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ADMINISTRATIONADMINISTRATION
Nyt fra administrationen

Nedrivning i syltekrukke
Som nogle måske har læst i Nordjyske, ser 
det ud til at planerne om at rive tre blokke 
ned i Mølleparken i forbindelse med reno-
veringen har lange udsigter.
Inger Støjberg, der udover at være inte-
grations- og udlændingeminister, også er 
boligminister, og derfor er den, der skal 
godkende en nedrivningstilladelse, har sat 
en foreløbig kæp i hjulet på vores planer. 
Det store asylpres på Danmark betyder 
ifølge ministeren, at der mangler boliger 
til flygtninge, og derfor mener hun ikke, at 
man samtidig skal rive boliger ned.
Det er utilfredsstillende, at Vesterport 
ikke blevet inddraget forud for denne 
beslutning, og man har heller ikke fra 
ministeriets side efterfølgende ulejliget 
sig med at informere os omkring den æn-
drede politik på området. Vi har fået vores 
oplysninger via ministerens udtalelser til 
pressen. 
Vi mener stadig, at det er nødvendigt med 
en nedrivning af de tre blokke, og vi vil 
derfor fortsat opretholde vores ansøgn-
ing om tilladelse til nedrivning af disse. 
Samtidig må vi dog også tage ministerens 
udtalelser til efterretning, og i stedet plan-
lægge efter at renoveringen i Mølleparken 
i første omgang færdiggøres uden ne-
drivning.
For god ordens skyld skal det understreges, 
at Vesterport hverken fra ministeriets el-
ler kommunens side har modtaget nogen 
form for henvendelse om en ekstraordinær 
placering af flygtninge eller asylansøgere i 
Mølleparken.
Renoveringer snart slut
Renoveringsarbejderne i både Møllepark-
en og Engparken nærmer sig deres af-
slutning og vil for begges vedkommende 

være afsluttede indenfor et halvt års tid.  
I Engparken forventes renoveringen at 
være afsluttet omkring 1. maj afhængig af 
hvordan vejret resten af vinteren arter sig. 
I Mølleparken skal renoveringen ifølge 
aftalen være afsluttet 1. september, men 
hvis resten af vinteren bliver mild og ikke 
for våd, vil entreprenøren forsøge at blive 
færdig inden sommerferien.
Kommunens laveste administrations-
bidrag
Vi sætter en stor ære i at have så lavt et 
administrationsbidrag som muligt, og 
derfor er vi også meget tilfredse med at 
have kommunens laveste administrations-
bidrag. Det vil vi fortsat blive ved med, så 
derfor undersøger vi løbende, hvordan vi 
kan minimere administrationsudgifterne, 
så Vesterports lejere ikke betaler for meget 
i administration. Derfor har vi også med 
stor bekymring set, at portopriserne er 
blevet sat voldsomt op. For at minimere 
portoudgifterne, har vi derfor besluttet, at 
vi i løbet af foråret vil overgå til at sende 
post til vores lejere via E-boks. Brugen af 
E-boks bliver mere og mere udbredt, og 
det er derfor et helt naturligt skridt at tage. 
Når vi er klar til at tage E-boks i brug, vil 
vi udsende yderligere information.
Digitalisering
Brugen af digitale medier er blevet en 
integreret og naturlig del af arbejdsfunk-
tionerne i Vesterport, hvilket også gælder 
vores folk i “marken”. Først var det vice-
værterne der blev udstyret med iPads til 
brug ved syn og bestilling af håndværkere, 
og senest er også vores håndværkere blev-
et udstyret med iPads. Vi har udviklet et 
program, der gør arbejdsgangene i 
forbindelse med tildeling og udførelse af 
opgaver i Håndværkerafdelingen 
papirløse. Herved bliver håndværker-
afdelingen mere effektiv til glæde for alle 



4

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
vores beboere.
Det er fordi vi er på forkant med udvikling-
en alle steder i vores organisation, at vi er 
byens førende boligforening.
Steen Møller Andersen

Nyt fra udlejningsafdelingen
Mød os på Forårsmessen 2016
Vesterport er igen at finde på Forårsmes-
sen i weekenden lørdag den 6. marts og 
søndag den 7. marts 2016, begge dage fra 
kl. 09.00 – 16.00.
Kom ind og hils på os – mon ikke vi har 
lidt overraskelser til jer, lige som vi har 
haft de foregående år.
Besøg os gerne i administrationen og hent 
et par fribilletter inden Forårsmessen.
Renovering afdeling 4, Mølleparken
Renoveringen i afdeling 4, Mølleparken 
er så småt ved at være slut. Der er stadig 
ledige renoverede boliger til udlejning. 
Kontakt administrationen hvis du er inter-
esseret. Vi sidder klar ved telefonen og på 
kontoret til at hjælpe dig med at finde DIN 
bolig.
I løbet af marts måned holder vi åbnet hus 
i nogle af boligerne på Provst Dreslers Vej 

– mere om det på Forårsmessen.
Tilbudsbrev på mail
Post Danmark har i 2016 øget priserne på 
almindelige breve betragteligt. Så husk at 
få registreret din mailadresse hos os. Ring 
eller skriv til os – eller du kan indtaste det 
via dit login på vores hjemmeside under 

”min side”. På den måde modtager du 
tilbuddet samme dag, som vi tilbyder dig 
bolig, så du ikke skal vente flere dage på at 
modtage tilbudsbrevet med post.
HUSK at svare på de tilbudsbreve du 
modtager – uanset om du er interesseret 
eller ej. På den måde får alle hurtigere svar.

FORÅRSMESSE 2016

Husk at der er fribillet her

i bladet til Forårsmesse 2016.

Klip den gerne ud eller kom 

og hent den på kontoret
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DØGNVAGTORDNING

VAGTENS TELEFONNUMMER ER   2788 6848
Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt 
fredag fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.  
Se mere på nettet under jeres afdeling.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor repa-
rationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Med venlig hilsen
Boligforeningen Vesterport

Nyhed fra Palle Mørch
Der er kommet en app, der hedder “Metrius” til din smartphone 
eller tablet. Her kan du logge ind og se dit varmeforbrug i din 
lejlighed, hvis du bor i Det gamle Vesterport, Grundtvigs Have 
og Havnefronten. Du skal bruge den aktiveringskode, du har 
modtaget sammen med din lejekontrakt, eller det login du 
bruger på metrius.dk. Har du ikke koden, så kontakt Vesterport.

Administration og ekspedition
          

Åbningstider:
mandag kl. 9.00 - 17.00

tirsdag - torsdag kl. 9.00 - 15.00
fredag kl.9.00 - 12.00

Tlf. 9842 6111 - Mail: info@vesterport.dk

http://metrius.dk/
mailto:info@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.
tlf. 2073 1708, Mail: l.heisel@10mb.dk

Kirsten Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.h.
tlf. 9842 2722

Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v.
tlf. 2252 5999, Mail: stine1234@hotmail.com

Cindy Pedersen, Knudensvej 66, st.v.
tlf. 2259 2375
Mail: cindypedersen@hotmail.com

Jonna Nielsen, Knudensvej 31, st.v.
tlf. 9843 5701, Mail: jkn@mail.dk

Annette Kulk, Knudensvej 82, 1.h.
tlf. 2225 4104, Mail: kulk36@hotmail.com

Ulla Tøgersen, Knudensvej 37 st.v.
tlf. 9846 5806

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 5399 9831

Viceværter/Område:
Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33:
Jesper Hansen, tlf. 2333 5712

Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84:
Per Vilsøe, tlf. 2333 5713

Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og 
Knudensvej 33-45:
Benny Porsmose, tlf. 2333 5714

Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og 
Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:
Peter Jensen, tlf. 2333 5715

I afd. 1 deler Sofia Christesen, Rammel-
højvej 300, 9870 Sindal, Beboerbladet ud. 
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig 
her. 

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT

Formanden har ordet
Godt nytår!
Så skriver vi 2016, og et nyt år i Vester-
port har taget sin begyndelse. Jeg vil 
gerne benytte denne lejlighed til, at øn-
ske alle beboere et rigtig godt og lykke-
bringende nytår.  
I 2015 tog vi de første spæde skridt 
til en renovering af vores afdeling, da 
Landsbyggefonden kom på besøg i 
november måned. Det eneste, vi kan 
gøre nu, er at afvente deres konklusion, 
og vi må væbne os med tålmodighed. 
Så snart der er nyt, vil alle selvfølgelig 
blive informeret så meget som muligt, 
men det er en lang proces, og der er ikke 
mere, vi kan gøre i øjeblikket. 
Dog vil jeg her benytte lejligheden til 
at takke administrationen for det store 
stykke arbejde, I har lagt for dagen alle-
rede nu. Jeg deltog i mødet med Lands-
byggefonden, hvor også Steen Møller 
Andersen og Kim Dalby deltog, og der 
var ingen slinger i valsen. Respekt! 
Vi kan være meget glade for, at vi har så 
kompetente personer på vores side. 
Nytårsaften i afdeling 1 bød heldigvis 
ikke på hverken ødelæggelser eller 
hærværk. En god begyndelse på det nye 
år. 
Tak for året som gik og igen et rigtig 
godt nytår til alle. 

Venlig hilsen
Lene Heisel 

mailto:l.heisel@10mb.dk
mailto:stine1234@hotmail.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:jkn@mail.dk
mailto:kulk36@hotmail.com
mailto:pr@vesterport.dk


7

... et blad for beboere - lavet af beboere

Ledige carporte, 
knallertgarager og

kælderrum
Der er pt. knallertgarager 
og også et par carporte og 

kælderrum ledige.
Kontakt administrationen

hvis du skulle være 
interesseret.

TRAILERPARKERING 
Spørg viceværten, om der er en 

ledig plads til parkering af 
 trailer i Trailergården 

Gæsteværelser
For leje af gæsteværelserne: 

Tag kontakt til 
Kirsten Nielsen, 
tlf. 9842 2722

Hvis du ikke træffer Kirsten, 
så ring til

Jonna Nielsen, tlf. 9843 5701

Vinteren 2016
Så kom vi i gang med vinteren 2016.
Selv om det ser flot ud, når afdelingen 
er klædt i hvidt, så er viceværterne 
godt i gang med at få fortove og stier i  
afdelingen gjort klar, så beboerne kan 
færdes sikkert.

Hilsen Per Ritter

Ny allé mellem sti og legeplads
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Julefesten 
Vi havde en dejlig dag til juletræsfesten.
Her kommer billedekavalkade af en 
dejlig og hyggelig dag, hvor både 
voksne og børn rigtigt kom i jule-
stemning.

Den svære ventetid til det starter...

Hyggetid ved alle borde..

Dansen om juletræet

Det store flotte juletræ..

Så kom der lune æbleskiver og køen 
ved bordet med alle godterne var lang..
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Trylle-Thomas kom på besøg til stor 
glæde for børnene .....

... og Trylle-Thomas kunne altså 
nogle tricks ......

... og der bliver tryllet og tryllet ....

... alle børn var meget optaget af 
Trylle-Thomas.
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Hanne Christiansen
Bangsbovej 20, st.h, tlf. 2064 5071
Mail: harchr@dlgmail.dk
Kasserer Henning Kraglund 
Bangsbovej 12, 1.v., tlf. 5272 2753
Mail: aasekraglund@gmail.com
Sekretær/Beboerblad Henning Conradsen
Bangsbovej 32, 3.v. tlf. 3022 0948
Mail: henning.conradsen@gmail.com
Søren Stig Meyer
Fladstrandsparken 77, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.com
Pernille Nielsen
Provst Dreslers Vej 21, 1.h., tlf. 6084 0494
Mail: normann9397@gmail.com
Christian Fischer
Provst Dreslers Vej 19., tlf. 4083 6789
Mail: raistlindk@gmail.com
Erik Madsen
Bangsbovej 18, 3.h., tlf. 2245 3532 / 9842 0585
Mail: erik.madsen1938@gmail.com 

Lokalinspektør 
Anders Hansen, tlf. 2333 5722.
Privat: Otto Sverdrups Vej 14, tlf. 9843 8251
Viceværter / Område:
Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:
Per Larsen, tlf. 2333 5725
Pr. Dreslers Vej 65-87:
Anders Hansen, tlf 2333 5722
Pr. Dreslers Vej 6-16, 21-31, 53-63, Bangsbovej 38-84:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723
Pr. Dreslers Vej 18-60:
Kenneth Sørensen, tlf. 2333 5721  
Bangsbovej 19-25 og L. P. Houmøllers Vej 
28-178 og Pr. Dreslers Vej 1-19+33-51:
Henrik Sørensen, tlf. 2333 5724
Koktvedparken 1-11 og 15 og Birketoften, 
Toftegårdsvej 50:
Kurt Nielsen, tlf. 2333 5726
I afd. 4 deler Jonas Sørensen, Bispehaven 9, 
Elling og Karoline Fick, Sæbyvej 105, Bebo-
erbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så 
henvend dig her. 

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet
Helhedsplanen
Arbejdet skrider stille og roligt fremad, 
måske bliver renoveringen færdig 
tidligere end planlagt.
Her i januar har vejret ganske vist ikke 
helt været en fordel for de udendørs 
arbejder. 
Der er desværre ikke positive nyheder 
om nedrivningen.
Flygtningesituationen har gjort, at mini-
steren ikke for tiden giver nedrivnings-
tilladelser. Havde vi dog bare fået den 
tilladelse for længe siden.
Hegn ved tilgængelighedslejligheder
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde 
med driftsafdelingen besluttet, at af-
skærmningen omkring terrasserne ved 
tilgængelighedslejlighederne skal bestå 
af hegn i vedligeholdelsesfrit materiale.
På denne måde bliver det handicapven-
lige indre miljø fulgt op udendørs, 
således at eventuelle handicappede be-
boere ikke skal have problemer med 
klipning af hæk.
Opsætning af hegn er påbegyndt.
Altaninddækning
Som omtalt i Møllenyt har afdelings-
bestyrelsen ligeledes i samarbejde med 
driftsafdelingen truffet beslutning om, 
hvilke typer inddækning man kan bruge 
på altanerne, hvis man ønsker inddæk-
ning. Der er valgt en lys type film samt 
en mørk og en lys type sejl.
Hvis man ønsker inddækning på altanen, 
skal man henvende sig i driftsafdeling-
en. Beslutningen har måske været lidt 
længe undervejs, idet vi har ønsket at 
finde nogle muligheder, som klæder de 
nye flotte facader til en pris, der er til 
at betale. Herefter er det ikke tilladt at 
bruge andre former for tildækning.

mailto:harchr@dlgmail.dk
mailto:aasekraglund@gmail.com
mailto:henning.conradsen@gmail.com
mailto:smeyer72@hotmail.com
mailto:normann9397@gmail.com
mailto:raistlindk@gmail.com
mailto:erik.madsen1938@gmail.com
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Hegn på Bangsbovej
Der er kommet tilbud på opsætning af 
hegn mellem haverne på Bangsbovej. 
Det har vist sig at være alt for dyrt. Det 
er derfor besluttet, at udskifte de eksi-
sterende hegn og opsætte vedligelses-
holdelsesfrie hegn mellem alle haverne. 
Dette vil blive gjort i et lidt langsom-
mere tempo end oprindelig tænkt. 
Loppemarked
Fra nogle beboere var der fremsat øn-
ske om igen at afholde loppemarked i 
Beboerhuset.
Dette blev planlagt til den 31. oktober.
Det var sandsynligvis med for kort var-
sel, da der var for få tilmeldte, og lop-
pemarkedet måtte aflyses.
Vi prøver igen i det nye år, så lad nu 
være med at smide for meget ud, når I 
rydder op efter jul og nytår. Måske kan 
de ting, I ikke mere skal bruge, sælges, 
så andre kan få glæde af dem.
Tag kontakt til Pernille i afdelingsbe-
styrelsen, hvis du er interesseret i at del-
tage i et loppe/kræmmermarked, så kan 
vi planlægge det, hvis der er interesse 
for det. 
Aktiviteter i Beboerhuset
Spilledag i huset
Der er startet en billardklub op i Bebo-
erhuset. Der spilles hver onsdag fra kl. 
13.00 – kl. 18.00.
Den er startet op med få deltagere, så 
går man med lyst til at prøve at spille 
billard, er der god plads til at være med.
Ring til et medlem af afdelingsbestyr-
elsen eller gå hen i huset på spilletids-
punktet.
I afdelingsbestyrelsen har vi besluttet, at 
Beboerhuset onsdag eftermiddag sam-
tidig skal være åbent for andre spille-
fugle. Der er mulighed for at spille 
dart, eller man kan tage sine spillekort 

eller brætspil med. Kun fantasien sæt-
ter grænser. Der er mulighed for at gå i 
køkkenet og lave kaffe.
Fjernsyn på storskærm
I december inviterede vi til VM i dame-
håndbold på storskærm efter ønske fra 
beboerne. Der var begrænset tilslutning.
Vi har prøvet igen i januar med herrer-
nes EM-håndbold.
Tag kontakt til afdelingsbestyrelsen, 
hvis man går med et ønske om at se en 
bestemt begivenhed på storskærm, så 
vil vi gerne arrangere det. Der er f.eks. 
Champions League finale lørdag den 
28. maj. Måske kommer vores lokale 
ishockeyhelte også i en finale.
Indbrud
I løbet af december blev vi desværre 
ramt af en del indbrud i afdelingen.
Det er rigtig ærgerligt og utrygt. Vi må 
håbe, at de opsatte sensorlamper kan 
medvirke til at holde indbrudstyvene 
væk. Desuden må vi beboere være op-
mærksomme, hvis vi oplever mistænke-
lige forhold.
Infotavlen på Provst Dreslers Vej
På grund af bygge- og gravearbejdet har 
det været nødvendigt at tage infotavlen 
ned på Provst Dreslers Vej.
Den bliver sat op igen, så snart jorden er 
så frostfri, at det er muligt at grave deri.
Husk at mødeindkaldelser og referater 
kan ses på hjemmesiden: 

www.moelleparken-vesterport.dk 
samt i vaskerierne.
Til slut mange hilsener med tak for et 
godt samarbejde til alle beboere og 
ansatte i Mølleparken samt til ledelse 
og administration 

 Hanne Christiansen

http://www.moelleparken-vesterport.dk/
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Juletræsfest
Igen i år blev der holdt juletræsfest i 
afdeling 4. 
Der var et pænt antal, både børn og vok-
sne, der heldigvis trodsede vejr og vind 
og mødte op. 
Der  blev, som altid, serveret gløgg og 
æbleskiver og sodavand til børnene. 
Julemanden kom og hyggede, der blev 
danset om juletræet, julemanden slut-
tede af med, at børnene fik juleposer.
En meget vellykket eftermiddag med 
hyggeligt samvær. 
Vi ses igen til næste år.
Pernille Normann Nielsen

Billeder fra en dejlig dag 
i julens tegn
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Nytårsaften på Birketoften
Vi var 5 beboere, 2 gæster og 2 pædago-
ger.
Vi fik 7 retters mad fra slagteren på 
Suensonvej, der var vin, øl, sodavand 
og snaps til maden.
Vi skød lidt efter lidt af i løbet af aftenen, 
men kl. 24 gik det løs med fyrværkeriet. 
Efter fyrværkeriet blev der spillet lidt 
Beerpong. 
Det var en hyggelig nytårsaften/nytårs-
nat på Birketoften.
Henrik Persson

Billeder fra et fantastisk nytår
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Tilbageblik fra Aktivitetshuset 
i Sydbyen

Arbejdsaften
Tirsdag den 24. november var den sid-
ste arbejdsaften inden vores julestue. Vi 
har i mange år haft tradition for at ind-
drage et par aftner op julestuen, for at nå 
de mange forberedelser der er til sådan 
et stort arrangement. Alle år har det 
været frivillige, der kommer og giver 
deres arbejdskraft med, dejligt med så 
mange hjælpende hænder. Vi har nogle 
hyggelige aftner, hvor der også er plads 
til julehygge og godter, nogle dejlige 
aftner, hvor der rykkes igennem, og 
hvor alle er stolte af deres arbejdsind-
sats. Vi vil gerne TAKKE alle frivillige 
for deres store indsats.
Julestue
Lørdag den 28. november var dagen en-
delig kommet, hvor årets absolut største 
arrangement skulle løbe af staben. Alle 
glæder sig til denne dag, hvor der kom-
mer mange i vores hus både brugere og 
gæster. Dagen igennem var der musik 
af Sydbyens orkester, som var til stor 
fornøjelse for alle. 

Der var boder, hvor man kunne købe ind 
af de mange hjemmelavede ting, som 
både var nisser, julepynt, flotte hjem-
melavet håndarbejder og dekorationer.  
Køkkenet havde salg af julesmåkager, 
og dagen igennem kunne man forsyne 

sig med hjemmelavet mad.
Sydbyens venner solgte amerikansk lot-
teri, så der var gang i mange ting. Vi vil 
gerne TAKKE alle som kom og støttede 
os.
Lucia
Mandag den 14. december havde vi be-
søg af børn fra Bangsbostrand skole som 
kom og underholdte med Lucia. Det har 
igennem mange år været en tradition, at 
de besøger os op til jul. Efter de havde 
gået Luciaoptog, underholdt de med ju-
lesange ved juletræet i Aktivitetshuset. 
Det er en dag, som mange ser hen til. 
Det er altid meget stemningsfyldt, og så 
er det altid dejligt, når vi har børn på be-
søg. Efter børnenes optræden hyggede 
vi os alle med æbleskiver, gløgg, saft og 
kaffe. Vi ser allerede frem til næste år.
Syng julen ind
Tirsdag den 15. december skulle vi øn-
ske hinanden GOD JUL. Denne dag var 
huset vært ved kaffe og sirupslagkage. 
Der blev sunget julesange, og Sydby-
ens orkester spillede til. Der var tid til at 
snakke og hygge,  en dag hvor brugere, 
frivillige og personale er sammen om at 
ønske hinanden en glædelig jul.
Juleaften
Torsdag den 24. december var der mu-
lighed for at komme og fejre juleaften 
med andre brugere af Aktivitetshuset. 
Dagen startede med oplæsning af jule-
evangeliet og julesamler. Til denne del 
af arrangementet havde vi stor hjælp 
fra frivillige fra Bangsbostrand kirke. 
Efter vi havde sunget julesalmer og hørt 
evangeliet, var der middag i cafeen, som 
bestod af alt som hører en gammeldags 
jul til. Inden kaffen kom julemanden 
og spillede op til julesang, vi kan røbe, 
at det var Dortes søn, TAK for du ville 
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komme og spille for os. Til kaffen var 
der godter og julegaver og uddeling af 
mandelgaver.  

Alle havde en rigtig god dag. Vi vil på 
husets vegne gerne takke afdeling 4, 
Mølleparken for deres støtte til arrange-
mentet.
Frivilligfest
Tirsdag den 5. januar blev der afholdt 
fest for alle frivillige. Denne dag er en 
dag, som vi fra husets side ser meget 
frem til - en dag hvor vi kan hylde alle 
vores frivillige, give dem en dag, hvor 
vi forkæler dem og får sagt, hvor stor en 
betydning og forskel de gør for vores 
brugere og os. I år havde vi samlet alle 
frivillige i område vest som dækker 
Bangsbo, Dybvad og Østervrå aktivitets-
centre, så vi kunne byde velkommen 
til 110 frivillige; det var en stor glæde 
for os. I år havde vi besøg af vores 
borgmester, som kom og takkede alle 
de frivillige for deres store arbejdsind-

sats, en ting som betyder meget for 
kommunen, og som de er stolte af. Da-
gen igennem var der taler og rosende 
ord til de frivillige. Køkkenet havde sør-
get for en meget velsmagende middag. 
Efter middagen var der underholdning 
af ”De swære kåål” fra Hjørring, der var 
med til at sætte stemningen. Vi havde 
alle en dejlig dag. 

Vi vil endnu engang TAKKE alle de 
frivillige for deres enorme indsats.
Nytårstaffel
Tirsdag den 12. januar var der indbudt 
til nytårstaffel med kransekage og 
champagne. Vi fik ønsket hinanden et 
godt nytår og takket for det gamle. Syd-
byens orkester spillede til fællessang.
Vi vil gerne fra Huset ønske alle et godt 
nytår og takke alle for et godt samarbej-
de i 2015.          
Med venlig hilsen
Annette Weesgaard
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Mødereferater
Et kort referat fra vores 
afdelingsbestyrelsesmøder 
kan kort tid efter mødet, 
læses i udhængsskabene 
rundt omkring i afdelingen, 
bl.a. i vaskerierne samt på 
vores egen hjemmeside 
moelleparken-vesterport.dk

Klik på: Informationer ->
dagsorden og referater.

Med venlig hilsen 
afdelingsbestyrelsen 

Byttebixen
I Byttebixen findes en hel 
del gode ting, både større 
møbler og mindre ting, som 
er til fri afbenyttelse. 
Har du brug for at kigge ind, 
eller aflevere noget, du ikke 
længere kan bruge, så ring 
til Søren Stig Meyer eller 
Pernille Normann Nielsen i 
afdelingsbestyrelsen. 
Adresselisten findes i ud-
hængsskabene, i Beboer-
bladet og på vores egen 
hjemmeside.

Afdelingsbestyrelsen

Billeder fra renoveringen i afdeling 4, Mølleparken
Provst Dreslers Vej

Her et par billeder fra en genhusning i forbindelse med renoveringen på Provst 
Dreslers Vej. Ved flytning til genhusningslejlighed bruges der lidt hjælpemidler for 

ikke at skulle løbe op og ned ad trapperne.

http://moelleparken-vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen

Formand
Anne-Mette Enevoldsen, Fregatvej 205
Tlf. 6177 7463
Mail: annemette.bestyrelse@gmail.com

Referent
Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997
Mail: flemmingstricker@msn.com

Skurudvalg/Trailerudvalg
Vivi Larsen, Fregatvej 341
Tlf. 4159 5868
Mail: viv_lar@hotmail.dk

Britta Bugge, Flotillevej 78
Tlf. 2196 9694
Mail: brittabugge@gmail.com

Husdyrudvalget
Birthe Madsen, Fregatvej 229
Tlf: 2422 4567
Mail: birthemadsen52@gmail.com

Inspektør
Jens Ole Nielsen, Prisevej 4
Privat tlf. 2343 8219

Viceværter
Område:
Fregatvej 9-51 og 71-279:
Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5732

Fregatvej 281-417, Prisevej 32-70 og 3-79:
Per Christensen, tlf. 2333 5733

Fregatvej 1-7 og 53-69, Flotillevej 2-144, 
Prisevej 2-30:
Leon Møller, tlf. 2333 5731

I afd. 5 deler Julie Steenberg, Fregatvej 221,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

FÆLLEDBOAFDELING 5AFDELING 5
Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Så har vi taget hul på 2016, og januar er 
i skrivende stund ved at være til ende. I 
forbindelse med nytåret var det stort set 
en stille og rolig aften her i Fælledbo. 
Dog røg der et par postkasser dagen til 
nytårsaften.
Og generelt har beboerne atter været 
flinke til at rydde op efter alt det flotte 
fyrværkeri.
I året der er gået, har vi kunnet glæde os 
over, hvor flotte de røde huse er blevet 
med de nye tage. Også garagerne fik en 
tiltrængt tagrenovering.
Efter et vådt efterår og en regnfuld start 
på vinteren, var det næsten en befrielse, 
at vi her i januar fik både sne og en om-
gang frost. Dette gav børnene mulighed 
for at få afprøvet deres kælke og bygget 
flotte snemænd. Der skal atter deles ros 
ud til vore viceværter for det store arbej-
de de udfører, med at holde vores stier, 
veje og parkeringspladser fri for sne og 
is.
I det forgangne år, har der fortsat været 
problemer med affaldsposer, møb-
ler, udtjente hvidevarer og store pap-
kasser og lign., der bare bliver sat ved 
molokkerne og containerpladsen. 
Affaldsposerne skal i molokken, da de 
i særdeleshed tiltrækker måger, der flår 
poserne og spreder køkkenaffald ud over 
stier og veje. Det er ikke specielt lækkert 
at træde i naboens datooverskredne 
leverpostej og madrester fra dagen før. 
Og det er ikke rimeligt, at vores vice-
værter skal bruge tid på at fjerne dette 
svineri. Er den nærmeste molok fyldt 
op, må man gå videre til den næste. 
Kasserede møbler og hvidevarer m.m. 
skal heller ikke bare læsses af ved vores 

mailto:annemette.bestyrelse@gmail.com
mailto:flemmingstricker@msn.com
mailto:viv_lar@hotmail.dk
mailto:brittabugge@gmail.com
mailto:birthemadsen52@gmail.com
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molokker. Det er os alle sammen, der 
skal være med til at betale for, at få det 
fjernet igen. Man kan som skrevet før her 
i bladet, ringe til AVØ på tlf. 5163 2992, 
hvis man har storskrald og ikke selv har 
mulighed for at bortskaffe det, de henter 
det gerne. Så kære beboere, her er en op-
fordring fra afdelingsbestyrelsen om, at 
vi alle hjælpes ad med at holde Fælledbo 
som et pænt og ryddeligt sted at bo.
Er man udsat for at strømmen går, at 
vasken eller afløbet er stoppet, at stierne 
er mørklagt fordi gadelamperne ikke 
virker og lign. problemer udenfor almin-
delig arbejdstid, hvilket jo kan ske en 
gang imellem, er det Vesterports Døgn-
vagtordning, man skal ringe til. Den 
eneste hjælp, der er at hente ved at ringe 
til afdelingsbestyrelsen er, at vi blot kan 
henvise beboerne til netop Døgnvagten 
på tlf. 2788 6848. Telefonnummeret til 
døgnvagtordningen kan også findes i 
glasskabet ved vaskeriet, på Vesterports 
hjemmeside samt her i Beboerbladet.
I ønskes alle et fortsat godt nytår.
På vegne af afdelingsbestyrelsen
Vivi Larsen

Nytårsløjer eller hærværk?
Dette syn er, hvad der mødte nogle af 
vores beboere, da de kom hjem nytårs-
dag.

Vinduerne på begge sider var fuld-
stændigt smurt til med margarine. Et 
par margarinestriber har de fleste af os 
været udsat for, men det her er absolut 
ikke i orden. Derudover var der sat en af 
de tunge bænke fra området, foran døren 
sammen med adskillige juletræer, store 
sten m.m.

Nogen vil måske mene, at det er 
nytårsløjer eller drengestreger, men efter 
hvad afdelingsbestyrelsen har erfaret, 
havde gode naboer fjernet det meste af 
det, der var stablet op foran lejligheden, 
hele to gange nytårsaften, hvorefter det 
hele og mere til igen blev stablet op foran 
lejligheden. Dette nærmer sig nok mere, 
det, man vil kalde hærværk. Vi i afde-
lingsbestyrelsen tager på det kraftigste 
afstand fra denne form for ”nytårsløjer”.
Det er rigtigt trælst, at nogle beboere skal 
komme hjem til sådan et svineri, når vi 
i Fælledbo ellers kan rose os selv for, at 
nytårsaftnerne her foregår stille og roligt.
Afdelingsbestyrelsen

FÆLLEDBO  AFDELING 5  AFDELING 5



19

... et blad for beboere - lavet af beboere

Gæsteværelse
Prisændring fra 1. februar 2016. 
En overnatning koster 125,00 kr. og fre-
dag til mandag morgen koster 325,00 kr.
Udover 3 overnatninger er prisen på 
500,00 kr. pr. døgn.
Afdelingesbestyrelsen

Juletræsfest i Fælledbo
Lørdag den 28. november, holdt vi den år-
lige juletræsfest for børnene i Fælledbo. 
Der var mødt ca. 50 glade og forventnings-
fulde børn op og lige så mange voksne, og 
de blev ikke skuffede. Vi var heldige at 
have fået fat i en god musiker denne gang, 
som underholdt. Og både børn og voksne 
dansede og hyggede sig. Der blev gået godt 
til den med æbleskiver og pølser.  Desuden 
havde vi fået gang i popcornmaskinen. Det 
var en succes, så det ud til.
Julemanden havde heldigvis også fået tid 
til komme forbi og dele slikposer ud til alle 
børnene. Bagefter kunne børnene få taget 
billeder sammen med julemanden. Det var 
der mange, som benyttede sig af.    
Vi vil gerne takke alle jer som var mødt op 
og gjorde det til en rigtig hyggelig dag. Vi 
håber at se lige så mange næste gang.  
Med venlig hilsen
Camilla, Birthe, Lone, Vivi og Britta
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Mødereferater
Et kort referat af afdelings-
bestyrelsens møder bliver 

anbragt i udhængsskabet ved 
indgangen til vaskeriet kort tid 

efter mødets afholdelse. 
Du kan også læse referatet 
på Vesterports hjemmeside 

under afdeling 5.
Afdelingsbestyrelsen

!!! VIGTIGT !!!

Hvis man ikke læser de 
meddelelser, som 

kommer fra Vesterport og 
afdelingsbestyrelsen, 

fritager det ikke beboerne 
for ansvar.

Afdelingsbestyrelsens 
møder:

Afdelingsbestyrelsen 
afholder møde den første 

tirsdag i måneden kl. 
18:30.

(undtagen juli måned)
Du er velkommen til at 
kigge ind, hvis du/I har 

noget på hjertet eller noget 
I brænder for at dele.

Dette kan ske i den første 
time af bestyrelsesmødet.

Afdelingsbestyrelsen

Trailerparkering
Spørg driften om der er en ledig plads til parke-

ring af trailer i trailergården - så den ikke henstår 
ved boligen!

- HUSK -
Afdelingen har en trailer, 
som beboerne kan leje.

Korttidsleje 
2 timer - koster 40 kr. 
4 timer - koster 60 kr. 

Døgnleje (24 timer) 
koster 100 kr.

Ønsker man at leje trailerne, skal 
man kontakte

Britta Bugge, tlf. 2196 9694 
eller

Vivi Larsen, tlf. 4159 5868

FÆLLEDBO  AFDELING 5  AFDELING 5
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VIGTIGT !

Banko spilledage 
forår 2016

Alle spil starter kl. 13:30

21. februar 2016 
6. marts 2016 

20. marts 2016 
3. april 2016 

Wildbassen
Wildbassen er kommet godt fra start i det 
nye år. Denne torsdag skulle der bages pan-
dekager, og der var stort fremmøde. Jonas, 
Tobias, Emil, Mille, Maja, Jecika, Natacha, 
Lykke, Liva og Patrick kom fra starten, og 
der kom løbene flere til.
Jonas og Karina gik i gang med at bage 
pandekager og nogle børn gik i gang med 
og spille kort, andre så tv, og nogle sad og 
snakkede. 
Der blev lavet rigtig mange pandekager, og 
de blev alle spist. 50+ Klubben

Britta Bugge og Vivi Larsen har valgt at 
trække sig ud af 50+ klubben. De er begge 
to meget aktive, de sidder i afdelingsbestyr-
elsen, og Britta Bugge har også banko.
De skal have ros for deres initiativ til sam-
men med Birthe Madsen at starte 50+ klub-
ben, som har været en succes lige fra starten.
Marianne Stenbakken og Lone Nielsen 
overtager deres opgaver.
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 Sommer
 

Det er sommer
Solen skinner  

Glæden kommer  
Det giver røde kinder   
Jordbærerne er søde  

Himlen er blå  
Hjemmet er øde
Folk er ude at gå   
Fuglene synger
Haverne gror 

Livet igen begynder
Her hvor jeg bor   

     Ukendt 
 

Fælledboklubberne 
- også noget for dig

Bankoklubben
Spillet afholdes på fastlagte søndage kl 13.30 

Britta Bugge, tlf. 2196 9694

Dartklubben
Hyggedart

Fredag i lige uger kl. 19.00-22.30 - aldersgrænse 18 år
Lone og Jørgen Nielsen, tlf. 5051 0071

Poolklubben
Tirsdag kl. 19.00-22.00

Sodavand og øl medbringes selv
Kim Christiansen tlf. 4044 4534

Onsdagsklubben 50+
Hver anden onsdag - lige uger

fra kl. 14.00-16.30
Birthe Madsen, tlf. 2422 4567 

Bordtennisklubben
Onsdag kl. 19.00-21.00

Kim Christiansen tlf. 4044 4534
Børne- og ungdomsklubben Wildbassen

Spil, pc, internet, bage m.m.
Fra 4 år og opefter

Torsdag kl. 16.30-18.00
Karina Nielsen, tlf. 2348 6564

Fælledbos Familie Klub
Aktiviteterne er spredt ud over året

Mette Steenberg, tlf. 5115 8967

KOM OG VÆR MED !!

FÆLLEDBO  AFDELING 5  AFDELING 5
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Gurli Nielsen, Engparken 120
Tlf. 9843 4361 / 2076 4361
Mail: gurlinielsen@nordfiber.dk

Næstformand
Johnny Kongsø, Engparken 38
Tlf. 2144 7446
Mail: kongsoe@gmail.com

Henrik Nielsen, Engparken 82
Tlf. 3123 4530, 
Mail: bangsbofreja@gmail.com

Max Jensen, Engparken 37 
Tlf. 2297 4317
Mail: maxdamjen1@gmail.com

Jette Wilster, Engparken 15, 1.v.
Tlf. 2246 1015
Mail: mormorjette@hotmail.com

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør 
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Viceværter
Område:
Engparken 1-209:
Niels Ole Rasmussen, tlf. 2333 5734

Søparken 1-7:
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 6 deler Oliver Nielsen, Engparken 
82, Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her.

ENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6
Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Så er vi allerede et godt stykke inde i 
det nye år. Sidste år blev sluttet af med 
et par hyggelige julearrangementer i 
Beboerhuset. Vi havde bl.a. juletræsfest, 
hvor vi atter i år fik besøg af en fantas-
tisk julemand. Han begejstrede både 
børn og voksne. Nytårsaften forløb 
stille og roligt i Engparken, dog blev 4-5 
postkasser udsat for hærværk, og det 
var rigtigt ærgerligt. Det kan godt være, 
at de, der har gjort det, mener, at det er 
nytårsløjer, men vi kalder det hærværk. 
Det er ikke i orden at ødelægge andres 
ting. Nu skal der købes nye postkasser, 
og pengene skal tages af driften. De 
penge kunne have været brugt bedre. 
Nu til noget positivt - om nogle måned-
er bliver renoveringen afsluttet, og det 
bliver dejligt. Vi får en helt fantastisk 
flot afdeling. Det er en fornøjelse at se 
de gårde, hvor udearealerne er lavet. 
Når det hele er færdigt, vil Engparken 
være den flotteste afdeling i byen. Der 
vil blive afholdt en fest for at fejre fær-
diggørelsen, men det vil I høre nærmere 
om.
Cykelværkstedet
Cykelværkstedet er startet op igen. 
Værkstedet ligger i forlængelse af Be-
boerhuset, og der er åbent hver onsdag 
fra kl. 16-18. Det er Dennis Coxlan, 
der står for det, og han hjælper gerne 
med reparation af cykler. Man skal selv 
betale eventuelle materialer i forbind-
else med reparationen.
Bordtennis
Husk at der er bordtennis i Beboerhus-
et hver tirsdag eftermiddag kl. 16.00-
17.30. Det er Henrik Nielsen, der står 
for aktiviteten. Alle børn og unge er 

mailto:gurlinielsen@nordfiber.dk
mailto:kongsoe@gmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:mormorjette@hotmail.com
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ENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6
velkomne, og man må også gerne tage 
en kammerat med sig.
Kortspil
Hver onsdag aften fra kl. 19.00-22.00 
spilles der whist i Beboerhuset, så har 
man lyst til at spille med, er det bare at 
møde op. Det er Max Jensen, der står 
for kortaftenerne.
Venlig hilsen, afdelingsbestyrelsen

Julefesten
Her kommer der lidt stemningsbilleder 
fra en dejlig juletræsfest.
Billederne er taget af Johnny Kongsø.

- HUSK -

Afdelingen har en trailer, som 
beboerne kan leje.

Korttidsleje (4 timer) 
koster 20 kr. 

Langtidsleje (24 timer) 
koster 50 kr.

Det er Max Jensen,
 tlf: 2297 4317 

eller
 Henrik Nielsen, 
tlf: 3123 4530

 der står for udlejningen, og de 
kan kontaktes via telefon. 

Venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen
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Afdelingsbestyrelsen

Formand / Beboerblad
Hanne Gehlert, Rådhusstrædet 3, st.h.
Tlf. 6066 8109
Mail: hanne_gehlert@yahoo.dk

Pia Isaksen, Søgade 2, st.v.

Anette Høgh, Rådhusstrædet 4, 1.h.
Tlf. 5292 3832

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 5399 9831

Vicevært
Område: Danmarksgade 21, 22 og 24:
Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7:
Ole Christiansen, tlf. 2333 5716

I afd. 7 deler Julie Steenberg, Fregatvej 221,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

MIDTBYEN    AFDELING 7 AFDELING 7
Formanden har ordet

Tusind tak for året der gik. 
Vi vil ved samme lejlighed sige mange 
tak for nogle hyggelige fester, der er ble-
vet afholdt i 2015. 
Den sidste fest, der blev holdt, var jo 
en hyggelig julefrokost. Det er skønt at 
se, der er nogle, der støtter op omkring 
vores arrangementer. 
Afdelingsbestyrelsen har nogle for-
slag til det nye års program og håber I 
vil komme med nogle forslag til nogle 
af vores forslag, såsom en forårsfest/
forårstur, foredrag, minigolftur - even-
tuelt en bustur senere på året. 
Mange gode hilsner fra 
afdelingsbestyrelsen i afdeling 7

mailto:hanne_gehlert@yahoo.dk
mailto:pr@vesterport.dk
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HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
           Jyllandsgade 9
         9900 Frederikshavn
         Tlf.  9620 5430

  Vesterports 
  Håndværkerafdeling 
   kan nu også tilbyde dig:
   ● afslibning
   ● oliering og lakering af 
      gulve
   ● samt pålægning af vinyl & 
      gulvtæpper                        

Er du interesseret i dette,  så 
giver vi dig gerne et uforplig-
tende tilbud.

   Du kan evt. kontakte:
   Håndværkerafdelingen
   tlf. 9620 5430 - eller
   Servicemester 
   Jens Michael Jensen
   tlf. 2566 3340

           TØMRERMESTER:
      Bjarne Kristensen 
      tlf. 2566 3390  
      Mail: bk@vesterport.dk                 
  
 

  Serviceafdelingen:
  TØMRER, MALER & VVS  
  Jens Michael Jensen                        
  Tlf. 2566 3340
   Mail: jmj@vesterport-service.dk
 

    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN

NYT KØKKEN ??

Du får selv medindflydelse på 
hvilket materiale og 

udseende, dit køkken skal have.
Et nyt køkken koster dig max. 

533,- kr. pr. måned – og hvis du 
får boligstøtte, kan der søges 
boligstøtte af denne stigning. 

Mange får derved betalt deres 
nye køkken i stigning af 

boligstøtten.
Hvis du gerne vil have nyt 
køkken – så kontakt Jens 

Michael Jensen på tlf. 2566 3340.

mailto:bk@vesterport.dk
mailto:jmj@vesterport-service.dk
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Afdelingsbestyrelsen

Formand 
Arnold Sørensen, Fligen 20
Tlf. 9848 1925/3058 6064
Mail: kmas@hotmail.dk

Beboerblad
Jytte Hansen, Havnefronten 62 
Tlf. 9848 2621 ell. 2967 4317
Mail: jyt@bbnpost.dk

Anna Nørgaard, Havnefronten 32
Tlf. 4092 2123
Mail: norgaard@stambordet.dk

Erland Eiersted, Stokken 11
Tlf. 3095 8441
Mail: erlandeiersted@hotmail.com

Alice Morsbøl, Fligen 1
Tlf. 4122 5021
Mail: alice.morsboel@rn.dk

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Mail: ph@vesterport.dk
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært
Område:
Strandgården, Søndervej 20-26 og Grundtvigs 
Have 5-33, Stokken 1-24, Fligen 1-20, og 
Havnefronten 2-102, Søndervej 26:
Allan Svendsen, tlf. 2333 5711
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 9 deler Stephanie Kvitsau, Abildgårds-
vej 154, 9870 Sindal, Beboerbladet ud. 
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig 
til Administrationen. 

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Vi er nu kommet vel over både jul og 
nytår, og afdelingsbestyrelsen har af-
holdt sit første møde.
Jeg må dog fortælle om et dejligt jule-
arrangement, som vi havde i december. 
Det var holdet fra torsdagscafeen, der 
tog initiativ til julehyggen, der foregik i 
gildesalen – ikke i tårnet – vi måtte nem-
lig inviterer gæster. Der var musik, sang 
af de dejlige julesange, pakkespil og jule-
historie. Caféholdet havde overgået sig 
selv med hjemmebag og godter. Ja, mere 
jul kunne det da ikke blive. 

mailto:kmas@hotmail.dk
mailto:jyt@bbnpost.dk
mailto:norgaard@stambordet.dk
mailto:erlandeiersted@hotmail.com
mailto:alice.morsboel@rn.dk
mailto:ph@vesterport.dk
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Men den 5. januar var vi tilbage til virke-
ligheden og tog fat på arbejdet. 
Beboernes ønske om en fast parkerings-
plads er blevet opfyldt. På Havnefronten 
har 11 ønsket fast plads og på Anker- 
pladsen én. Der er stadig enkelte ledige 
parkeringspladser.
På Havnefronten er der stadig proble-
mer med udelyset. Det er dyrt, hver gang 
vi skal have elektrikeren på besøg. Der 
MÅ og SKAL findes en løsning på pro-
blemet, det er jo os beboere, der betaler.  
Vores viceværter møder troligt op, når 
den er gal – vi holder øje med situatio-
nen hver aften, og beboerne klager. Det 
er ikke sjovt!! Men afdelingsbestyrelsen 
og viceværterne gør, hvad vi nu kan gøre  
for at afhjælpe generne.
I tårnet har vi nu endelig fået sat lyd-
dæmpende plader op. Hurra hurra! det 
virker. Vi nyder det.
Afdelingsbestyrelsen har besluttet at ved 
leje af gildesalene i en weekend skal nøg-
lerne fremover afleveres senest søndag 
kl. 18.00 i stedet for kl. 12.00. Så er der 
tid til oprydning og rengøring.
Vi gør endnu en gang opmærksom på, at 
ved parkering ved fester i gildesalen på 
Havnefronten, skal man ifølge kontrak-
ten parkere ude på havnen.
I morgen er det 1. februar – foråret er på 
vej. Så en forårshilsen til alle.
Jytte Hansen

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

Læserbrev 
Jeg vil gerne spørge dem, der har med 
lyset at gøre på Havnefronten. 
Vi kom hjem i aftes - mørkt som kul. Det 
kan da ikke passe, nu hvor vi har døjet i 
fem år med lyset.
Spørger man, er svaret, at man arbejder 
på sagen, for de kan ikke finde fejlen - 
der er for lidt væde i jorden.
Det lyder som en vittighed. Det har reg-
net i et halvt år. Det lyder utroligt, at i 
2016 kan man ikke finde ud af at få 6 
lamper til at brænde på én gang.
Man skal tænke på, at der færdes ældre 
mennesker, og hjemmeplejen kører her 
døgnet rundt.
Men dejligt dagene bliver længere, så vi 
går lysere tider i møde.

Hilsen  
Leif Munch,  Havnefronten 78

Svar

Det er korrekt, at der i en længere 
periode har været periodiske udfald på 
parkbelyningen. 
Den 1. februar 2016 blev der fundet en 
fejl på elinstallationer i jorden.
Parkbelysningen er samtidig blevet 
opdelt i to grupper på hovedtavlen, så 
det er ikke alt parkbelysning, som for-
svinder ved eventuelt udkobling.
Men der er stadig en fejl på belysningen, 
som er placeret på bygningerne - denne 
fejl arbejdes der på at udbedre i uge 5.
Venlig hilsen
Driften
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... et blad for beboere - lavet af beboereANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Mødereferater

Et kort mødereferat af 
afdelingsbestyrelsens 
møder bliver anbragt i 
udhængsskabene ved 

Grundtvigs Have, Anker-
pladsen og Havnefronten.

 
Du kan også læse referatet 
på Vesterports hjemmeside 

under afdeling 9.

Afdelingsbestyrelsen

HUSK
Afdelingsbestyrelses-

møderne afholdes den 
første tirsdag kl. 16.30 

hver måned
(undtagen juli)

TORSDAGS CAFÉ
Husk at vi mødes hver
torsdag kl. 14.00-16.30

i Tårnet

NY
TORSDAGS KLUB
hver torsdag fra kl. 14-16 

på Ankerpladsen

AKTIVITETER  PÅ  
ANKERPLADSEN

Whistklubben spiller hver 
torsdag fra kl. 19.00 - ca. 

22.00.
Prisen er 35,- kr. pr. gang

 incl. kaffe med brød.
Der spilles 2 gange 16 spil.

Eventuelle spørgsmål:  
Erland Eiersted 

tlf. 3095 8441

Bankoklubben 
Havnefronten 
i  gildesalen

Vi spiller i lige uger i 2016 
Alle bankospil 
starter kl. 19.00
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Afdelingsbestyrelsen

Der er p.t. ingen afdelingsbestyrelse. 
Ved eventuelle spørgsmål kan du 
kontakte:

Administrationen
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn
Tlf: 9842 6111
Mail: info@vesterport.dk

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Mail: ph@vesterport.dk
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 10 bliver beboerbladet sendt pr. post.  
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig 
til administrationen

 ÅLBÆK    AFDELING 10 AFDELING 10 

Nyt fra Gårdbovænget
Vinter set fra Gårdbovænget den 23. 
januar 2016 

Dejlig natur tæt på fotografen  

Udsigt til Ålbæk Kirke i sne

Gårdbovænget i sne

Hilsen Keld Gydum, 
Gårdbovænget 33

mailto:info@vesterport.dk
mailto:ph@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen

Formand
Per Malmgaard, Bangsbovej 84
Tlf. 2819 5134 
Mail: per.malmgaard@hotmail.com

Lillian Hansen, Bangsbovej 62
Tlf. 6127 8026
Mail: lillian.hansen@nordfiber.dk

Preben Svensson, Bangsbovej 82
Tlf. 9843 4555
Mail: p.svensson@nordfiber.dk

Margrethe Nielsen, Bangsbovej 58
Tlf. 2467 1324
Mail: margrethe.nielsen@nordfiber.dk

John-Iver Eriksen, Bangsbovej 80
Tlf. 3031 0195
Mail: jie@youmail.dk

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf: 2398 3409

Lokalinspektør
Anders Hansen, tlf. 2333 5722
Privat: Otto Sverdrups Vej 14, tlf. 9843 8251

Vicevært
Område:
Bangsbovej 38-84:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723

I afd. 12 deler Jonas Sørensen, Bispehaven 
9, Elling, Beboerbladet ud. Har du ikke fået 
noget blad, så henvend dig her.

AFDELING 12AFDELING 12 LILLE BANGSBO

Formanden har ordet
Nyt fra Lille Bangsbo
Nu er vi godt inde i 2016. Desværre var 
der flere fald i det glatte føre på gårds-
pladsen den første snevejrsdag. Der var 
fjernet sne, men ikke saltet.
Vi havde en dejlig nytårsmiddag lavet 
af januarholdet. Skipperlabskovs, 
kæmpe lagkage og kransekage. Under-
holdningen var munter, og vi hyggede 
os med quiz og flere nye sange.
Vinteren er en stille tid, men vores 
Fælleshus bliver flittigt brugt. Både i 
værksted og bibliotek er der aktiviteter. 
Fødselsdage bliver holdt i salen, og 
vores to flagmænd, Ole og Peter, sørger 
at sætte flag på alle flagdage og fødsels-
dage.

I februar bliver der bankospil. Aktivi-
tetsholdet er i gang med forberedelser 
for foråret. Biografklubben er aktiv 
med 10 medlemmer i år. Efter film hyg- 
ger vi i biblioteket med ost og rødvin. 
Petangholdet spiller indendørs hver 
onsdag med kaffe bagefter. Er der no-
gen i værkstedet, kommer de ind og får 

mailto:per.malmgaard@hotmail.com
mailto:lillian.hansen@nordfiber.dk
mailto:p.svensson@nordfiber.dk
mailto:margrethe.nielsen@nordfiber.dk
mailto:jie@youmail.dk
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kaffe med. Vi er 8 til siddende gymna-
stik tirsdag efter morgenkaffen.
Desværre har vi endnu ikke fået vores 
nye havedør ud til terrassen, så det re-
sulterede i at lukkemekanismen gik i 
stykker igen igen. Nu er den lukket 
med skruer, så vi har rykket Vesterports 
håndværkerafdeling for at få døren sat 
i nu.
Vi har afleveret lister til Vesterport over 
hvor mange sætningsskader, der er i 
hver lejlighed. Nogle lejligheder har 
fået gummilister ved døre og vinduer 
lavet, da de var utætte. Vi skal have alle 
lejligheder gennemgået på et tidspunkt.
Tænk sig, foråret er på vej, når bladet 
udkommer, eller er der streng vinter?

Hilsen Margrethe Nielsen

I sne står urt og busk i skjul

det er så koldt derude.
Dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

Giv tid! Giv tid! den nynner glad
og ryster de små vinger.
Giv tid! Og hver en kvist får blad,
Giv tid! hver blomst udspringer.

Giv tid! og livets træ blir grønt,
må frosten det end kue,
Giv tid! og hvad du drømte 
skønt,
du skal i sandhed skue.

Giv tid! Og åndens vinterblund
Skal fly for herlig sommer.
Giv tid, og bi på Herrens stund,
hans skønhedsrige kommer.

Digt af Ingemann

               AFDELING 12  AFDELING 12 LILLE BANGSBO



33

Afdelingsbestyrelsen

Formand
Jenny Larsen, Barfredsvej 46, st. nr. 3
Tlf. 9843 0080 / 2012 5293
Mail: jenny.a.f@live.dk

Jonas D. Mikkelsen, Barfredsvej 46, 1. nr. 3
Tlf. 2967 4037
Mail: mobil.dalsoe@gmail.com

Mona Johanne Hansen, Barfredsvej 46, 1. nr. 1
Tlf. 2348 3966
Mail: monajohanne1966@gmail.com

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429

Vicevært
Område:
Barfredsvej 46-48:
Ole Christiansen, tlf. 2333 5716

I afd. 14 deler Julie Steenberg, Fregatvej 
221, Beboerbladet ud. Har du ikke fået 
noget blad, så henvend dig her.

CHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14

Sidste nyt

En dejlig vinterdag - godt med sol på 
bebyggelsen her på Barfredsvej. 
Ja, det er næsten som om foråret er i 
luften.

mailto:jenny.a.f@live.dk
mailto:mobil.dalsoe@gmail.com
mailto:monajohanne1966@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Mogens Jensen, Ingeborgvej 11, 2. nr. 1
Tlf. 4028 6125

Bodil Olsson, Ingeborgvej 7, 1.v.
Tlf. 2162 7985

Elisabeth Andersen, Ingeborgvej 3, 1. nr. 5.
Tlf. 9842 3958

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 5399 9831

Vicevært - Ingeborgvej
Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

Vicevært - Ravnshøj
Ole Christiansen, tlf. 2333 5716

I  afd. 17, Ingeborgvej, deler Sofia 
Christesen, Rammelhøjvej 300, 9870 Sindal, 
Beboerbladet ud.
I Ravnshøj bliver bladet sendt pr. post.
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig 
til Administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17
Sidste nyt

Taget på fælleshuset i Ravnshøj er nu 
blevet skiftet. Det er blevet et flot resultat.
Her på en dejlig solskinsdag tager fælles-
huset sig godt ud med det nye tag.

mailto:pr@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Conny Sommer Majlund
Fladstrandsparken 49, 4. nr. 1
Tlf. 2481 3408
Mail: sommermajlund@gmail.com

Næstformand 
Patricia Rytkönen
Fladstrandsparken 49, 2. nr. 1 
Mail: patriciarytkonen@gmail.com

Referent 
Peter Christensen
Fladstrandsparken 79
Tlf. 2332 9864
Mail: strandby@outlook.com

Ansvarlig for opslagstavle mm. 
Kjeld Jørgensen
Fladstrandsparken 49, 2 nr. 1
Tlf. 2619 4881
Mail: kpj@hotmail.com

Kasserer
Thorkild Christensen
Fladstrandsparken 20
Tlf. 4042 3369
Mail: bjerre@nordfiber.dk

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121,
Privat: Horsensgade 22, tlf. 5399 9831
Mail: pr@vesterport.dk

Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

I afd. 30 deler Karoline Fick, Sæbyvej 105, 
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

Formanden har ordet
Rigtig godt nytår til jer alle her i Flad-
strandsparken, håber I kom godt ind i det.
Det er med vemod, at jeg må meddele 
jer, at vi har mistet en af vore ældre be-
boere, Gethe Koch i nr. 2. Gethe var med 
på gymnastikholdet, og var også med de 
gange, vi har holdt fest her i Fladstrands-
parken. Hun var en glad person, og var 
altid god for en lille snak, når man mødte 
hende. Mine tanker går til de efterladte. 
Æret være Gethes minde. 
Knud Lund har valgt at stoppe som næst-
formand i afdelingsbestyrelsen. Jeg vil 
som formand gerne benytte lejligheden 
til at takke Knud for den tid, han var med 
i afdelingsbestyrelsen, og for det arbejde 
han lagde deri . 
Knuds plads bliver overtaget af Thorkild 
Christensen fra nr. 20. (Se de nye bestyr-
elsesmedlemmer på side 37).

Julefrokost i Fladstrandsparken
Lørdag den 28. november holdt vi jule-
frokost her i Fladstrandsparken. Der var 
tilmeldt 40, så det er et flot fremmøde.
Vi i afdelingsbestyrelsen havde bestilt 
mad fra Slagteren på Suensonsvej, og 
det var super dejlig mad, og der var be-
stemt nok af det. Folk havde selv drikke-
varer med, dog gav afdelingsbestyrelsen 
en øl/vand og et par flasker snaps til at 
starte med.
Stemningen var fra starten god, og alle 
så ud til at nyde den gode mad.
Der var lavet et sanghæfte med både jule-
sange og skålesange, og de blev flittigt 
sunget, så vi havde anledning til at skåle 
med hinanden.

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKENINGEBORGVEJ & RAVNSHØJ 

mailto:sommermajlund@gmail.com
mailto:patriciarytkonen@gmail.com
mailto:strandby@outlook.com
mailto:kpj@hotmail.com
mailto:bjerre@nordfiber.dk
mailto:pr@vesterport.dk
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Vi havde også lavet lidt sjov ved at købe 
fem pakker, som blev vundet ved at fandt 
man et nr. under ens stol, havde man 
vundet. Det vakte lidt sjov, og dem, der 
vandt, var glade for pakkerne.

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN

Ellers blev der snakket på kryds og tværs, 
grinet, sunget og lavet sjov, og vi havde 
en rigtig dejlig dag.
Vi vil gerne takke alle, der deltog, og vi 
vil også gerne takke alle, der hjalp til.
En ekstra tak til afdelingsbestyrelsen for 
det store arbejde.  
Jeg håber, der er flere, der vil deltage her 
i det nye år, både til vores sommerfest og 
julefrokost, som der vil komme dato på 
efter vores næste afdelingsbestyrelses-
møde den 7. marts.
Husk - I kan se referat af afdelingsbe-
styrelsesmøderne på opslagstavlen ved 
gæsteværelserne. 
Er der nogen, der har forslag eller noget 
de gerne vil tale med afdelingsbesty-
relsen om, kan de til enhver tid komme 
den første halve time af hvert besty-
relsesmøde.  
Hilsen Conny Sommer Majlund
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... et blad for beboere - lavet af beboere
Nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Her er de nye afdelingsbestyrelsesmed-
lemmer. Derudover er jeg og Patricia der 
stadig som formand og næstformand, og 
Pernille Faurholt, Fladstrandsparken 11, 
som eneste suppleant. 
De har alle kort fortalt om dem selv:

Jeg blev valgt til afdelingsbestyrelsen 
Fladstrandsparken i september, da afde-
lingsbestyrelsen bl.a. manglede hjælp 
til det administrative. Jeg har boet i 
Fladstrandsparken 79 siden december 
2014. Før boede jeg i hus på Følfodvej 
i Strandby, så det har været lidt af en 
omvæltning at flytte i lejlighed. Jeg har 
erfaring med bestyrelsesarbejde bl.a. i 
Strandby-EllingNielstrup IF og Strand-
by Fritidscenter (medarbejder repr). Jeg 
arbejdede som pædagog på Strandby 
Fritidscenter, inden jeg gik på pension. 
Jeg vil arbejde på, at Fladstrandsparken 
vil være et godt sted at bo for alle: unge, 
ældre, børn.
Referent.
Peter Christensen
Fladstrandsparken 79 
Tlf. 2332 9864
Mail: strandby@outlook.com 

Jeg er en frisk mand på 54 år, og jeg vil 
gerne gøre mit til at Fladstrandsparken 
bliver et godt sted at bo.
Ansvarlig for meddelelser på opslags-
tavlen ved gæsteværelserne.
Kjeld Jørgensen
Fladstrandsparken 49. 2.1
Mail: kpj@hotmail.com Tlf. 2919 4881

Jeg har boet i Fladstrandsparken siden 
april 2015, men har boet i byen siden 
1983. Født og opvokset i Hirtshals, ud-
dannelse i Aarhus.
Er ansat ved Frederikshavn Gymnasium 
og har været der siden 1983, hvor jeg 
underviser i fysik, matematik og 
astronomi. Jeg spiller golf i min fritid.
Kasserer i afdelingsbestyrelsen.
Thorkild Christensen
Fladstrandsparken 20.
Tlf. 4042 3369
Mail: bjerre@nordfiber.dk 

mailto:strandby@outlook.com
mailto:kpj@hotmail.com
mailto:bjerre@nordfiber.dk


38

Afdelingsbestyrelsen

Formand
Michael Iversen, Tunøvej 31
mail; holme1@ofir.dk
tlf. 4140 8246

Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 (beboerblad)
tlf. 6130 7759
Mail: lisbeththomesen@hotmail.com

Finn Hjertensgaard, Viborggade 22
Tlf: 9843 2589/3161 2589
Mail: fhj-data@mail.dk

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør og vicevært
Anders Hansen, tlf. 2333 5722
Privat: Otto Sverdrups Vej 14

I afd. 55 deler Karoline Fick, Sæbyvej 105, 
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

AFDELING 55AFDELING 55
Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Bowlingetur den 30. oktober 2015
Vi havde en rigtig god tur på trods af, at 
vi kom til at vente på bussen, da de havde 
glemt os.
De fik skaffet en bus til os, så vi kom ca. 
45. min. for sent til Sæby, lidt forfrosne, 
men humøret var højt. De undskyldte 
meget for fejlen, og vi fik rabat 1/2 pris.

Nedenunder er der lidt billeder fra en 
god aften. Billederne er ikke de bedste, 
da der var hyggebelysning :-)
Hilsen afdelingsbestyrelsen

mailto:holme1@ofir.dk
mailto:lisbeththomesen@hotmail.com
mailto:fhj-data@mail.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Fribillet 
til 

Forårsmessen 2016

VIND PÅ DIT LYKKENUMMER HVER TIME
 
  

 
STEMPEL VED INDGANGEN

BEGGE DAGE FRA 9:00 TIL 16:00

GRATIS ENTRÉ 

til FORÅR - Bolig, Have & Fritid

5.-6. marts 2016

i ARENA NORD . Frederikshavn
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Beboer- og fritidsklubber
i VESTERPORT

Afdeling 1 og 4
Billardklubben
Onsdag kl. 13-18.00 i Beboer-
huset. Kontakt afdelingsbestyrelsen 

Afdeling 5
Bankoklubben
Spillet afholdes på fastlagte søndage 
kl. 13.30 
Britta Bugge, tlf. 2196 9694
Dartklubben
Hyggedart – fredag kl. 19-22.30
Aldersgrænse 18 år
Lone og Jørgen Nielsen, tlf. 5051 0071
Poolklubben
Tirsdag kl. 19.00-22.00
Sodavand og øl medbringes selv
Kim Christiansen tlf. 4044 4534
Onsdagsklubben 50+
Hver anden onsdag – lige uger
fra kl. 14.00-16.30
Birthe Madsen, tlf. 2422 4567
Børne- og ungdomsklubben 
Wildbassen
Spil, pc, internet, bage m.m.
Fra 4 år og opefter
Torsdag kl. 16.30-18.00
Karina Nielsen, tlf. 2348 6564
Fælledbos Familie Klub
Aktiviteterne er spredt ud over året. 
Mette Steenberg, tlf. 5115 8967

      Bordtennisklub
     Onsdag kl. 19.00-21.00 
     Kim Christiansen tlf. 4044 4534

Afdeling 6
Bankoklubben
Hver anden tirsdag – lige uger
kl.19
Gurli Nielsen, tlf. 2076 4361
Max Jensen, tlf. 2297 4317
Bordtennisklub
Hver tirsdag kl. 16.00-18.00
Henrik Nielsen, tlf. 3123 4530
Børneklubben
Hver onsdag kl. 15.00-17.30
Gurli Nielsen, tlf. 2076 4361

Whistklubben
Hver onsdag kl. 19.00 
Gurli Nielsen, tlf. 2076 4361
Max Jensen, tlf. 2297 4317

Afdeling 7
Torsdagsklubben
Hver torsdag kl.14.00
Kontaktperson, Kirsten Jensen
Danmarksgade 22 B 2.h.
Tlf. 2066 6005

Afdeling 9
Torsdags Klub og Café
Hver torsdag kl.14.00-16.30
i gildesalen, Tårnet, og
Hver torsdag kl. 14.00-16.00
i gildesalen, Ankerpladsen

Afdeling 30
Gymnastik og hygge
Hver torsdag kl. 14.00-17.00
Aase Morsing
Fladstrandsparken 53


