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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
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/

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. Webmaster: Charlotte Birkved
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. OKTOBER 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:
Efterår i 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:
Charlotte Birkved

Det skrevne skal være Word, Publisher eller PDF, i teksttype: Arial og skriftstørrelse: 10.
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Kaotisk beboermøde
Kære beboere i Askerød

Mindretallet sad rådvilde og usikre tilbage.
Hvad skete der egentligt?

Onsdag den 18. september 2019 blev der afholdt ordinært beboermøde vedrørende budget 2020.

Spillede beboerdemokratiet fallit?
Hvad betyder det, at beboersammensætningen i de udsatte almene boligområder som den nuværende
”Ghettoliste” viser/stigmatiserer beboerne med store og
massive boligsociale problemer/udfordringer.

Mødet blev et tilløbsstykke: I alt 92 husstande var repræsenteret. Hver husstand havde 2 stemmer.
Referatet kan du læse på side 10—12 i dette blad og på
Askerøds hjemmeside.

Hvad Askerød angår, kan det ikke komme bag på hverken Greve Kommune, Folketinget, BL - De almene BoliHer på lederpladsen vil jeg koncentrere mig om de to tunger, Bo-Vest og VA.
ge forslag om udskiftning af tage og budgettet 2020.
Hvis de ansvarlige politikere og magthavere alligevel tvivI Askerød Tidende marts 2019 kunne beboerne læse føller, kan undertegnede anbefale at studere KÅS statistikgende:
kerne fra Danmarks statistik.
Den store sorte sky på himlen er behovet for tag renoveDet andet tunge problem på Beboermødet er selvfølgelig
ring af alle Askerøds blokke. Det kunne være gjort samtiBudget for 2020.
dig med den store renovering, som sluttede i 2012.
Jeg talte før mødet med flere beboere, der ikke tidligere
Desværre mente Landsbyggefonden, at det var der ikke
havde været til beboermøde.
penge til.
De kom, fordi de var bange for, at de ikke kunne betale
Så hellere bruge 100 millioner på nedrivning af to blokke husleje med de fremtidige forhøjelser.
Agerhuset 6 og Dalhuset 5. Dengang i 2010 –12 stod der
stilladser ved alle 55 blokke. Det koster omkring 20 millio- Siden 2013 har Askerød kunne holde huslejen i ro takket
ner, hvis det skal ske igen.
været opsparede midler. Det kan vi ikke længere.
På beboermødet fortalte arkitekt og rådgiver Jan Seifert
om, hvad pilotprojektet af to blokke afslørede: at tagpladerne er stærkt eroderede, revnede og mangler hjørner.
Tagpladerne er generelt papirtynde og ikke intakte. Og
meget andet som kunne læses inden mødet i Dagsordenen med de nødvendige bilag.

Måske forklarer det, at der gik panik i flertallet, da budgettet på de nye tage kom til afstemning. Måske.
Budget for 2020 blev vedtaget uden problemer.
Det skyldes vel nok, at det flertal af beboere, der nedstemte tagrenoveringen for længst havde forladt mødet,
inden budget 2020 kom til afstemning.

Rådgiveren anbefalede at fortsætte med udskiftningen af
tagpladerne på de resterende 53 boligblokke og ikke løbe Beboerdemokratiet på dansk er ikke lige til for alle indvanunødvendige økonomiske risici ved at afvente tagpladedrere og efterkommere i udsatte almene boligområder.
udskiftningerne.
I Askerød tilhører næsten 2 ud af 3 disse grupper. Lidt
Driftschef Dennis Malm fra Bo-Vest fremlagde budgettet
under 50% kommer fra ikke-vestlige lande. Omtrent 30%
på 46 millioner kroner. Dette vil medføre en huslejestigaf beboeren er uden arbejde.
ning på 4,8%. Udskiftningen af tagene vil starte i sommeUddannelsesniveauet er lavt. Fattigdommen hersker.
ren 2020 og være færdige i 2021. Dvs. at huslejestigningen vil først træde i kraft, når tagene er lavet i år 2021. De Med den bagage er beboerdemokratiet ikke det første
to tage som allerede er lavet er ikke med i budgettet, da
vore medborgere tænker på, når de vågner.
de er finansieret af afdelingens egne midler.
”Venner vi har langt igen før vi opnår det, vi vil”.
Flere beboere fortalte under debatten om vandskader og
om nødvendigheden af at støtte rådgiverens anbefalinger Sunget af Birgit Lystager
om at udskifte Askerøds tage.
Forslaget kom til skriftlig afstemning.
82 stemmer: Ja
98 stemmer: Nej
Ugyldige:

3 stemmer

M.v.h.

Forslaget blev nedstemt.

Jørgen Fahlgren

Efter afstemningen forlod ”vinderne” beboermødet.

Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød
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Til venstre: Her bor BL og Landsbyggefonden

Til højre: Christiansborg

Har BL og Folketinget en strategi for Askerød?
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Gaspatroner i Askerød
Først lightergas, så deodorant og nu flødeskumspatroner. Et stærkt stigende antal unge har opdaget, at gaspatroner til sifonflasker, der laver fløde til flødeskum, kan misbruges og give en sjov,
men særdeles farlig rus, skriver metroXpress.
- Det er ren kvælstofforilte, de fylder lungerne med, og når der ingen ilt kommer ned i lungerne og
til hjernen, så bliver man hjerneskadet simpelthen. Hjernen er utrolig følsom, og man kan frygte,
at de 'suger' i længere tid, fordi det er lattergas, siger Henrik Rindom.
Han forklarer, at de unge sætter tutten af flødeskumsbeholderen for munden, trykker til og indånder den farlige gas.
Som misbrugsekspert og overlæge på Hvidovre Hospital har Henrik Rindom uden held taget kontakt til lægemiddelstyrelsen for at få salget forbudt.
Gennem det seneste år har han set de første teenagere med et decideret misbrug af gaspatroner. Men først inden for de seneste par måneder har nyheden om gaspatronernes sjove rus bredt
sig til mange unge.
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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

Lukkedage på ejendomskontoret i 2019:
5. juni (Grundlovsdag)
10. juni (2.pinsedag)
24 -26. december (Juledage)
31.december samt 1.januar 2020

18 – 19. april (påske)
22. april (2.påskedag)
1. maj (arbejdernes internationale kampdag)
17. maj (st. bededag)
30 – 31. maj (Kr. Himmelfart)

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

Antenneforening af 1986
Vedr. IT

Ved antennesvigt ringes til
Antenneforeningen af 1986

Hvis I vil bruge Outlook eller lign. Som jeres e-mail program, skal jeres udgående postserver ikke længere hedUdlån
de ”smtp-replay.ip.nianet.dk”.
E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glimrende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kon- Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,
takt ejendomskontoret, hvis du er i tvivl.
græsslåmaskine, grensaks og boremaskine
Depositum 200 kr.
Ejendomskontoret
Tlf. 43 69 04 44
træffes ma-fre kl. 11-12
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18

77 99 29 55

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

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

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

215 kr.

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

Dessert el. forret
Kaffe
Kage

20 kr.
5 kr.
5-8 kr.

Varm mad (afhængig af retten)

32-42 kr.

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

Rabatordning:
6 middage
Dessert eller supper
Forretter
.

195 kr.
18-20 kr.
20 kr.

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

17.30-19.00

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

HUSK! Vi modtager Dankort og Mobilepay

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
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kr.

600

kr. 1.000

Leje: ved nøgleudlevering

kr.

600

Aflysning:

kr.

300

Oktober måneds lækre menu i Café Ask
Tirs.d.1.

Stegt flæsk m/persillesovs, rødbeder & kartofler
Appelsinfromage

kr. 40,00
kr. 18,00

Ons.d.2.

Svinemørbrad i grøn karry m/nudler

kr. 40,00

Tors.d.3.

Andebryst m/abrikos-blommesovs & ris
Rejecocktail

kr. 40,00
kr. 20,00

Tirs.d.8.

Skinkeschnitzel m/stegte svampe-æble-grønkål, kartofler & gorgonzolasovs
Æblekompot m/drys & kanelmarengs

kr. 40,00
kr. 18,00

Ons.d.9.

Gl.dags kyllingesteg m/agurkesalat, sovs & kartofler

kr. 40,00

Tors.d.10.

Fiskefilet m/persillesovs, grønt & kartofler
Svesketrifli

kr. 40,00
kr. 18,00

Tirs.d.15
Ons.d.16.
Tors.d.17.

LUKKET FERIE
LUKKET FERIE
LUKKET FERIE

Tirs.d.22.

Boeuf Bourguinon m/kartoffel mos m/grønt
Tosca æbler m/vanillecreme

kr. 40,00
kr. 18,00

Ons.d.23.

Skipperlabskovs m/rødbeder

kr. 40,00

Tors.d.24.

Sprængt okse m/peberrodssovs, grønt & kartofler
Cheesecake m/solbær & lakrids

kr. 40,00
kr. 18,00

Tirs.d.29.

Ungarnsk gullash m/kartoffelmos
Citrontærte

kr. 40,00
kr. 18,00

Ons.d.30.

Kylling og rejer i kokossovs m/ris

kr. 40,00

Tors.d.31.

Lakselasagne m/salat
Ymerfromage m/bærsovs

kr. 40,00
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.

Tirs.d.5.

Skinkemignongryde m/abrikos & ris
Tunmousse m/brød

kr. 40,00
kr. 20,00

Ons.d.6.

Oksekødsuppe m/boller— Oksekød m/sur-sød sovs & brød

kr. 40,00

Tors.d.7.

Andesteg m/diverse tilbehør
Ris a la mande m/kirsebærsovs
TILMELDING senest d.30.NOV

kr. 80,00
kr. 18,00

Tirs.d.12.

Ribbensteg m/sovs, rødkål & kartofler
Gl.dags æblekage

kr. 40,00
kr. 18,00

Ons.d.13.

Frikadeller m/varm kartoffelsalat

kr. 40,00

Tors.d.14.

Fiskefilet m/reje-aspargessovs & kartofler
Citronfromage

kr. 40,00
kr. 18,00

Tirs.d.19.

Paneret flæsk m/persillesovs & kartofler
Pæremousse m/sprød bund

kr. 40,00
kr. 18,00

Ons..d.20.

Italiensk kylling i flødesovs & pasta

kr. 40,00

Tors.d.21.

Gl.dags oksesteg m/glaseret løg, bønner, sovs & kartofler
Æble-svesketrifli m/portvin

kr. 40,00
kr. 18,00

Tirs.d.26.

Enebærgryde m/kartofflelmos
Mousse m/passionsfrugt & marengs

kr. 40,00
kr. 18,00

Ons.d.27.

Hvidkålsrouletter m/muskatsovs & kartofler

kr. 40,00

Tors.d.28.

Hønsefrikasse` m/kartofler
Pandekage m/hindbær & flødeskum

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

November måneds lækre menu i Café Ask

REFERAT FRA BEBOERMØDE
Ordinært beboermøde onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00
i Stamhuset, Digehuset 9, Greve

Askerød
Referat af ordinært beboermøde onsdag den 18. september 2019
Til stede:
Afdelingsbestyrelsen: Jørgen Fahlgren (Formand), Keki Patell, Preben Holmstrøm og Gitte Hansen
Bo-Vest administration: Tommy Jørgensen (ejendomsmester), Maria Gad (koordinator), Gitte Jakobsen
(sekretær), Dennis Malm (driftschef)
VA bestyrelsen: Per Larsen (dirigent) og Rene Fuglsang (dirigent assistent)

I alt 92 husstande, 184 stemmeberettigede
Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
Jørgen Fahlgren bød velkommen til alle fremmødte og præsenterer dagens gæster. Driftschef Dennis
Malm og arkitekt Jan Seifert.

2. Valg af dirigent
Per Larsen blev valgt som dirigent og Rene Fuglsang fra VA som medhjælper.
Dirigenten orienterede om at beboermødet er varslet korrekt og derfor er beboermødet beslutningsdygtigt. Mht. gæster på afdelingsmødet, skal forsamlingen godkende dette. Forsamlingen godkendte.

3. Valg af referent
Gitte Jakobsen blev valgt som referent.

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

5. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden blev godkendt.

6. Valg af stemmeudvalg
4 beboere blev valgt.

7. Indkomne forslag
a) Forslag om udskiftning af tage på de resterende 53 blokke
- Arkitekt Jan Seifert præsenterede projektet og gennemgik pilotprojektet som er lavet på 2 tage i Askerød, Krathuset 8 og Krathuset 9. Forslaget er stillet på baggrund af en tagrapport som er udfærdiget i
2017 som viser at, mange af tagpladerne er i stærk opløsning, skruehuller er eroderet
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REFERAT FRA BEBOERMØDE
Ordinært beboermøde onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00
i Stamhuset, Digehuset 9, Greve
væk, tagpladerne er ikke monteret korrekt og der er en generel fare for at tagpladerne kan flyve af, samt
give vandskader i bygningerne.
Dennis Malm fremlagde budgettet på 46 mio. kr. Dette vil medføre en huslejestigning på 4,8 %.
Udskiftningen af tagene vil starte i sommer 2020 og være færdige i 2021. Dvs. at huslejestigningen vil først
træde i kraft når tagene er lavet i år 2021.
De to tage som allerede er lavet er ikke med i budgettet, da de er finansieret af afdelingens egne midler.
Der er ikke afsat penge nok af i foregående år, derfor er denne huslejestigning nødvendig.
Forslaget kom til skriftlig afstemning
JA : 82 stemmer
NEJ: 98 stemmer
Ugyldige: 3 stemmer
Forslaget blev nedstemt

b) Forslag om opsigelse af driftsaftale med firmaet Euro Park og nedsættelse af parkeringsudvalg
- Opsigelse af driftsaftale med firmaet Euro Park
Forslaget blev vedtaget
- Nedsættelse af parkeringsudvalg til udarbejdelse af nye parkeringsregler for beboerne i Askerød.
7 beboere meldte sig frivilligt til parkeringsudvalget
Keki, Michael, Anna, Danny, Samira, Ann og Hanne

c) Forslag om etablering af træ terrasser i stuelejligheder
- Etablering af træ terrasser vil være en råderetssag og man vil derfor skulle ansøge Bo-Vest om tilladelse.
Da det betragtes som en forandring skal der ske reetablering ved fraflytning samt der skal indbetales et depositum, der skal stilles som garanti hvis beboerne ikke reetablere det opsatte ved fraflytning af lejemålet.
Forslaget skal endeligt godkendes af Organisationsbestyrelsen inden det kan tilføjes i Askerøds råderetskatalog.
Der blev stillet spørgsmål vedrørende rotter og om det kan godkendes af brandmyndighederne. Dette vil
ejendomskontoret undersøge inden det sendes til organisationsbestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget

d) Forslag om overdækning af terrasser og nedsættelse af et udvalg
- Ifølge lokalplanen for Askerød kan der opføres udestuer på terrasserne på max. 10 kvm. Udestuen skal
være opført med glaspartier og aluminium. Lokalplanens bestemmelser skal overholdes og kan ikke tilsidesættes. For at forslaget kan lovliggøres skal det vedtages på næste beboermøde samt i organisationsbestyrelsen inden det kan tilføjes i Råderetskataloget.
Udvalget skal udarbejde et forslag til førstkommende beboermøde i 2020.
11 beboere meldte sig frivilligt
- Danny, Eva, Khetta, Flora, Malek, Ayse, Taufic, Fatma, Ali, Keki og Adel

e) Forslag om ændring af højde for trådhegn/læhegn på terrasserne
- Der stilles forslag om at ændre højden på trådhegn/læhegn fra en max. Højde på 120 cm til 160 cm. Forslaget skal endeligt godkendes af Organisationsbestyrelsen inden det kan tilføjes i Askerøds råderetskatalog
og vil være en forandring.
Forslaget blev vedtaget
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REFERAT FRA BEBOERMØDE
Ordinært beboermøde onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00
i Stamhuset, Digehuset 9, Greve

Forslag om forbud mod udekatte
- Forslaget vil blive indarbejdet i husorden
Forslaget blev vedtaget

8. Gennemgang og godkendelse af budgettet 2020
Dennis Malm gennemgik budgettet for 2020, som vil medføre en huslejestigning på 4,76 % med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020. Regnskabet blev godkendt.

9. Orientering fra Bo-Vest’s økonomiske rådgiver
Laura Lorentzen som er økonomisk rådgiver for Bo-Vest fortalte om de muligheder man har som beboer
for at få hjælp. Hun ville gerne slå et slag for at man kan kontakte dem og få råd og vejledning. Nogle af
de punkter som de kan hjælpe med er:
- Hjælp og rådgivning til at lave et budget
- Hjælp til organisering af papirer/dokumenter
- Rådgivning i ansøgninger til kommunen
- Udregninger af evt. boligstøtte
- Overblik over gæld
- Bisidder ved møder
- Hjælp til årsopgørelser og forskudsopgørelser
Laura sidder i Greve Nord Projektet hver anden tirsdag i lige uger. Alle er velkomne og det er selvfølgelig
gratis og anonymt.

10. Eventuelt
- Der blev spurgt til om opsigelsen af Euro Park vil have nogen indflydelse på handicap parkeringspladserne som er i Askerød. Dette vil ejendomskontoret undersøge, men umiddelbart vil
det ikke påvirke dem.
- Der blev spurgt til lade standere til el-biler i Askerød. Dennis fortalte at Bo-Vest er i gang med
nogle projekter, for at finde ud af den bedste løsning da el biler bliver mere og mere almindelige. Dette skal til afstemning på et beboermøde.
- Der blev klaget over manglende plads i cykelskurene. Ejendomskontoret må ikke fjerne cykler
med mindre der bliver varslet.
- Der blev spurgt til hvorfor aktivbestyrelsen ikke fremlagde deres regnskab. Aktivbestyrelsens
regnskab hører under afdelingsbestyrelsens regnskab.
- Der blev klaget over manglende udsugning i lejlighederne. Dennis fortalte at dette er et generelt problem, men at det kræver en udskiftning af motorerne som vil koste ca. 10. mio. Det er
et spørgsmål om penge, men det er et projekt som er i gang.
Mødet sluttede kl. 21.50
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Aktivitets-kalender

2019

Det sker i OKTOBER

26. oktober

Gourmetaften i Café Ask (se bagsiden)

Det sker i nærmeste fremtid:

Nyt fra Café Ask
Man har i en årrække kunnet købe rabatkort til spisning i Café Ask.
Til den økonomiske: Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis til den gode pris af 195,- kr.
Vi har været så heldige, at prisen på rabatkortet har været den samme i mange år, men nu bliver
vi nødt til at sætte prisen lidt op. Alle andre priser forbliver de samme.
Pr. 1. august bliver prisen for rabatkortet sat op med 20,-kr. til den nye pris på 215,-kr.
M.v.h. Inge Nielsen
Café leder

Motionen - tilmelding og betaling
Hvis du er interesseret i at melde dig ind og/eller høre mere om vores nye motionslokale,

kontakt Christina på 20 99 56 30
Nye tilmeldinger:

Mandag og tirsdag den sidste uge i måneden
Betaling af kontingent:

Mandag og tirsdag den første uge i måneden
Husk, man er velkommen til at betale for mere end en måned af gangen.
Mortions klubben telefontid:

Mandag - fredag mellem 18 og 20.00 - venligst respektere det.
Vh Christina
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Mangler du overblik
over din økonomi?
Økonomisk beboerrådgivning – for alle beboere: get til fx boligstøtte. Vi kan også hjælpe med at søDe økonomiske beboerrådgivere fra BO-VEST, Lars ge enkeltydelser til fx medicin og tandbehandling,
Christensen og Laura Lorentzen, har et bredt tilbud og søge fonde og julehjælp. Rådgivningen er gratis
og anonymt.
om rådgivning til alle beboere:
Vi er et tilbud til alle beboere, som gerne vil have
hjælp til at få overblik over deres økonomi. Der kan
ske mange forandringer i ens liv såsom sygdom,
skilsmisse og arbejdsløshed, som kræver at man
tilpasser sin økonomi. Her kan du bruge os som en
sparringspartner.

Hvis det har interesse, kan I kontakte os på telefon
eller mail. Laura har kontortid hver tirsdag i lige uger
i Stamhuset i Askerød. Vi kommer også gerne hjem
til jer.

Vi kan hjælpe med at få lagt et budget, få overblik
over regninger og gæld, lave orden i papirerne, tage
kontakt til kreditorer, læse breve fra fx det offentlige,
hjælp til det digitale fx netbank og tilmelding til betalingsservice. Vi hjælper også med at kontakte banken, kommunen, Udbetaling Danmark m.m., og vi
går også gerne med til møder. Vi hjælper med at
tjekke, om man får de ydelser, som man er beretti-

I kan læse mere om os på BO-VESTs hjemmeside
https://www.bo-vest.dk/beboer/oekonomiskbeboerraadgivning/

Laura kan kontaktes på telefon 60 35 46 63 mail
llo@bo-vest.dk og Lars kan kontaktes på telefon 60
35 26 63 mail lsc@bo-vest.dk

Vær forberedt på livets forandringer Med råd og vejledning fra de økonomiske beboerrådgivere
Vi kan blandt andet hjælpe med:
Et eftersyn af din økonomi.
At lægge et budget.
Et overblik over dine ubetalte regninger.
At tjekke om du får de rigtige ydelser.
Ring til økonomisk beboerrådgiver Laura Lorentzen på telefon 60 35 46 63
eller mail llo@bo-vest.dk og aftal en tid, der passer dig.
15
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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
17

Søndag

Klubber - Aktiviteter
Der må ikke udskænkes alkohol i klubberne efter kl. 24.00
(se også www.askeroed.dk)
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

Motion for Askerødder

Christina N. Poulsen

20 99 56 30

Kurdisk Klub (Aktivitet)

Seniorklubben

Mens Salon (Aktivitet)

Askerød Modeljernbane Klub

Fredag
Lør - søn

18 - 24
18 - 24

Tirsdag

12 - 22

Abdulkareem
22 45 94 60

Man - fre

17 - 24

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

Ons
Lør

19 - 22
14 - 22

Sheirko Mahmood
31 38 94 94

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

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 oktober 2019:
1. oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober

Banko
Frokost
Hygge
Frokost
Hygge

Nye medlemmer er velkomne!
På bestyrelsens vegne.

11. oktober
18. oktober

Benny Nielsen
Jack Larsen

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.:

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

Preben Blankholm

Suppleant:

Gitte Hansen

Formand:

Eva Birkved

Øvrige medlemmer:
Maria Bergamo-Giorgi
Finn Nyborg
Inga Solveig Andersson
Villy Horsted Madsen
Repræsentant for ejendomskontoret:
Maria Gad

Aktivbestyrelsen
Formand:

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

Øvrige
medlemmer:

Tommy Christiansen
Hanne Frederiksen
Christina N. Poulsen
Sheirko Mahmood

Repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen: Charlotte Birkved
Repræsentanter fra Ejendomskontoret:
Repræsentant fra Ejendomskontoret: Maria Gad
Tommy Jørgensen og Maria Gad
Afdelingsbestyrelsen holder møde sidste tirsdag i hver
Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned.
måned.
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