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46. årgang

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.
Desværre kan konsekvensen være så stor, at man
risikerer at blive sat ud af sin bolig og sidde tilbage
med en uoverskuelig gæld til både
boligselskab og advokat. (se side 11)

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/
Vridsloeselille/Moeder.aspx

AT´s redaktion
Ansvarshavende redaktør: Charlotte Birkved

Ring på 60 35 46 63 ml. 9.0015.00
tirsdag i lige uger
Eller send en mail på
llo@bo-vest.dk

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

Redaktionsudvalg:
Fotograf: Jørgen Fahlgren 61 60 43 69
Medlem: Thomas Andreas Pedersen
Layout og foto: Charlotte Birkved 28 83 53 37
at@askeroed.com

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.

Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du:
Aflevere på Ejendomskontoret, eller give det til et
Fra redaktionen
medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker:
Send det til at@askeroed.com, som vedhæftet fil, helst
i Word eller Publisher format.
Næste deadline er d. 15. OKTOBER 2021
Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden:
www.askeroed.dk.
Webmaster: Charlotte Birkved mail: at@askeroed.com
Thomas Andreas Pedersen.

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

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udeDer er begrænset tryk i papirform i Café og på Ejenlade læserbreve fremsendt til AT.
domskontoret.
Har du lyst til at være med i AT´s redaktion, så kontakt Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere beAT´s redaktion.
grænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider,
svarende til en halv side i bladet her.

Forsidebilledet:
Vores store dekorerede sten ved Godsvej
Fotografi:
Charlotte Birkved

Det skrevne skal være Word, Publisher eller PDF, i teksttype: Arial og skriftstørrelse: 10.
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Den nye Afdelingsbestyrelse

Formand:

Næstformand:

Charlotte

Jørgen
Fahlgren

Birkved

Medlem:

Medlem:

Medlem:

1. Suppleant:

2. Suppleant:

Murthadha
Al-abboody

Chehade
Mansour

Adnan
Hussain

M-azam
Hussain

Cumali
Camur

Den nye Aktivbestyrelse

Formand:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Suppleant:

Suppleant:

Suppleant:

Suppleant:

Charlotte
Tew

Talli
Rydal

Aland
Asaad

Shadi
Taysser

Adel
Salim

Tommy
Christiansen

Hanne
Frederiksen

Søren
Thousig

Sebastian
Erik
Nielsen

Det nye Miljøudvalg

Formand:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Eva
Birkved

Maria
BergamoGiorgi

Inga
Solveig
Andersson

Finn

Annette
Hegner

Thomas
Andreas
Pedersen

Andrea
Frederiksen

Nyborg
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REFERAT FRA BEBOERMØDE
Ordinært beboermøde onsdag den 15. september 2021
kl. 19.00 i Stamhuset, Digehuset 9, Greve

Askerød
Referat af ordinært beboermøde onsdag den 15. september 2021
Til stede:
Afdelingsbestyrelsen: Charlotte Birkved (formand), Jørgen Fahlgren (næstformand), Keki Patell, Preben Blankholm,
Mustafa Günes, Gitte Hansen, Thomas Andreas Pedersen
Bo-Vest administration: Susanne Palstrøm (ejendomsleder), Tommy Jørgensen (ejendomsmester), Maria Gad
(ejendomsmester), Gitte Jakobsen (driftssekretær)
VA-bestyrelsen: Vinie Hansen (dirigent)

I alt 80 husstande, 160 stemmeberettigede
Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
Charlotte Birkved bød velkommen til alle fremmødte
2.Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden blev godkendt
3. Valg af dirigent
Vinie Hansen blev valgt som dirigent.
4. Valg af referent og stemmetællere
Gitte Jakobsen blev valgt som referent.
3 beboere blev valgt som stemmetællere.
5. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
6. Godkendelse af bestyrelsens beretning
Formand Charlotte Birkved gennemgik kort beretningen.
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm: Vedtægterne hvor finder man dem henne?
Svar: VA’s vedtægter er på hjemmesiden, Husorden findes på www.askeroed.dk og er også husstandsomdelt.
Beretning blev enstemmigt vedtaget
7. Gennemgang af/orientering om regnskab 2020
Dirigent Vinie Hansen orienterede om at punkt 7 skulle ændres til ”godkendelse af regnskab 2020”, da regnskabet skal godkendes efter gennemgang.
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REFERAT FRA BEBOERMØDE
Ordinært beboermøde onsdag den 15. september 2021
kl. 19.00 i Stamhuset, Digehuset 9, Greve
Ejendomsleder Susanne Palstrøm gennemgik regnskabet for 2020
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm: Hvorfor er forsikringerne steget.
Svar: Forsikringsselskabet kommer i udbud inde fra BO-VEST, vi vælger ikke selv hvilket selskab vi bruger. Alle forsikringer er steget på landsplan i alle boligorganisationer og ikke kun i Askerød.
Regnskabet kom til afstemning:
60 stemmer for, 82 stemmer imod.
Regnskabet blev nedstemt
Spm. I følge. § 12 i forretningsorden kan beboermødet overgå til skriftlig afstemning pga. det store antal
fremmødte, hvis min. 25% af de fremmødte ønsker dette. Det vil give bedre sikkerhed for at alle stemmer bliver talt med.
Forslaget kom til afstemning.
28 stemte for og forslaget blev nedstemt.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022 inkl. Antennebudget
Ejendomsleder Susanne Palstrøm gennemgik budget 2022, med en huslejestigning på 3,20 %.
Antennebudget har en stigning på 6 kr. pr. måned.
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm. Hvorfor har man opsat nye dørtelefoner i alle boliger i stedet for nye køkkener?
Svar fra ejendomsleder Susanne Palstrøm: Der har været arbejdet på en løsning som kommunen ikke
godkendte i 2019, da Askerød ikke havde nogen egen finansiering. Der er afsat flere penge i budgettet
og der arbejdes på en løsning, som forhåbentlig kan få sat i gang i køkkenudskiftningen.
Spm: Hvordan fungerer overskuddet fra antenneforeningen?
Svar: Antenneforeningen har et overskud som går tilbage til afdelingen, beløbets størrelse kendes ikke
på nuværende tidspunkt, men bliver oplyst til beboerne på et senere tidspunkt.
Spm. Hvorfor sætter vi ikke længere penge af til tab ved fraflytninger?
Svar: Dispositionsfonden dækker det tab som overstiger 333 kr. pr. husstand og afdelingen har henlagt
tilstrækkeligt til afdelingens tab.
Spm: Overskud på 3. mio. hvor ryger det hen?
Svar: Når der er et overskud, skal pengene lægges på konto 120 henlæggelser, hvilket gør at vi har penge til projekter såsom ventilation/varme og også nye køkkener.
Budget 2022 og antennebudgettet blev vedtaget.
Indkomne forslag med økonomisk konsekvens
a. Forslag til opførelse af ny legeplads ved Gærdehuset
Forslagsstiller fremlagde forslaget: En større legeplads evt. natur legeplads, placeres bagved
Gærdehuset ud mod parkeringspladsen, hvilket også vil give et godt udtryk udad til.
Evt. nedsætte et legepladsudvalg til at finde ud af priser og ideer til legepladsen.
Svar fra Susanne Palstrøm: Hvis det skal være en stor legeplads, så ligger beløbet på
min. 750.000 kr. I 2023 er der afsat ca. 2. mio. kr. til ændring af faldunderlag og forbedringer
på div. legepladser i Askerød. Hvis det vedtages, at der skal laves en stor legeplads, vil der
ske en huslejestigning.
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm. Vil Greve kommune ikke være interesseret i at finansiere et sådant projekt?
Svar: Greve kommune betaler umiddelbart ikke for en ny legeplads.
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Legepladsudvalg består af ca. 5 beboere og bistås af afdelingsbestyrelsen og administrationen.
1 mio. kr. ud af de 2 mio. kr. fra budget 2023 henlægges til dette.
Forslaget vil ikke medføre huslejestigning.
Forslaget blev vedtaget 12 stemmer imod, resten for.
Legepladsudvalg består af: Abdel Hafif, Søren Thousig, Chehade Mansour, Sarah.
b. Nedgravning af mini trampoliner
Gitte Hansen fra bestyrelsen fremlagde forslaget. Det er en udgift, som er i budgettet og kræver ikkehuslejestigning.
Forslaget blev vedtaget
c. Ændring af haveudvidelser
Susanne Palstrøm fremlagde forslaget til ændringer omkring haveudvidelser. Reglerne for udvidelserne skal gøres mere overskuelige. Der har været problemer med lejemål som har vinduer inde i naboens have.
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm. Hvis man har naboens vindue i sin have, hvad gør man så nu?
Svar: Ejendomskontoret må prøve at hjælpe og forsøge at løse problemet.
Spm. Skal der ikke stå min. 2 meter fra naboens vindue og ikke max. 2 meter?
Svar: Der skal selvfølgelig stå min. 2 meter.
Økonomien er der, og der vil ikke ske huslejestigning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
d. Forslag til udvidelse af barnevognsrum til handicap køretøjer
Susanne Palstrøm fremlagde forslaget. Flere har behov for at kunne stille sin el scooter eller lign. Det
eksisterende barnevognsrum vil blive større og kommunen vil etablere evt. strøm til opladning. Pris for
at ændre 4 rum er på ca. 70.000 kr. Det vil kræve, at rummene skal indeholde både barnevogne og el
scootere.
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm. Hvad siger brandmyndighederne til at have el scootere i opgangene?
Svar. Det er tilladt i aflåste rum, men ikke i selve opgangen.
Spm. Der kommer flere elcykler og ladcykler som også gerne vil ind og stå i rummet. Kan det tilføjes?
Svar: Elcykler har ikke været nævnt før og er derfor ikke taget med i forslaget på beboermødet.
Spm. Kan man ikke lave strøm til cykelskurene, så de kan stå derude.
Svar: Der er som udgangspunkt ikke plads i cykelskurene, der er mange cykler i forvejen.
Spm. Er den pris inkluderet med automatisk døråbning i opgangen?
Svar. Hvis kommunen vurderer at det er nødvendigt, så er det dem, der har ansvaret for opsætningen.
Spm. Postkasserne skal flyttes lidt, så man ikke får døren i nakken.
Svar: Det vil ejendomskontoret tage med videre.
Ændringsforslag stilles:
I stedet for at udvide skuret i opgangen, kan skuret udenfor udvides. Der vil være behov for strøm tilslutning.
Vi har ingen økonomi på det, men hvis ændringsforslaget godkendes, vil det undersøges og tages med
til næste beboermøde.
Ændringsforslag blev vedtaget.
Hovedforslag bortfaldt.
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e. Forslag fra beboer om installation i 1 rums bolig
Forslagsstiller fremlagde sit forslag. Ikke noget køkken i 1 rums bolig/supplementsbolig. Det stod i kontrakten. Der er ikke køkken/afløb. Ønske om at få nyt køkken på egen regning, huslejen eller evt. lån.
Ejendomsmester Maria Gad svarer: Vi har 42 supplementsboliger. De er ikke forberedt til det. Man kan
ikke bare tilslutte vand/rør. Samtidig skal der opsættes ventilation/emhætte.
Vi henstiller til, at beboermødet godkender, at vi kan gå videre med forslaget. Jura afdelingen og Greve
kommune skal ind over denne sag, da man vil ændre i boligen hvilket både kan berøre boligstøtte og
meget andet. Samtidig er der lovkrav om ventilation, som forhåbentligt kan etableres til næste år.
Vi skal have jeres tilkendegivelse til at undersøge pris mm.
Forslagsstiller svarer: Afløb kan bores ud på toilettet og der er ventilation fra toilet og ud.
Jørgen Fahlgren fortæller, at da de 42 supplementsrum blev lavet, var ideen at de blev brugt til store
familier med store børn, hvor de store børn kunne flytte ind i dem og stadig bo i nærheden af sine forældre.
Tilbud på installation skal komme fra administrationen og kan ikke fremlægges af beboer.
Der blev foretaget en principgodkendelse til at gå videre med forslaget og driften undersøger økonomi
og muligheder.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
10. Godkendelse af det samlede budget for 2022
Det samlede budget for 2022 blev enstemmigt godkendt.
11. Indkomne forslag uden økonomisk konsekvens

Tillæg til husorden
a. Ændring til husorden. Trampoliner på terrasserne er ikke tilladt da det ødelægger bygningen.
Terrasserne ligger på små flisefødder som knækker.
Forslaget går på at det heller ikke skal være tilladt at have trampoliner i haverne pga. det er
til gene for naboerne.
Trampoliner på terrasserne ikke tilladt og kan ikke stemmes om.
Der stemmes om at trampoliner i haverne ikke er tilladt.
Forslaget blev vedtaget.
b,

Ingen brug af åben ild hverken på terrasserne eller i haverne, såsom havepejs, bål ovn og
andet af hensyn til naboer og brandsikkerheden.
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm. Indgå grill i forslaget?
Svar. Nej det er kun åben ild.
Spm. Kan Bo-Vest ikke lave pladser til grillplads eller bålpladser?
Svar. Det er ikke indeholdt i dette forslag, som kun indgår i private haver.
Forslaget blev nedstemt

c.

Det er ikke tilladt i Askerød at have badebassiner på terrasserne. Stueboliger er undtaget,
dog skal bassinet tømmes, så vandet afledes væk fra bygningerne.
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm: Hvem skal betale for skaden hvis man gør det alligevel?
Svar: Det er beboeren selv som hæfter for eventuelle skader.
Forslaget er vedtaget
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d.

Træer i haver må max. være 3 meter høje
Forslaget blev vedtaget

e.

At man i Askerød Ikke må opstille en pavillon, telt eller lign. af permanent karakter, kun til fester.
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm. Lige købt pavillon i stål, da terrasserne ikke fungere. Enten regner eller blæser det ind.
Vi mangler en løsning på dette? Beboer ønsker, at man selv kan lave ændringer på deres
altan og overdækninger.
Svar: På terrasserne må man ikke opsætte pavillon, men man må gerne lave en havestue,
men den skal man ansøge om hos Greve kommune, da det er en del af lokalplanen. De få
som har lavet den i Askerød ligger på ca. 50.000 kr. og op efter. Vi arbejder på en løsning
som kan godkendes af Greve kommune. Driften har kun råderetskataloget at forholde sig til
men arbejder på en mere permanent løsning, som kan godkendes af Greve kommune
Spm. Der er forskel på de billige pavilloner og de lidt dyre. Kan man ændre forslaget, så det
er afhængig af hvilken pavillon man har evt. stål og stof.
Svar: Der må ikke opsættes pavillon på terrasserne og man må ikke opsætte noget af permanent karakter.
Forslaget bliver ikke sendt til afstemning, da det ikke er lovligt at opsætte noget af permanent
karakter

f.

Hækkeklipning foretages inden den 30. juni
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm. I husorden står der inden 30. september, flyttes den eller er der 2 datoer?
Svar. Hækkeklipning sker en gang om året og ændres til inden 30. juni.
Forslaget blev vedtaget

b. Forslag til tidsændring ved åbning af bom og indkørsel i Askerød
Vi vil gerne ændre på tiden, så der kommer så få biler ind i Askerød
Der blev stillet nedenstående spørgsmål:
Spm. 72 timer er ikke nok til at flytte når man får en ny bolig.
Svar: Den kan altid forlænges efter de 72 timer. Man kontakter blot ejendomskontoret.
Forslaget blev vedtaget.
c. Tillæg til råderetskatalog, ændringsforslag på farvevalg/materiale af hegn
Dirigenten delte forslaget op i farvevalg og i materiale.
Forslag om at ændre farve – Forslag blev vedtaget
Forslag om brug af lamelhegn – Forslag blev vedtaget.
d. Forslag fra beboer – udvidelse af have mod cykelsti/fortov
Forslagsstiller fremlægger forslaget: Forslaget er til fordel for Askerød medarbejder i forbindelse med græsslåning mm. Det vil ikke være til gene for nogen.
Susanne Palstrøm tilføjede, at det tidligere forslag om haveudvidelser blev vedtaget. Hvis
man ønsker haveudvidelse ud mod sti, skal dette ansøges om hos Greve kommune. Det er
stemt ind, at haver max. må være på 30 m2 og ikke større.
Hvis forslaget vedtages, skal man ansøge Greve kommune.
Forslaget blev vedtaget
e. Opsætning af terrasseværn og lys
Forslaget blev vedtaget
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f. Flytning af havelåge
Tilføjelse. ændringen af placeringen skal godkendes af ejendomskontoret inden arbejdet
begynder.
Forslaget er vedtaget
12. Valg til Afdelingsbestyrelsen
Keki Patell - genopstiller
Preben Blankholm - genopstiller
Mustafa Günes - genopstiller
Murthadha Al-abboody – opstiller
Chehade Mansour – opstiller
Adnan Hussain – opstiller
Valg til afdelingsbestyrelsen blev sat til skriftlig afstemning.
Stemmerne blev fordelt således:
Mustafa - 39 stemmer
Preben - 43 stemmer
Keki Patell - 45 stemmer
Adnan Hussain - 79 stemmer
Chehade Mansour - 81 stemmer
Murthadha Al-abboody - 89 stemmer
Adnan Hussain, Chehade Mansour og Murthadha Al-abboody blev stemt ind som nye
medlemmer af afdelingsbestyrelsen.
Suppleanter på valg
Gitte Hansen – genopstiller
Thomas Andreas Pedersen– genopstiller
M-azam Hussain – opstiller
Cumali Camur – opstiller
Valg til suppleanter blev sat til skriftlig afstemning.
Stemmerne blev fordelt således:
Gitte Hansen – 32 stemme
Thomas Andreas Pedersen – 33 stemmer
M-azam Hussain – 84 stemmer
Cumali Camur – 83 stemmer
M-azam Hussain og Cumali Camur blev stemt ind som suppleanter i afdelingsbestyrelsen.
13. Valg til Aktivbestyrelsen
Tommy Christiansen – genopstiller
Hanne Frederiksen – genopstiller
Lene Damgaard – opstiller
Aland Asaad – opstiller
Adel Salim – opstiller
Shadi Taysser - opstiller
Valg til aktivbestyrelsen blev sat til skriftlig afstemning.
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Stemmerne blev fordelt således:
Tommy Christiansen – 27 stemmer
Hanne Frederiksen – 27 stemmer
Lene Damgaard – 27 stemmer
Aland Asaad – 68 stemmer
Adel Salim – 68 stemmer
Shadi Taysser – 68 stemmer
Aland Assad, Adel Salim og Shadi Taysser blev stemt ind som nye medlemmer af
aktivbestyrelsen.
Valg af suppleanter
Tommy Christiansen - opstiller
Hanne Frederiksen - opstiller
Lene Damsgaard - opstiller
Søren Thousig - opstiller
Sebastian Erik Nielsen - opstiller
4 suppleanter blev stemt ind. Lene Damsgaard blev ikke valgt.
14. Valg til Miljøudvalg
Eva Birkved - genopstiller
Inga Solveig Andersson - genopstiller
Finn Nyborg - genopstiller
Maria Bergamo-Giorgi - genopstiller
Anette Hegner - genopstiller
Thomas Andreas Pedersen - opstiller
Andrea Frederiksen – opstiller
Alle 7 medlemmer blev valgt ind i miljøudvalget.
15. Valg til AT’s redaktion
Charlotte Birkved og Thomas Andreas Pedersen blev stemt ind til AT´s redaktion.
16. Eventuelt
Spm. Vil gerne afskaffe parkeringsreglerne.
Svar. Det kan man ikke. Det skal stilles som forslag på beboermødet.
Spm. Parkeringsfirmaet stiller en gulpladebil på vores pladser, må de det.
Svar: Ja, parkeringsfirmaet City Parkering må gerne standse på alle parkeringspladser
i Askerød

Mødet sluttet 23.12
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Trykluft til cyklen ved Den Blå Hal
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Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - askeroed@bo-vest.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 8.00– 9.00
Personlig henvendelse dagligt: 11.00-12.00 pr. 15. februar 2017

Hjertestarter i Askerød
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.

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 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

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.

Lukkedage på ejendomskontoret i 2021
1.– 2. april (Påske)

24. maj ((2. Pinsedag)

5. april (2. Påskedag)

5. juni (Grundlovsdag)

30. april (Store bededag)

24 -26. december (Juledage)

1. maj (Arbejdernes internationale kampdag)

31. december samt 1.januar 2020

13. - 14. maj (Kr. Himmelfart)

MIDT– OG VESTSJÆLLANDS POLITI
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.
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Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - askeroed@bo-vest.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 8.00– 9.00
Personlig henvendelse dagligt: 11.00-12.00 pr. 15. februar 2017

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 hedde ”smtp-replay.ip.nianet.dk”.

77 99 29 55

Udlån
Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,

E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glimrende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kontakt ejendomskontoret, hvis du er i tvivl.

grensaks og boremaskine
Depositum 200 kr.
MobilePay: 258882

Ejendomskontoret
Tlf. 43 69 04 44
træffes ma-fre kl. 11-12
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18

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.
13

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
.

215 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

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om
dagens menu eller om ordningen.

MobilePay 929300
Udlejning af Stamhussal

CAFE ASK TAKE-AWAY

Kontakt Britta i Cafe Ask personligt
eller via telefon 43 97 43 53

Hvis du hellere vil spise din mad hjemme,
men har for travlt til at lave den, så er der nu
Stamhussal:
mulighed for at bestille og hente din varme
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.5.

Røget ribbensteg m/knuste kart. Sennepssovs
Kartoffelsuppe m/bacon.

kr. 40.00
kr. 20.00

Ons.d.6.

Tarteletter m/høns i asparges, hønsekødsuppe eller tarteletter m/svampefyld, tomatsuppe.
Gammeldags æblekage

kr. 40.00
Kr. 18.00

Tors.d.7.

Karbonade m/stv. ærter/gulerødder.
Appelsinris

kr. 40.00
kr. 18.00

Tirs.d.12.

Gammeldags kylling m/agurkesalat og rabarberkompot .
Muldvarpeskud

kr. 40.00
kr. 18.00

Ons.d13.

Skipperlabskovs eller italienske kødboller
Mazarin m/Hindbær

kr. 40.00
kr. 18.00

Tors.d.14.

Indbagt oksekød m/tomatsalat & salat.
Citronfromage.

kr. 40.00
kr. 18.00

Tirs.d.19.

Ferie

Ons.d.20.

Ferie

Tors.d.21.

Ferie

Tirs.d.26.

Laksegryde a la thai
Vaniljebudding m/jordbærsovs

kr. 40.00
kr. 18.00

Ons.d.27.

Pølser i svøb m/kartoffelmos
Hindbærdessert m/knas

kr. 40.00
kr. 18.00

Tors.d.28.

Sprængt kalv m/peberrodssovs
Tiramisu

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 60 35 27 15
Der vil på onsdage være mulighed for køb af kaffe og kage

Tirs.d.2.

Gammeldags kyllingesteg /agurkesalat
Hindbærtrifli

kr. 40.00
kr. 18.00

Ons.d.3.

Brændende kærlighed m/rødbeder el. vegetar Kærlighed
Dessertpandekager m/fyld

kr. 40.00
kr. 18.00

Tors.d.4.

Hvid fisk m/crunchy topping, hollandaisesovs
Lakridspana cotta

kr. 40.00
kr. 18.00

Tirs.d.9.

Stegt flæsk m/persillesovs
Bananasplit

kr. 40.00
kr. 18.00

Ons.d.10

Andesteg med det hele
Ris a la mande
TILMELDING SENEST 3. NOVEMBER

kr. 90.00
kr. 18.00

Tors.d.11

Kålrouletter m/muskatsovs, kartofler og grønt
Kaviarrand

kr. 40.00
kr. 20.00

Tirs.d.16

Koteletter i fad m/karry, ananas og ris
Jordskoksuppe

Kr. 40.00
kr. 20.00

Ons.d.17.

Pølser m/baked beans med bacon, spejlæg, brød eller grøntfrikadeller m/baked beans
Gammeldags æblekage

kr, 40.00
kr. 18.00

Tors.d.18.

Ungarsk gullasch m/kartoffelmos og gulerødder
Creme brulee

kr. 40.00
kr. 18.00

Tirs.d.23.

Fiskeruller m/laksefyld
Frugtsalat

kr. 40.00
kr. 18.00

Ons.d.24.

Stegt lever m/bløde løg eller hakkebøf
Citrontærte m/marengs

kr. 40.00
kr. 18.00

Tors.d.25

Farserede porrer m/porresovs og grønt
Franskbrød m/laks

kr. 40.00
kr. 20.00

Tirs.d.30.

Kalkuncuvette m/sur-sød sovs, ris og grønt
Jordbærgrød m/flødemælk
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kr. 40.00
kr. 18.00

Ret til ændringer forbeholdes

November måneds lækre menu i Café Ask

Redaktionen
Redaktionen er meget glad for alle de gode
indlæg, som vi modtager til Askerød Tidende.
Og vi håber, at I vil fortsætte med det og at
der vil være flere, som fremover vil bidrage
med artikler til bladet.
Når I sender indlæg til bladet bedes I venligst huske:
At begrænse jeres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i
bladet her.
At det skrevne skal være Word eller PDF, til
plakater gerne Publisher.
At I bruger Arial i teksttype og 10 i skriftstørrelse.
Og det allervigtigste er, at alle indlæg SKAL
være en fil (ikke et udskrevet print) og sendes på mail til cbirkved@godmail.dk.
Fotogratier, som skal bruges til indlæg, skal
også sendes på mail.
Husk deadline for indlæg er den
15. i måneden.
Det vil være en meget stor hjælp, når layoutet til bladet skal sættes op.
M.V.H Redaktionen

Askerød Tidende

Genbrug: Reol i Containergården
Ejendomskontoret har sat en reol op i Containergårdens lokale.
Denne reol er til genbrug, så hvis du har nogle ting, som ikke
fejler noget og som en anden beboer måske kunne bruge, så
stil det på en af hylderne.

M.v.h
Redaktionen
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IT hjælp i Askerød
Har du brug for hjælp til Internet, opsætning af dine TV-kanaler o.l. har du nu mulighed for at kontakte Askerøds frivillige IT-hjælp.
Du kan sende en mail til itsupport@askeroed.com med en kort tekst omkring dit
problem, samt et telefon nr. og adresse.
Så vil en af de frivillige kontakte dig, inden for nogle dage (der kan gå længere tid i
forbindelse med sommerferie og helligdage)
Mvh Afdelingsbestyrelsen

Bogreoler i Café Ask

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

vil slå et smut rundt om Cafe Ask og benytte sig af
tilbuddet - der er bøger i alle genrer og for enhver
smag.

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.

M.v.h.
Eva Birkved, Formand for Miljøudvalget

Vi håber derfor, at rigtig mange, børn som voksne,
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Aktivitets-kalender

2021

Det sker i OKTOBER

Det sker i nærmeste fremtid:

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

Kontakt:
MobilePay:

Gitte/Grethe på 20 99 56 30.
318559

Mail:

motion@askeroed.com

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 har været lukket på grund af Corona.
Der arbejdes p.t. på, at Motionen snart kan blive åbnet
op igen for Askerøds beboere.
M.v.h Aktivbestyrelsen
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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.
19

20

Aktivitetshuset i Askerød
Boligsocial chef

Kommunikation, image
og evalue

Vejledning, beskæftigelse
og uddannelse

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:

Bo Bjerre Mouritzen
Sekretariatsleder

Rukhsana Ali
Kommunikationsansvarlig

Khadija Al Mohammadi
Vejleder

Tlf.: 60 35 46 62
E-mail: bbm@bo-vest.dk

Tlf.: 60 35 46 64
E-mail: rua@bo-vest.dk

Tlf.: 60 35 46 69
E-mail: kam@bo-vest.dk

Fritids- og lommepengejob
og Jobplaneten

Ungdomsvejledning
og aktiviteter

Vejledning, undervisning
og trivselssamtaler

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
Digehuset 9 eller læs
mere på
www.grevenord.dk

Nyheder til dig:

Josephine Jensen
Fritids- og lommepengejobvejleder

Mohammed Ibrahim
Børne og unge-koordinator

Gitte Henningsen
Familievejleder

Tlf.: 60 35 46 68
E-mail: jos@bo-vest.dk

Tlf.: 60 35 26 41
E-mail: moi@bo-vest.dk

Tlf.: 60 35 46 76
E-mail: ghe@bo-vest.dk

Hver 14. dag udkommer
Greve Nord Projektets
nyhedsbrev på mail.
På www.grevenord.dk k
an du skrive dig op til
det gratisnyhedsbrev,
der indeholder arrangementer, aktiviteter og
gode historier fra dit lokalområde.

BRUGER GRUPPE:

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Greve Nord Projektet

Kl.10-17

Kl.10-17 Kl.10-17

Kl.10-17 Kl.10-15
Kl.12-15

Kvindegruppen
Ældre tyrkiske kvinder

Kl.12-15

Irakisk kvindeforening
Pigegruppe 17+

Lørdag

Kl.12-15
Kl.11-14

Kl.18-20
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Søndag

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

Askerød Fiskeklub

John Tofteng, Digehuset
26 21 24 70
John.tofteng@gmail.com

Askerød Øl- & Vinlaug

Finn Nyborg
41 17 62 04

Åben efter aftale

finn@fnyhemming.dk
Billarden

Annette Jørgensen
26 19 25 62

Motion for Askerødder

Gitte/Grethe
20 99 56 30.
motion@askeroed.com

Kurdisk Klub (Aktivitet)

Amang
60 13 01 08

Seniorklubben (Aktivitet)

Mens Salon (Aktivitet)

Abdulkareem
22 45 94 60

Tirs
18.30 - 22
Tors
18.30 - 22
Første lørdag i måneden 14 – 18

Fredag
Lør - søn

18 - 24
18 - 24

Tirsdag

12 - 22

Man - fre

17 - 24

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

på facebook
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Seniorklubben
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00
Fødselsdage

Det sker i oktober 2021:
4. oktober

Frokost

11. oktober

Frokost

18. oktober

Frokost

25. oktober

Frokost

Miljøudvalget
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

Formand: Eva Birkved
miljoeudvalgformand@askeroed.com
Øvrige medlemmer:
Maria Bergamo-Giorgi
Finn Nyborg
Inga Solveig Andersson
Annette Hegner
Thomas Andreas Pedersen
Andrea Frederiksen
Bestyrelsens mail: miljoeudvalget@askeroed.com
Repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen:
Repræsentant fra Ejendomskontoret: Maria Gad

Afdelingsbestyrelsen
Formand

Næstformand:

Charlotte Birkved

Aktivbestyrelsen
Formand:

Charlotte Tew

Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 18.00

Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 18.00

formand@askeroed.com

aktivbestyrelseformand@askeroed.com

Jørgen Fahlgren
Tlf. 61 60 43 69

Medlem:

Murtadha Al-abboody

Medlem:

Chehade Mansour

Medlem:

Adnan Hussain

1. Suppleant:

M-azam Hussain

2. Suppleant:

Cumali Camur

Medlemmer:

Talli Rydal
Aland Asaad
Shadi Taysser
Adel Salim

Suppleanter:

Tommy Christiansen
Hanne Frederiksen
Søren Thousig
Sebastian Erik Nielsen

Bestyrelsens mail: afdelingsbestyrelsen@askeroed.com

Bestyrelsens mail: aktivbestyrelsen@askeroed.com

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

Repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen: Charlotte Birkved
Repræsentant fra Ejendomskontoret: Maria Gad
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Fotokonkurrence
Vi i Aktivbestyrelsen synes, at Askerød
er et godt sted at bo med mange
spændende og smukke steder.
Hvis du er enig, så deltag i fotokonkurrencen og
tag et billede af dit Askerød.
Det kan være bygninger, terrasser,
træer, blomster, mennesker, der er ingen
grænser.
Deadline for indsendelse af billede med navn,
adresse og telefon nr. er
Mandag 15. november 2021
Send billede til Charlotte Tew på mail:
aktivbestyrelseformand@askeroed.com
1. præmie

Polaroid kamera

2. præmie

Biograftur for 2

3. præmie

Middag i Café Ask for 2

Med venlig hilsen
Aktivbestyrelsen
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