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Referater fra Afdelingsbestyrel-

sesmøder og beboermøder i Aske-

rød: www.askeroed.dk  

Referater fra BO-VEST repræsentant-

skabsmøder 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  
 

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 fore-

trækker: 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 

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. NOVEMBER 
2020 

 
 

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.  

Forsidebilledet  

Tagrenovering (også på side 3, 4, 5 og 
bagsiden 
 

Fotografi:  

Jørgen Fahlgren 

 

Er du bagud med 
huslejen? 

Gør det ondt i økonomien og 

trænger du til rådgivning,  

så snak med økonomisk rådgi-

ver Laura Lorentzen. 

 

Ring på 60 35 46 63 ml. 9.00-

15.00 

tirsdag i lige uger  

eller 

Er du bagud med huslejen og har du behov for 

oprydning i økonomien? 

 

Der kan være mange grunde til, at man ikke 

får betalt sin husleje til tiden.  

 

Desværre kan konsekvensen være så stor, at 

man risikerer at blive sat ud af sin bolig og 

http://www.grevenord.dk/
http://www.grevenord.dk/
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Tagrenovering i Askerød 



 

4 

 



5 

 



 

6 

 

 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. 

Porestruktur og algevækst 

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 eventu-

el algevækst som følge deraf vil være reduceret 

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. 

MIDT– OG VESTSJÆLLANDS POLITI 

 

Hjertestarter i Aske-

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 hen-

 

 

 
 

9 – 10. april (Påske) 
13. april (2. Påskedag) 
1. maj (Arbejdernes internationale kampdag) 
8. maj (Store bededag) 
21 – 22. maj (Kr. Himmelfart) 

 
 
 

 1. juni ((2. Pinsedag) 
 5. juni (Grundlovsdag) 
 24 -26. december (Juledage) 
 31. december samt 1.januar 2020 

 

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 hjemme-
side 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 internet-
tet, skal man kontakte Support direkte pr. tlf. 77 99 29 55. 

Med venlig hilsen Ejendomskontoret 

Lukkedage på ejendomskontoret i 2020: 

 Fra Ejendomskontoret 

https://www.politi.dk/Midtvestsjaelland
http://www.af86.dk/priser
mailto:af86@af86.dk
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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   

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret 

Bo-Vest 

 
Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggen-

de i 

Hartmanns Pakhus, Stationsparken 37, 2600 Glo-

strup.   

 

Der er åben for personlig kontakt.  

Mandag, tirsdag, onsdag  

og fredag:   10.00 - 14.00 

Torsdag:   10.00– 17.00 

Administrationsselskabets hjemmeside har føl-

gende adresse:       bo-vest.dk 

Her er henvisninger til mange ting, bl.a. mulighe-

den 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 program, skal jeres udgående postserver 

ikke længere hedde ”smtp-replay.ip.nianet.dk”. 

E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har 

en glimrende beskrivelse af, hvordan dette skal 

sættes op. Kontakt ejendomskontoret, hvis du er 

i tvivl. 
 

Vagttelefon  
 
Da vi flere gange har været udsat for, at der rin-

ges til et vagtselskab, som vi ikke har nogen af-

tale med, skal vi hermed præcisere, at vores 

vagtselskab FRA 1. JANUAR 2015 HEDDER 

FALCK, og har tlf. nr.: 70 25 26 32 
 

Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt 

brud på vandrør og radiatorer,  eller hvis hoved-

døre, 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. 

 

Antenneforening af 1986 
 
Ved antennesvigt ringes til   

Antenneforeningen af 1986    77 99 29 

55 

 
Udlån 

 
Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,  

 

 

Affald 
 
 

Alm. Husholdningsaffald lægges i mo-

lokker 

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 Container-

gården! 

 

 Læg ikke pap ved molokkerne,  brug  

 Containergården ved den blå hal 

(overfor  

 Digehuset 1+2). 

   

Ejendomskontoret 

Tlf. 43 69 04 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        215 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 og  

MobilePay 929300 

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            215 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  
 

CAFÈ ASK HAR HANDICAP TOILET 

http://www.cafe-ask.dk/
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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.  
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November måneds lækre  menu i Café Ask 

Tirs.d.3.  Ristaffel m/kylling og div. tilbehør         kr. 40.00 

   Franskbrød m/røget laks          kr. 20.00 

Ons.d.4.  Stegt lever m/bløde løg, brun sovs, kartofler og rødbeder      kr. 40.00 

   Citronfromage           kr. 18.00 

Tors.d.5  Ungarsk gullash, kart.mos og gulerødder.        kr. 40.00 

   Bananasplit            kr. 18.00 

Tirs.d.10  And m/div. tilbehør           kr. 85.00 

   Ris a la mande m/kirsebærsovs         kr. 18.00 

   TILMELDING SENEST 3. NOVEMBER 

Ons.d.11  Pølser m/baked beans med bacon, spejlæg og brød      kr. 40.00 

   Cheesecake            kr. 18.00 

Tors.d.12  Mørksej m/bløde løg, skysovs, kartofler og råkost       kr. 40.00 

   Karamelrand            kr. 18.00 

Tirs.d.17  Ribbensteg m/ rødkål, sovs og kartofler        Kr. 40.00 

   Gammeldags æblekage          kr. 18.00 

Ons.d.18  Brændende kærlighed          kr, 40.00 

   Chokolademousse m/appelsin         kr. 18.00 

Tors.d.19  Nakkesteg m/knuste kartofler med rodfrugter og kryddersovs     kr. 40.00 

   Chokoladekage m/vaniljesovs og bær        kr. 18.00 

Tirs.d.24  Kalkuncuvette m/sursød sovs, ris og broccoli       kr. 40.00 

   Græskarsuppe           kr. 20.00 

Ons.d.25  Wok m/oksekød, nudler          kr. 40.00 

   Citrontærte            kr. 18.00 

Tors.d.26  Karbonader m/stv. ærter/gulerødder        kr. 40.00 

   Pandekager m/is           kr. 18.00 

December måneds lækre menu i Café Ask 

Tirs.d.1.  Kålrouletter m/stegt kål, muskatsovs og kartofler       kr. 40.00

   Tiramisu            kr. 18,00 

Ons.d.2.  Suppe, tarteletter m/ høns i asparges        kr. 40.00

   Jordbærroulade           kr. 18.00 

Tors.d.3.  Millionbøf m/ kart. mos m/ rodfrugter & rødbeder       kr. 40.00

   Blommegrød m/ fløde          kr. 18.00 

Tirs.d.8.  Græske frikadeller m/gulerodstzatziki & kartoffelbåde      kr. 40.00

   After Eight shot                                           kr. 18.00 

Ons.d.9.  Fiskegratin m/ persillesmør, salat         kr. 40.00

   Marengskager m/ lemoncurd         kr. 18.00 

Tors.10.        Gls. hamburgerryg m/ grønlangkål               kr. 40.00

   Vaniljebudding m/jordbærsovs                     kr. 18.00 

Tirs.d.15.  Mørbradgryde m/ ris og ærter         kr. 40.00

   Butterdej m/ æblefyld og karamel         kr. 18.00 

Ons.d.16.      Spagetti Carbonara , focaccia brød         kr, 40.00

   Tomatsuppe m/ kødboller          kr. 20.00 

Tors.d.17.     Rullesteg m/ svesker, baconbønner, sovs & kartofler.      kr. 40.00

   Appelsinfromage           kr. 18.00 
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REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Ekstraordinært beboermøde onsdag den 21. oktober 2020 

kl. 19.00 i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 

                                                  Askerød 
 

                     Referat af ekstraordinært beboermøde onsdag den 21. oktober 2020 
 

Til stede: 
 
Afdelingsbestyrelsen: Charlotte Birkved (Formand), Jørgen Fahlgren, Keki Patell, Preben Blankholm, Gitte Hansen 
og Thomas Pedersen 
Bo-Vest administration: Susanne Palstrøm (ejendomsleder), Tommy Jørgensen (ejendomsmester), Maria Gad 
(ejendomsmester), Gitte Jakobsen (driftssekretær) 
VA-bestyrelsen: Vinie Hansen (dirigent) 
 

I alt 29 husstande, 58 stemmeberettigede  

Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved formanden 
 

Charlotte Birkved bød velkommen til alle fremmødte samt præsenterede 2 gæster fra City Parkering. 
 

2. Valg af dirigent og stemmetællere 

 

  Vinie Hansen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten orienterede om at beboermødet var varslet korrekt og derfor var beboermødet    beslutnings-

dygtigt. 2 beboere blev valgt som stemmetællere. 

 

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. Indkomne forslag 

 

a. Nye Parkeringsregler i Askerød 

-   Der henvises til materialet som blev omdelt til alle beboere den 15. september 2020 

 

Der blev stillede følgende spørgsmål: 

-   Hvad vil parkeringsfirmaer stille op med alle de biler som parkere på kommunens område 

langs vejene? Svar: Parkeringsfirmaer kan ikke udøve kontrol når det er kommunens områ-

de. 

-   Hvad gør man hvis man har handicapbiler på gulplader? Svar: De vil være fritaget da det er 

handicapbiler med invalideskilt i forruden. 

-   Er det gæsterne eller beboerne som skal registrere bilerne når de kommer på besøg? Svar: 

Det er beboeren som har ansvaret for at registrere gæsten eller udlevere et gæstekort til for-

ruden. 
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- Hvor mange biler må der registreres pr. husstand? Svar: Det er beboerne som skal stemme 

om antal pr. husstand. Systemet kan sagtens klare flere biler pr. husstand.  

- Parkering med gyldig indstillet P-skive i 15 minutter er for lidt, kan det ændres til 30 min? 

Svar: Det er op til beboerne at stemme om det skal ændres til 30 min. 

- Hvad gør man ved akutte tilfælde hvor man mangler gæste billetter? Svar: Man skal registre-

res i systemet eller have nok gæstekort i hjemmet. Man kan også låne af naboer, da gæste-

kortene ikke er nummereret  

-    Hvorfor skal et firma styre vores parkering. Det kunne være kontoret der styrer parkeringen til 

handicappede? Svar: Formålet er at folk udefra ikke kan tage parkeringspladserne i Askerød. 

-    Er parkeringsfolkene uniformeret? Svar: Ja det er de og med logo på tøjet. 

-    Må man selv bestemme hvilke biler der registreres? Svar: Ja hvis bilerne er ejet af beboere 

med adresse i Askerød og de ikke overskrider antal pr. husstand. 

-    Er der begrænsning for antal gæster i systemet?  Svar: Nej der er ikke nogen begrænsning. 

-    Hvordan registreres firmabiler? Svar: Der skal vises dokumentation fra firmaet, på at man er 

bruger af denne bil. 

-    Hvad gør man hvis man mangler gæstekort? Svar: Man skriver til ejendomskontoret, så vil de 

blive leveret i postkassen. 

-    Findes systemet som en app? Svar: Nej kun som en mobilversion. 

-    Hvis man ikke selv har bil, kan man så få gæstekort og registrere i systemet? Svar: Ja det 

kan man godt. 

-    Kan gæstekortene kopieres eller er de nummereret? Svar: Det er svært at kopiere dem, men 

de er ikke nummeret. Der gives afgift hvis det opdages at gæstekortene er blevet kopieret. 

 

Ændringsforslag til nedenstående 3 punkter: 

 

1.    Parkering med p-skive ændres fra 15 min. til 30. min  

-      Forslaget enstemmigt godkendt 

2.   3 biler + 1 firmabiler pr. husstand 

                -      Forslaget enstemmigt godkendt 

3.   2 ark af i alt 18 gæstebilletter udleveres af ejendomskontoret første gang 

          -       Forslaget enstemmigt godkendt 

 

Samlet forslag med ændringer sendt til afstemning 

   

Forslaget blev godkendt 

 

b.  Tidligere godkendt forslag om læhegn på terrasserne udgår af råderetskataloget 

-    Råderetskatalog skal ændres da det er i strid med lokalplanen. Der må ikke sættes læ-

hegn eller lignende op på altanerne. Der må kun opsættes glas i sider og front i de eksi-

sterende felter. 

 

Der blev stillede følgende spørgsmål: 

Er det aflukning af baldakin eller aflukning langs brystværn der er tale om? Svar: Man må 

gerne lukke de nederste hullede plader indefra, men det må ikke hænge ud over altanen 

eller være højere end brystværn. Man må ikke aflukke sin baldakin i sider og front. 

 

Forslag b) er en konstatering og der kan ikke stemmes herom. 

 

 

REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Ekstraordinært beboermøde onsdag den 21. oktober 2020 

kl. 19.00 i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 
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c.  Tillæg til råderetskatalog om godkendelse af indbygningsovne og kogezoner 

 

-   Afdelingsbestyrelsen indstiller til at man i Askerød må have indbygningsovne og kogezoner, 

så længe det bærer alment præg. Opsætning af disse bliver betragtet som en forandring, som 

ikke skal reetableres i forbindelse med fraflytning. Dette er gældende for dem som søger ud-

skiftning af køkken via den individuelle råderet. 

 

Forslaget blev godkendt  

 

d.  Tillæg til råderetskatalog om ændring af mål på drivhuse fra 180 cm til 200 cm. 

-   Afdelingsbestyrelsen indstiller til målene ændres på drivhuse da, et standard drivhus er 200 

cm i højden. 

 

Forslaget blev godkendt 

 

e.  Ændringsforslag til allerede godkendte terrasser vedr. valg af materialer og farve-

valg 

-   Der henviser til materialet som er omdelt til beboerne den 15. september 2020 

Materialet skal være af trykimprægneret træ og farven skal holdes i træets naturlige farve og 

kan olieres med olie uden farve. 

Paller og lign. er ikke tilladt 

 

Der blev stillede følgende spørgsmål: 

-    Gives der tilladelse til træterrasser hvis der ikke er rottesikret? Svar: Der vil altid          blive 

rottesikret inden terrassen opsættes. 

 

Forslaget blev godkendt 

 

f.  Ændringsforslag til hegn i haverne vedr. materiale og farvevalg 

-   Der henvises til materialet som er omdelt til beboerne den 15. september 2020 

Materialet skal være af trykimprægneret træ og hegnet skal malerbehandles i farven strand-

grå, tone cc7 874 base eller tilsvarende maling. 

     

Der blev stillede følgende spørgsmål: 

-    Hvorfor kan et hegn ikke blive stående ved fraflytning til overtagelse af de nye lejere? Svar: 

Alt som man overtager ved indflytning, overgår til afdelingen som får ansvaret for vedligehol-

delse, derfor skal det fjernes ved fraflytning. 

-    Skal hegnes reetableres eller fjernes ved fraflyt? Svar: Det skal fjernes. 

 

Ændring af forslag. Hegn skal fjernes og ikke reetableres.  

 

Forslaget blev godkendt 

 

g.  2 forslag fra en beboer omkring højden på hegn og farve på terrasserne 

Beboer var ikke til stede og forslagene bortfaldt 

 

 

 

REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Ekstraordinært beboermøde onsdag den 21. oktober 2020 

kl. 19.00 i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 
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h.  Hårde hvidevarer på depot tilbagetrækkes 

-   På et tidligere beboermøde blev der vedtaget at beboerne kunne få opbevaret deres hårde 

hvidevare på kontorets depot. Dette kan ikke lade sig gøre, da afdelingen ikke har tilstrække-

lig lagerkapacitet. Beboeren skal fremover selv opbevare disse. 

 

Der blev stillede følgende spørgsmål: 

-    Hvad hvis et komfur går i stykker efter 1 år? Svar: Det er beboeres ansvar at passe på det.  

-    Hvad med dem som har et køleskab på lageret nu? Svar: Disse vil blive afskrevet lejemålet, 

så de kan bruges i evt. flytteboliger. 

 

Punktet tages til efterretning 

 

Mødet sluttede kl. 20 25 

 

REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Ekstraordinært beboermøde onsdag den 21. oktober 2020 

kl. 19.00 i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 
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         Aktivitets-kalender 
Det sker i NOVEMBER 

 

 

 

 

Det sker i nærmeste fremtid: 

 

 

2020 

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

 
Kontakt:   Gitte/Grethe på 20 99 56 30.  
MobilePay:  318559  
Mail:   askeroedmotion@netmail.dk 
 

Nye tilmeldinger: 

Indmeldelser og rundvisning aftales via mail og/eller i tlf.  tiden. 
 

Betaling af kontingent: 

1. onsdag i måneden - kontant eller via Mobilepay. 
Husk, man er velkommen til at betale for mere end en måned af gangen. 
 

Motionsklubben telefontid: 

Onsdag mellem kl. 10.00 - 12.00 og kl. 18.30 - 20.00 
 
Gitte eller Grethe er i Motionsklubben: 

Onsdag mellem kl. 18.30 - 20.00  
 

Med venlig hilsen 
Gitte & Grethe 
 

Motionen er p.t. lukket på grund af corona. Det er på 
nuværende tidspunkt umuligt at sige, hvornår der bli-
ver åbnet op igen. Der vil komme mere information, 
når der er udsigt til at åbne Motionen op igen for 
Askerøds beboere. 

 

Motionen - tilmelding og betaling 
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Økonomisk beboerrådgivning – for alle beboere: 

De økonomiske beboerrådgivere fra BO-VEST, Lars 

Christensen og Laura Lorentzen, har et bredt tilbud 

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.  

 

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 beta-

lingsservice. Vi hjælper også med at kontakte ban-

ken, 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-

get til fx boligstøtte. Vi kan også hjælpe med at sø-

ge enkeltydelser til fx medicin og tandbehandling, 

og søge fonde og julehjælp. Rådgivningen er gratis 

og anonymt. 

 

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.  

 

I kan læse mere om os på BO-VESTs hjemmeside 

https://www.bo-vest.dk/beboer/oekonomisk-

beboerraadgivning/ 

 

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 

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. 

 

Mangler du overblik 
over din økonomi? 

 

 
 

 

 

Vær forberedt på livets forandringer - 
Med råd og vejledning fra de økonomiske beboerrådgivere 

https://www.bo-vest.dk/beboer/oekonomisk-beboerraadgivning/
https://www.bo-vest.dk/beboer/oekonomisk-beboerraadgivning/
mailto:llo@bo-vest.dk
mailto:lsc@bo-vest.dk
mailto:llo@bo-vest.dk
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Aktivitetshuset i Askerød 

 

 

  

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      Lør-

Greve Nord Projektet 
 
 

Aktiviteter: 

I løbet af året er der mas-
ser 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, uddan-
nelse, familieliv, NEM-ID,  
e-boks, kontakt med kom-
munen, skole, vejledning 
om smerter, samtaler om 
det der gør ondt m.m.  
Kig forbi Aktivitetshuset i  
Digehuset 9 eller læs me-
re  
på www.grevenord.dk  
 
 

Nyheder til dig:  
Hver 14. dag udkommer 
Greve Nord Projektets ny-
hedsbrev på mail. 
På www.grevenord.dk kan 
du skrive dig op til det gra-
tisnyhedsbrev, der inde-
holder arrangementer, ak-
tiviteter og gode historier 
fra dit lokalområde. 

http://www.grevenord.dk/
http://www.grevenord.dk/
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Klubber - Aktiviteter 
Der må ikke udskænkes alkohol  i klubberne efter kl. 24.00 

(se også www.askeroed.dk) 

 

 

 

Askerød Fiskeklub 

 

 

 

 

Askerød Øl- & Vinlaug 

 

 

 

Billarden 

 

 

 

Madlavning for finere mænd  

 

 
 

Motion for Askerødder  

 

 

 

 

Kurdisk Klub (Aktivitet) 

 

 

Seniorklubben  

 

 

Mens Salon (Aktivitet) 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

Gitte/Grethe  

20 99 56 30.  

 

 

 

Amang 

60 13 01 08 

 

 

 

 

Connie Skovbo-Rasmussen 

connie@gaias.dk 

43 90 75 32 

 

Abdulkareem 

22 45 94 60 

 
 

 

 

 

Åben efter aftale 

 

 

 

 

 

Tirs  18.30 - 22 

Tors  18.30 - 22 

Første lørdag i måneden 14 – 18 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fredag  18  - 24 

Lør - søn  18  - 24 

 

 
 

Tirsdag 12 - 22 

 

 

 

 

Man - fre 17 - 24 

 

 

 

 

 

 

Husk gruppen: ”Køb, salg og bortgives - for Askerøds beboere” på fa-

cebook 

mailto:fny@cwek.dk
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Seniorklubben  
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00 

Det sker i november 2020: 

 

Alle klubber i Askerød er lukket 

på grund af Covid19 indtil 22. 

november 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand:   Charlotte Tew                        

   Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00          

    

Øvrige  

medlemmer:  Tommy Christiansen 

   Hanne Frederiksen 

   Talli Rydal 

   Grethe Larsen 

    

    

 

 

Repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen: Charlotte Birkved 

Repræsentant fra Ejendomskontoret: Maria Gad 

Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. 

Formand  Charlotte Birkved  
   Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 18.00 
         
Næstformand:  Jørgen Fahlgren   
   Tlf. 61 60 43 69    
       
Kasserer    Keki Patell 
 
Medlem:   Mustafa Günes                      
   Tlf. 25 66 75 57 
 
Medlem:   Preben Blankholm 
 
1. Suppleant: Gitte Hansen 
 
2. Suppleant: Thomas Pedersen 
 

Repræsentanter fra Ejendomskontoret: 
Susanne Palstrøm og Maria Gad 
Afdelingsbestyrelsen holder møde sidste tirsdag i hver 
måned. 

Fødselsdage 

Formand: Eva Birkved 

 

Øvrige medlemmer: 
 

Maria Bergamo-Giorgi  

Finn Nyborg 

Inga Solveig Andersson 

Villy Horsted Madsen 

Annette Hegner 

 

Repræsentant for ejendomskontoret: 

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 afdelings-

bestyrelsen 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. 

 
 

Opslagstavle for beboerne 

Nye medlemmer er velkomne! 
På bestyrelsens vegne.    

Seniorklubbens Formand: 

Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal 

Tf.: 43 90 75 32  /  connie@gaias.dk 

 

Miljøudvalget 

 

Aktivbestyrelsen  

 

Afdelingsbestyrelsen 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://xn--hndvrkergrden-pfbik.dk/images/dansk_flag.gif&imgrefurl=http://www.xn--hndvrkergrden-pfbik.dk/?Markedspladsen&h=534&w=595&sz=53&tbnid=frKvN-pwT491eM:&tbnh=90&tbnw=100&prev=/search%3Fq%3Ddet%2Bdanske%2Bflag%26t
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