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Opgange 

Husk at det ikke er tilladt, at have effekter stående i opgange-

ne, så som sko, cykler, indkøbsvogne, skraldeposer o.l. 

Der er vigtigt at opgangen altid er helt tom, af hensyn til brand 

og redning. 

Det hænder at der er brug for at ambulancefører har brug for 

at skulle hurtigt op til en bolig, derfor er det vigtigt, at der intet 

står i opgangen. 

Ny mand i  Café Ask 

Café Ask har fået ny medarbejder. 

Lars er startet pr. 1. april og er alle-

rede godt i gang med at bage rug-

brød, kager og andet spændende 

brød til beboerne. 

Dem af Jer der henter Take Away 

har også kunne møde Lars, som 

selvfølgelig også står for madlav-

ning, sammen med Britta. 

 

Grill  

Husk grillreglerne, som du kan læse i Husordenen under 

punktet ”Haver og Terrasser” på hjemmesiden askeroed.dk 

Badebassiner på terrasser 
Fliserne på terrasserne, ligger på nogle ”flisefødder”.  

Når belastningen bliver for stor, ødelægges disse flisefødder, 

det er derfor ikke  tilladt, at have badebassiner og  ude-spa  på 

terrasserne . 

Biodiversitet 

 

Der vil i løbet af foråret blive lavet områder med engblomster. 

Dette gøres for biodiversiteten, så vi kan tiltrække nogle flere in-

sekter og fugle, samt for at få nogle fine blomstrende områder. 

 

Miljøudvalget arbejder på, at få mere biodiversitet ind i Askerød. 

Der vil løbende komme information om disse tiltag . 

Vi har fortsat Take Away, som i nedlukningsperioden har været 

en stor succes. 

Hvornår der åbnes op for bespisning om aftenen ved vi ikke på 

nuværende, da der er en del restriktioner, som vi skal overhol-

de. 

Vi vil som noget helt nyt, begynde at åbne op for formiddagsåb-

ning mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-14.00. 

Her vil der være mulighed for at få en kop kaffe/the, købe en 

kage, ostemad eller et stykke smørrebrød.  

Vi skal nok annoncere åbningsdatoen, når vi har hel styr på de 

nye regler med Coronapas, antal gæster og afstande. 

Beboerlokalerne bliver først udlejet, når forsamlingsloftet er på 

50. 

Vi glæder os så meget til genåbning af Cafe Ask. 

Hilsen Britta og Lars 

Café Ask 

 

MAX. 1 stk. 11 kg flaske  


