. 
Jørgen beklager at det ikke fungere, men at vi arbejder på det. 
Beboer tilføjer at man kan få et firma til at oprette en hjemmeside, da det er vigtigt for beboere som 
ikke har mulighed for at komme så nemt rundt.  
 
Beboer spørger til parkeringsordningen som ikke fungere særlig godt, med uberettigede bøder til 
beboerne. 
Jørgen fortæller at halvdelen af vejen tilhører Greve kommune, og at parkeringsvagter ikke kan finde 
ud af hvor linjerne går. Bestyrelsen arbejder på at få det ændret til en anden løsning som de håber at 
kunne få med til næste beboermøde,  
Beboer ønsker at man evt. tager beboerne med på råd til hvordan det kan ændres. 

 
Beboer spørger om man kan indføre parkeringstilladelser som sættes i forruden for beboerne i Aske-
rød. 
Jørgen tilføjer at den løsning der er nu, er stemt ind på et beboermøde, og hvis dette skal ændres 
igen, skal det tages op på ny. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 

8. Indkommende forslag (Ingen) 
 
9. Gennemgang og godkendelse af budgettet 2019 
 

Tommy Jørgensen gennemgik budgettet. 
 

Budgettet for 2019 blev enstemmigt godkendt. 
 

 
10. Eventuelt 

 
Beboer spørger til trappevasken som er spild af penge. De støvsuger ikke og bruger en kop med 
vand til at vaske gulvet. 
Jørgen fortæller at KN Rengøring har været her siden 1. marts, men ejendomskontoret vil kigge på 
det. 
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REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Ordinært beboermøde onsdag den 19. september 2018 kl. 19.00 

i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 

Beboer spørger indtil den brand som var i Agerhuset 8. Og fortæller at dem som bor i lejemålet, ikke 
er dem som står på kontrakten samt at det burde være et lovkrav at man har en indboforsikring når 
man flytter ind. 
Jørgen tilføjer at man ikke kan kræve at beboer har en indboforsikring, men man kan opfordre til det, 
samt at ejendomskontoret vil se på om det er en 3. part som bor i lejemålet. 
 
Beboer fortæller at der er problemer med knallerter og motorcykler som kører meget stærkt igennem 
Askerød, politiet siger, at de opfordrer alle til at ringe når de ser dem, så de kan prøve at få fat i dem 
på det rigtige sted og tidspunkt. 
 
Beboer spørger indtil videoovervågning og om det bruges, da beboer har fået af vide fra politiet at 
det ikke virker. 
Jørgen fortæller at videoovervågningen virker som det skal, og politiet har selv adgang til disse fra 
politistationen i Roskilde. Alternativt kan de komme ned på ejendomskontoret hvis de ønsker at se 
noget. Ejendomskontoret må ikke se på overvågningen, medmindre der er sket hærværk på bygnin-
ger. 
Beboer tilføjer at hendes kat er blevet kørt ned, og politiet har sagt at opgaven ligger hos ejendoms-
kontoret. Jørgen tilføjer at det er politiet selv som skal se på overvågningen. 
 
Beboer ønsker at man sætter bomme op i Askerød for at give mere tryghed. 
Jørgen tilføjer at det er et forslag som kan tages op på et beboermøde, 
 
Beboer kommentere på de ændrede belægninger som er i gang ved Agerhuset, dette gør at knaller-
ter meget nemmere kan køre igennem med høj fart. 
Disse ændringer i belægninger er til gavn for gangbesværet. 
 
Beboer spørger til om der er sat penge af til vinduer på 3. sal da de er meget dårlige.  
Tommy fortæller at der er sat penge af til alle vinduer. 
 
Beboer spørger til legepladsen ved den gamle børnehave, hegnet er trådt helt ned og der er fyldt 
med skrald og joints.  
Ejendomskontoret vil kigge på om vi kan gøre noget ved det. 
 
Beboer fortæller at de skraldebiler som kører i Askerød sviner mere når de er kørt herfra. 
Jørgen fortæller at det er Greve kommune som dikterer hvilket firma vi skal bruge, men det er ikke 
ok. 
 
Beboer spørger indtil hvorfor det boligareal man betaler for, er mindre end det faktiske areal. 
Svaret er at, når man bor i etagebyggeri, så indgår indgangspartier, altaner, fællesarealer mm. I hver 
beboers bolig areal, og man betaler derfor til vedligeholdelse af disse via sin husleje. Hvis man vil gå 
videre med det er der mulighed for at henvende sig til beboerklagenævnet. Men der har tidligere væ-
ret stillet samme spørgsmål, hvor lejemålene blev målt op og arealerne var korrekte. 
 
Beboer kommer med en tak for rensning af baldakiner. En anden beboer tilføjer at rengøringen af 
hendes baldakin ikke er i orden og at den stadig er beskidt efter den er rengjort. Ejendomskontoret 
vil se på dette. 
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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 -  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 

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 

Kurt Worsøe 

Tlf. 2542 - 6270 

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 oplys-
ninger og spørgsmål, som ikke haster. Bemærk dog, at områdebetjen-
ten kun besvarer og tjekker sin telefon og mails, når han er på arbejde. 

MIDT– OG VESTSJÆLLANDS  

 

Hjertestarter i Askerød 

Askerød har en hjertestarter. Den hænger på Stamhu-
set 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 hjerte-
starter. 

 

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) 

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 
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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 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret 

Bo-Vest 
 
Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende i 
Hartmanns Pakhus, Stationsparken 37, 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 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,  
græsslåmaskine, grensaks og boremaskine 
Depositum 200 kr. 
 
 
 

 

 

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 Containergår-
 den hele døgnet, hvis du ikke har en, så  
 henvend dig på ejendomskontoret 
 

   
Ejendomskontoret 
Tlf. 43 97 43 44 
træffes ma-fre kl. 11-12  
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18 
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Cafè Ask 

Åbningstider 

Tirsdag, onsdag og torsdag aften: 
Varm mad:       15.00 - 19.00 

DIN BEBOERCAFE  

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.cafe-ask.dk 
 

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, onsdag og torsdag  

aften. Fra kl. 17.30 - 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            195 kr. 
Dessert eller supper            18-20 kr. 
Forretter           20 kr.  
. 

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om 

dagens menu eller  om ordningen. 

Telefon 43 97 43 53/43 97 43 43 

Udlejning af Stamhussal 
  

Kontakt Inge i Cafe Ask personligt  

eller via telefon 43 97 43 53  eller mail:  
 

ini@bo-vest.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 

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 

Oktober måneds lækre  menu i Café Ask  
Tirs.d.2.  Nakkefilet stegt som vildt m/vildtsovs, Waldorffsalat & kartofler   kr. 40,00  
   Ymerfromage m/kirsebærsovs        kr. 18,00 

Ons.d.3.  Revelsben m/coleslaw, kartofler & sovs       kr. 38,00   

Tors.d.4.  Fiskefilet m/remo., sovs, grønt & kartofler      kr. 38,00  
   Bagte æbler m/is          kr. 18,00 

Tirs.d.9.  Stegt flæsk m/persillesovs & kartofler       kr. 38,00  
   Svesketrifli           kr. 18,00 

Ons.d.10.  Gl. dags kyllingesteg m/sovs & kartofler       kr. 38,00  

Tors.d.11.  Lammekølle m/kart. både, salat & sovs       kr. 40,00  
   Citrontærte m/marengs         kr. 18,00  

Tirs.d.16.  FERIE              

Ons.d.17.  FERIE 

Tors.d.18.  FERIE       

Tirs.d.23.  Parmesankylling på spinat m/brød       kr. 38,00  
   Avokado m/rejer          kr. 20,00 

Ons.d.24.  Shephers Pie m/salat         kr. 38,00 

Tors.d.25.  Sprængt okse m/peberrodssovs, grønt & kartofler     kr. 40,00  
   Irsk kaffefromage          kr. 18,00 

Tirs.d.30.  Ungarnsk gullash m/kart. mos        kr. 40,00  
   Cheesecake m/solbær-lakrids        kr. 18,00 

Ons.d.31.  Svinemørbrad i grøn karry m/løse ris       kr. 40,00 

November måneds lækre menu i Café Ask  

Tors.d.1.  Skinkeschnitzel m/serano, bulgursalat, gorgonzolasovs & brød    kr. 38,00 
   Tunmousse            kr. 20,00 

Tirs.d.6.  Gl. dags oksesteg m/glass. løg, bønner, kartofler & sovs     kr. 42,00 
   Chokolademousse           kr. 18,00  

Ons.d.7.  Oksekødsuppe m/boller. Oksekød m/sur-sød sovs & brød     kr. 40,00  

Tors.d.8.  Andesteg m/diverse tilbehør         kr. 75,00 
   Ris a la mande m/kirsebærsovs         kr. 18,00 
      TILMELDING senest onsdag den 31. oktober 

Tirs.d.13.  Skinkemignongryde m/abrikos & løse ris        kr. 40,00 
   Blødende chokoladekage m/is         kr. 18,00 

Ons.d.14.  Frikadeller m/varm kartoffelsalat         kr. 38,00  

Tors.d.15.  Paneret flæsk m/persillesovs & kartofler        kr. 38,00 
   Pæremousse m/sprød bund         kr. 18,00 

Tirs.d.20.  Hønsefrikasse` m/kartofler          kr. 38,00 
   Pandekage m/hindbær og flødeskum        kr. 18,00 

Ons.d.21.  Skipperlabsskovs           kr. 40,00 

Tors.d.22.  Enebærgryde m/kartoffelmos         kr. 40,00 
   Ananasfromage           kr. 18,00  

Tirs.d.27.  Ribbensteg m/rødkål, sovs & kartofler        kr. 38,00 
   Gl. dags æblekage           kr. 18,00 

Ons.d.28.  Hvidkålsrouletter m/muskatsovs & kartofler       kr. 38,00 

Tors.d.29.  Fiskefilet m/reje-aspargessovs & kartofler       Kr. 40,00 
   Citronfromage           kr. 18,00 
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 Fra Ejendomskontoret 
 

Der er sat automatisk lukning på vaskerierne i Askerød. 

Åbningstiderne vil være fra kl. 7.00 – 22.00. 

M.v.h. Ejendomskontoret 

De, der kommer jævnligt i Cafe Ask har sikkert be-
mærket, at der er stillet 2 reoler fyldt med bøger op 
ved siddegruppen.  

Meningen er, at alle, der har lyst, enten kan hente 
eller sætte en bog i reolen eller begge dele - de er 
nemlig til fri afbenyttelse for alle cafeens gæster. 

Vi håber derfor, at rigtig mange, børn som voksne, 
vil slå et smut rundt om Cafe Ask og benytte sig af 
tilbuddet - der er bøger i alle genrer og for enhver 
smag. 

M.v.h. 

Eva Birkved, Formand for Miljøudvalget 

 

Bogreoler i Café Ask 

 

Aktivbestyrelsen holdt Nytårskur i Askerød 14. januar  

 

Aktivbestyrelsen søger frivillige til Vinterfesten 

Aktivbestyrelsen søger frivillige, 
som vil hjælpe til Høstfesten 
lørdag den 10. november kl. 
17.00. Høstfesten starter kl. 
18.30. 

 

Vil du hjælpe til som frivillig? 
Vi skal bruge hjælpere/
afløsere til: 
 
 
• Opstilling af borde 
• Borddækning 
• Hjælp med servering 

• Oprydning 
 
Hvis du vil hjælpe til festen, så 
kontakt : Charlotte Tew  .   

                   

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

 

 

Mvh Charlotte Tew 

Formand for Aktivbestyrelsen 
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Hvorfor er politiet på besøg i Askerød? 
 

Politiet arbejder for borgernes tryghed, og derfor vil vi gerne møde jer beboere, hvor I bor. Vi vil gerne møde en mas-
se af Askerøds beboere, så I kan fortælle os, hvad der er vigtigt for jer og jeres boligområde. Vi ønsker at opretholde 
og arbejder for at forbedre trygheden i Askerød. Derfor vil vi rigtig gerne høre, hvis der er noget, der gør dig utryg, så 
vi kan gøre noget ved det.  
 

Vi har nu besøgt Askerød to gange med vores mobile politistation, som du resten af året kan besøge den første tirs-
dag i måneden. En del af jer har allerede besøgt os og fortalt om mange spændende ting, ligesom I beboere har stil-
let mange gode spørgsmål. Tak for dem!   
 

Utryghedsskabende knallertkørsel og brug af fyrværkeri 

Særligt én type henvendelse fra flere beboere har været gennemgående og vakt politiets opmærksomhed: 
utryghedsskabende knallertkørsel. Det skulle der selvfølgelig sættes en stopper for, så folk kan gå sikkert på stierne 
eller sidde uforstyrrede på altanerne i Askerød. Derfor lavede vi en aktion mod utryghedsskabende knallertkørsel, 
som blandt andet indbragte tre efterlyste og ulovlige knallerter. Vi har også fået henvendelser om, at der allerede i 
november plejer at blive anvendt  fyrværkeri, hvilket også skaber utryghed. Det vil vi straks undersøge og finde ud af, 
hvad vi kan gøre ved.  
 

For en god ordens skyld kan vi oplyse, at det kun er tilladt at anvende fyrværkeri i perioden fra den 27. december til 
den 01. januar.  
 

Kom forbi og sig hej 

Vi har en fast plads i Askerød, hvor vi har været på besøg med vores pavillon og politibiler to gange. Vi er rigtig glade 
for den opbakning og alle de besøg, vi har haft. 
 

Så husk, at vi kommer fast den første tirsdag i hver måned resten af 2018. Derfor håber vi på at møde endnu flere 
beboere i Askerød. Alle er velkomne, og vi håber, at I vil fortælle os, hvad I synes, der er vigtigt for jer og jeres områ-
de.   

 

Vi håber, at du kommer forbi, siger hej og hører nærmere om vores arbejde. Vi byder på kaffe.  

MØD OS 
 

 
 

Har du spørgsmål eller andet, er vi også til rådighed på vores telefoner 

 
   Områdebetjent Ercan         Områdebetjent Kurt                    Civil Forebygger Trine 

   Tlf. 40 25 33 47         Tlf. 25 42 62 70                              Tlf. 22 83 60 74 
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           Aktivitets-kalender 
Det sker i  oktober 

    

26.oktober  Fiskebuffet i Café Ask kl. 17.30 (se side 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sker i nærmeste fremtid: 

10. november Vinterfest i Café Ask (se bagsiden) 

 

2018 

 

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, an-
dre 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 

Seniorklubben i Askerød holder i samarbejde med  

Ældre Sagen i Greve IT-café i  

Seniorklubbens lokale i Stamhuset, den første mandag i måneden, kl. 10-12. 

 

Har du problemer med at bruge din computer, tablet (iPad og alle de andre mærker)  eller 
smartphone står vores IT-frivillige klar til at hjælpe dig. 

 

Seniorklubben har kaffe på kanden, så hvis du tager ”problem-barnet” med hen i IT-
cafeen, finder vi sammen ud af det. 

 

Har du ikke mulighed for at komme hen i IT-cafeen eller kan dit problem ikke vente til vi er 
der næste gang,  kan en af vores IT-frivillige komme hjem til dig.  

Kig ind – Seniorklubben og Ældre Sagens IT-Café har  

åbent den første mandag i måneden kl. 10 – 12. 
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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, vejled-
ning 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 gra-
tisnyhedsbrev, der indeholder arrangementer, aktiviteter og gode historier fra dit lokalområde. 

 

 

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

 

Askerød Fiskeklub 

 

 
 

 

Askerød Øl- & Vinlaug 

 

 
 

Billarden 

 

 
 

Madlavning for finere mænd  

 

 
 

Motion for Askerødder  

 

 

 

 

Kurdisk Klub 

 

 

Seniorklubben  

 

 

Mens Salon  

 

 

Askerød Modeljernbane Klub 

 

 

John Tofteng, Digehuset 

26 21 24 70 

John.tofteng@gmail.com 
 

 
Finn Nyborg 

41 17 62 04  

fny@cwek.dk  

 

Annette Jørgensen 

26 19 25 62 

 
 
 

Inge Nielsen  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sheirko Mahmood 

31 38 94 94  
 
 

 

Connie Skovbo-Rasmussen 

connie@gaias.dk 

43 90 75 32 

 
Abdulkareem 

22 45 94 60 

 

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 

 

Åben efter aftale 

 

 

 

 

 

Tirs  18.30 - 22 

Tors  16 - 22 

Første lørdag i måneden 14 – 18 

 

 

 
 

 

 
Se side 16 

 
 

 
 
 

Fredag  18  - 24 

Lør - søn  18  - 24 
 

 
 

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 oktober: 

  2. oktober  Banko 

  9. oktober  Frokost 

16. oktober  Hygge 

23. oktober  Frokost 

31. oktober  Hygge 

 
 

    
 

 
 

Formand:   Charlotte Tew                        

   Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00          

   mail@charlottetew.dk  

 

Øvrige  

medlemmer:  Tommy Christiansen 

   Hanne Frederiksen 

 

 

Repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen 

Repræsentant fra Ejendomskontoret 

 
 

 

Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. 

 

Formand:   Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5  
   Tlf.  61 60 43 69    
    jfahlgren@ymail.com   
 
Næstformand.:  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:   Marian Høhnhoff 
 
1. suppleant: Preben Blankholm 

  
Afdelingsbestyrelsen holder møde sidste tirsdag i hver 
måned. 
   

Fødselsdage 

Formand: Eva Birkved 
 

Øvrige medlemmer: 
 

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

På beboermødet i september 2014 foreslog en beboer, at der skul-
le 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 hæn-
ge sedler op, hvis man ønsker at forære noget væk, med telefon-
nummer. Alle beboerne i Askerød kan også bruge tavlen til intern 
kommunikation. 
 

M.v.h. Afdelingsbestyrelsen 

Opslagstavle for beboerne 

Nye medlemmer er velkomne! 
På bestyrelsens vegne.    

Seniorklubbens Formand: 

Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal 

 

Miljøudvalget 

 

Aktivbestyrelsen  
 

Afdelingsbestyrelsen 
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