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Nyt fra administrationen
Corona
Siden det seneste beboerblad er Dan-
mark – og hele verden – blevet ramt af 
Corona. Dette har også haft indflydelse på 
hverdagen i Vesterport. Umiddelbart efter 
at Statsministeren lukkede landet ned blev 
størstedelen af personalet sendt hjem, og 
der blev kun opretholdt et nødberedskab i 
administrationen, og viceværter og hånd-
værkere blev kun kaldt på arbejde til akutte 
problemer.

Før påske kunne størstedelen af persona-
let vende tilbage. Der blev truffet alle de 
nødvendige foranstaltninger, for at undgå at 
medarbejderne skulle kunne blive smittet af 
eller smitte beboerne eller hinanden.

Umiddelbart efter påske var hele personalet 
retur på arbejdspladsen. Der tages stadig 
alle nødvendige forholdsregler for at undgå 
at blive en del af smittekæden. Det inde-
bærer, at ekspeditionen stadig er lukket for 
personlige henvendelser, men det har hel-
digvis vist sig forholdsvist uproblematisk 
at klare henvendelserne over telefon eller 
mail. Hvis viceværter og håndværkere skal 
udføre arbejde i en beboet lejlighed, bliver 
det altid på forhånd drøftet med beboeren, 
hvorvidt det er noget, der kan vente eller ej, 
og i tilfælde af at arbejdet skal laves, bliver 
der lavet individuelle aftaler om forholds-
regler i den enkelte lejlighed.

Det har været nødvendigt at udsætte det or-
dinære repræsentantskabsmøde, der skulle 
have været afholdt 15. april. Det er endnu 
uklart, hvornår det bliver muligt at afholde 
mødet, da det forudsætter en lempelse i 
antallet af personer, der må forsamles.

I samarbejde med det Musiske Hus afholdt 
vi i påsken 2 altankoncerter, hvor vi kunne 

være sammen på afstand. Koncerterne blev 
afholdt i henholdsvis ”Det Gamle Vester-
port” og i Mølleparken.

Til trods for at vi alle er udfordrede i denne 
tid, oplever jeg, at fællesskabet i vores 
boligforening styrkes, og det er fantastisk, at 
der i skrivende stund, hverken er medarbej-
dere eller beboere, der er blevet bekræftet 
smittet med COVID-19.

Social afstand er blevet et modeord, men 
mon ikke det også bliver normen i lang tid – 
også efter Corona.

Pas godt på jer selv og hinanden – det er 
især i krisetider, at vi skal vise hinanden, at 
vi bor i byens førende boligforening.

Steen Møller Andersen 

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
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STORSKRALD
HUSK – hvis du har noget til storskrald, så kan 

du kontakte
Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj 

(tidligere AVØ) på tlf. 5163 2992
Her kan du lave en aftale omkring afhentning af 
ting som møbler, inventar og andre større gen-
stande, som du ikke selv har mulighed for at 

aflevere på genbrugspladsen. 
Storskraldsordningen omfatter ikke haveaffald, 

bygningsaffald eller store mængder affald.
Du skal selv sørge for, at effekterne er klargjort 
til afhentning. Forsyningens medarbejdere står 

ikke for oprydning, afmontering og lign.  
Det er gratis at benytte 
storskraldsordningen

DØGNVAGTORDNING
VAGTENS TELEFONNUMMER ER   2788 6848

Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 07.00, samt 
fredag fra kl. 12.00, og hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.  
Se mere på nettet under jeres afdeling.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, og hvor 
reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Med venlig hilsen Boligforeningen Vesterport

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Lene Heisel
Knudensvej 82, 2.v., tlf. 2073 1708
Mail: lene.lheisel.heisel@gmail.com
Næstformand Kirsten Nielsen
Lindegårdsvej 45, st.h., tlf. 9842 2722
Cindy Pedersen
Knudensvej 66, st.v., tlf. 2259 2375
Mail: cindypedersen@hotmail.com
Jette L. Sørensen
Stenbakkevej 31, 1.v., tlf. 2086 5657
Mail: piajrs@gmail.com
Anders Lund Nielsen
Knudensvej 64, 2.h., tlf. 2248 0575
Birgit Johannsen
Lindegårdsvej 43, st.v., tlf. 5126 0919
Mail: birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
Hans Hansen
Abildgårdsvej 45, 2.h., tlf. 6014 3495
Mail: hans990025@gmail.com

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

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 Kenai C. Bendixen-Bryce, 
Stenbakkevej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her.

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT
Formanden har ordet

Aflysninger pga. COVID19
Som nogle måske har læst i det sidste offent-
lige referat, så skulle afdelingsbestyrelsen 
have afholdt afdelingsbestyrelsesmøde den 5. 
maj. Her skulle vi også have gået vores årlige 
markvandring. Grundet corona besluttede jeg 
sammen med næstformanden at aflyse.

Da vores viceværter har været hjemsendt i en 
længere periode, havde det ikke noget formål 
med markvandringen, og vi må se, om vi går 
turen senere på året. Da vi heller ikke havde 
noget til dagsordenen, blev dette også aflyst, 
da vi mener, at hensynet til alles helbred vejer 
tungest.

Tiden vil vise, hvornår vi bliver i stand til 
at holde næste møde, men indtil da vil vi 
konferere telefonisk, når det er nødvendigt. 
Alle beboere er velkomne til at henvende sig 
til undertegnede såfremt, der er noget, som 
afdelingsbestyrelsen skal tage sig af. Fortsæt 
med at passe på jer selv og hinanden.

Fastelavnsfest
Ca. 45 børn besøgte fastelavnsfesten sammen 
med deres forældre og bedsteforældre. Da 
der kommer flere børn for hvert år, har vi 
besluttet, at vi næste år har 2 tønder til de små, 
da de nu er i overtal og 1 til de store.
Afdelingsbestyrelsen vil gerne sige tusind tak 
for det store fremmøde og tak til de foræl-
dre, som hjalp både med tøndeslagningen 
og med at stille stole frem. Vi var desværre 
ramt af mandefald i afdelingsbestyrelsen pga. 
sygdom.

Bedst udklædte

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
mailto:birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
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mailto:pr@vesterport.dk
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Kattekonge 10 år Kattekonge 4 år

Altankoncerter
Søndag den 12. april på plænen bag Vester-
ports kontor var der koncert.
Artisten var Christina Aggerholm. Hun har 
gået på talentforløbet i “Lydkanten” i Fre-
derikshavn. Hendes musik ligger på Spotify 
og Youtube.

Skader i blæsevejr
Så kom der lige et rigtig godt blæsevejr vores 
vej, og i kombination med den våde undergr-
und, så kan det ende sådan her desværre. 

Nedtagning af basketball net
Vi har besluttet os for at nedtage basketballnet-
tene på multibanen af to årsager. For det første 
vil vi ikke opfordre til at samles, og for det 
andet er der sandsynligvis mange flere beboere 
hjemme end ellers de næste måneder, som vil 
blive generet af larmen. Og så afventer vi om 
samfundet lukker mere op i den nærmeste 
fremtid.

Anonyme henvendelser
Vi modtager en gang imellem anonyme henv-
endelser til afdelingsbestyrelsen. 

Ved anonyme henvendelser har vi ikke 
mulighed for at kontakte vedkommende og 
dermed få en dialog omkring et evt. prob-
lem eller klage, og vi betragter derfor ikke    
henvendelsen som en seriøs henvendelse, og 
foretager os ikke noget.  
Så hvis du har noget, du gerne vil gøre op-
mærksom på, og som du ønsker, at afdelings-
bestyrelsen skal undersøge og evt. få ændret, så 
HUSK at du som et minimum skal sørge for 
at oplyse dit navn og adresse og underskrive 
henvendelsen – ellers er vi ikke i stand til at 
hjælpe dig. Vi behandler alle henvendelser i 
fortrolighed.
Vi er opmærksom på, at når vi får anonyme 
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Klubber
Der er pt. ingen klubber i 
afdelingen, men har du en 

idé - så kontakt 
Lene Heisel på 
tlf. 2073 1708.

henvendelser, så er det fordi, man vil gøre 
opmærksom på nogle ting og problematikker 

– så derfor husk altid at det er en nødvendighed, 
at vi har mulighed for at kontakte dig. 
Alle beslutninger bliver taget ud fra husorden-
en og de lovmæssige regler på de gældende 
områder. Den gældende Husorden  kan ses på 
Vesterports hjemmeside. 
Lene Heisel, afdelingsformand

Nyt fra Driften
Fældning af træ
Sidste år på markvandringen bestemte afde-
lingsbestyrelsen, at fyrtræet skulle fældes 
ved Lindegårdsvej 63. Det er Bannerslund 
træfælder, som er i gang med denne opgave 
på billederne.

Renovering af bord/bænkesæt
Vi er i afdelingen i fuld gang med at rengøre 
og renovere bord/bænkesæt til vores be-
boere - til en forhåbentlig god sommer uden 
Corona.

Nye hyggekroge
Driften har lavet flere nye hyggekroge i 
afdelingen. Jesper er her ved at færdiggøre 

hyggekrogen ved Lindegårdsvej 7-13, hvor 
der også er plads til at grille. Det andet 
billede er fra den nye hyggekrog på Sten-
bakkevej

Nyt tag på garager
Garagerne på Lindegårdsvej har fået nyt tag. 
Her er lidt billeder fra udskiftningen.

Hilsen Per Ritter
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Kære beboere i Vesterport.
Efter lidt over et år med udlevering af 
mad, tøj og ting fra klublokalet i kælde-
ren på Rosborgvej, har vi set os nødsaget 
til at træffe en besluting om, at vi ikke 
længere kan være i lokalerne i kælderen.
Der kommer for mange mennesker, så 
der er ikke fysisk plads til alle dem. Det 
var en tung beslutning, for vi har været 
glade for at være i lokalerne. 
Vi har været glade for den støtte som 
Vesterport og beboerne har givet 
“Næstehjælperne”.
Vi er nu flyttet til større lokaler på 
Fiskerihavnsgade 23A på havnen (over 
for Fiskeriet). Vi flytter fra Rosborgvej 
med mange gode oplevelser i bagagen. 
Vi håber, at I har lyst til at komme forbi 
og besøge os, når vi kommer på den 
anden side af forsamlingsforbuddet.
Så endnu engang tak for tiden på Ros-
borgvej.
Verden er ramt af Corona, og det gør, at 
Næstehjælperne p.t. har lukket ned for al 
social aktivitet. Vi håber at kunne starte 
op med sociale tiltag igen, når lovgiv-
ningen igen tillader det - så I kan benytte 
jer af de tilbud, I altid har benyttet jer af 
hos os.
Hvis nogen har brug for at hente mad 
hos Næstehjælperne, kan I holde jer ori-
enteret omkring åbningstider og forholds-
regler i vores Facebook gruppe “Næste-
hjælperne Hjørring/Frederikshavn”.
Hilsen Næstehjælperne

 - Næstehjælperne - 
 hjælp til alle reformramte 

i Vesterport 

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Lene Heisel
Knudensvej 82, 2.v., tlf. 2073 1708
Mail: lene.lheisel.heisel@gmail.com
Næstformand Kirsten Nielsen
Lindegårdsvej 45, st.h., tlf. 9842 2722
Cindy Pedersen
Knudensvej 66, st.v., tlf. 2259 2375
Mail: cindypedersen@hotmail.com
Jette L. Sørensen
Stenbakkevej 31, 1.v., tlf. 2086 5657
Mail: piajrs@gmail.com
Anders Lund Nielsen
Knudensvej 64, 2.h., tlf. 2248 0575
Birgit Johannsen
Lindegårdsvej 43, st.v., tlf. 5126 0919
Mail: birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
Hans Hansen
Abildgårdsvej 45, 2.h., tlf. 6014 3495
Mail: hans990025@gmail.com

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

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 Kenai C. Bendixen-Bryce, 
Stenbakkevej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her.

AFDELING 1AFDELING 1   AFDELING 4   AFDELING 4

Afdelingsbestyrelsen
Formand Dorthe Hærvig
Provst Dreslers Vej 32, st.v., tlf. 5127 2539
Mail: dh@laptus.dk
Sekretær/Beboerblad Christian Fischer 
Provst Dreslers Vej 19, tlf. 4083 6789
Mail: raistlindk@gmail.com
Kasserer Søren Stig Meyer
Elius Andersens Vej 11, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.com
Jane Borbjerggaard 
Provst Dreslers Vej 22 1.v, tlf. 5188 8769
Mail: jane_borbjerggaard@hotmail.com
Erik Madsen
Bangsbovej 18, 3.h., tlf. 2245 3532 / 9842 0585
Mail: erik.madsen1938@gmail.com 
Bodil Schou
L.P. Houmøllers Vej 136,  tlf:. 2835 1232
Mail: bodil.schou50@gmail.com
Henrik Persson
Toftegårdsvej 50, lejl 5,  tlf:. 2925 1241
Mail: henrik.s.persson@gmail.com

Lokalinspektør
Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk. 

Viceværter/Område:
Pr. Dreslers Vej 34-60, 77-87:
Kenneth Sørensen, tlf. 2333 5722
Pr. Dreslers Vej 1-51, 6-16:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723
Pr. Dreslers Vej 18-32, 53-63, 65-75:
Allan Hansen, tlf. 2333 5721  
Bangsbovej 19-25 og L.P. Houmøllers Vej 28-178:
Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5724
Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:
René Mathiesen, tlf. 2333 5725
Koktvedparken 1-11 og 15, samt Birketoften, 
Toftegårdsvej 50: (mandag, onsdag, fredag)
Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726

I afd. 4 deler August Christiansen, Schousvej 3 
og Mikkel Kløjgaard Pedersen, Vitus Berings 
Vej 108, Beboerbladet ud. Har du ikke fået 
noget blad, så henvend dig her.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKENMØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Håber I har det godt og er ved godt mod i 
de her lidt svære tider med Corona.

Garager
Vi er blevet opmærksom på, at der er nogen, 
der ikke helt ved, hvordan reglerne er om-
kring leje af garager. Der har været nogle 
henvendelser omkring det, og her er regler-
ne, som de er pt.: spørgsmålet er om man 
må bruge garagen til, hvad man vil, uden at 
ødelægge noget, opbevaring, hygge m.m? 

Svaret er : man må ikke trække strøm ind 
i garagen. Hvis man gør det, kommer man 
selv til at fjerne det igen, eller det bliver 
gjort på lejerens regning. Der vil ved syn 
af garagerne blive kontrolleret, om der er 
ulovlige installationer. Hvis der er ulovlige 
installationer, vil de blive fjernet på lejerens 
regning.

Lokalinspektør Sten Christiansen er blevet 
gjort opmærksom på, at det er reglerne, og 
at det er dem, han skal følge.

Vi i afdelingsbestyrelsen i afdeling 4, vil 
arbejde på at lave nogle nye regler omkring 
garagerne, som vil blive fremlagt til afde-
lingsmødet i september, som forhåbentligt 
giver alle mulighed for at bruge garagerne, 
og at der således er en retfærdig fordeling af 
brug af strøm.

Rotter
Der har været konstateret rotter i skurene 
ved Sydbyen. Dem er der nu styr på. Husk i 
den forbindelse at der ikke opbevares nogen 
form for madvarer, korn eller frø i skurene, 
de kan hygge sig med.
Der er også konstateret mår nogle steder, så 
hvis I oplever, at det larmer på loftet eller 
noget, så kontakt lokalinspektør Sten, så får 
han en til at komme og kigge på det.

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
mailto:birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
mailto:hans990025@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
mailto:dh@laptus.dk
mailto:raistlindk@gmail.com
mailto:smeyer72@hotmail.com
mailto:jane_borbjerggaard@hotmail.com
mailto:erik.madsen1938@gmail.com
mailto:chou50@gmail.com
mailto:henrik.s.persson@gmail.com
mailto:svc@vesterport.dk
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OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

Tilbageblik for Bangsbo 
Aktivitetscenter

Hermed et lille tilbageblik fra Bangsbo 
Aktivitetscenter, der er helt anderledes 
end hvad vi havde forventet, da vi i 
januar skrev sidste gang. Vi blev som 
mange andre steder lukket ned fra den 
12. marts af, hvilket er en kæmpe om-
væltning for os. Vi er et aktivitetscenter, 
der hver eneste dag er fyldt med glade 
borgere, som er her i samværsgrupper, 
til gymnastik eller til kreative aktivi-
teter. Huset summer dagligt af glade 
stemmer, latter og hyggesnak. Men fra 
den 12. marts af, har her været stille. 
Rigtig stille. Selvom aktivitetscenteret 
har været lukket, så har vi forsøgt at 
glæde de borgere, der bor tættest på os 
alligevel. Mere om det senere, for I skal 
ikke snydes for at høre om de arrange-
menter og nye aktiviteter, vi nåede at 
afholde inden vi blev lukket ned. 

Fastelavn
Fastelavn er et tilbagevendende arran-
gement, som vi hvert år ser frem til. 
En dag i februar, der lyses op af flotte 
farverige fastelavnsris, udsmykkede 
tønder, flotte kostumer og ikke mindst 
nybagte fastelavnsboller. Ja man glem-
mer nærmest, hvor trist vejret i februar 
kan være. Fastelavn hos os fejres sam-
men med søde børn og deres dagplejere. 
Sådan har det været i mange år, og det 
er en tradition, der helst skal være som 
den plejer. 

Travehold
I januar måned startede vi en ny 
aktivitet op – et travehold, hvor der er 
garanti for at få pulsen op. Hver fredag 
kl. 9.30 mødes vores nye travehold ved 

Molokker
Husk at der ikke må stå noget ved molokker-
ne, med mindre der er ringet til Forsyningens 
Miljøanlæg vedr. storskrald på tlf. 5163 2992 
og sat en seddel på, hvor der står, hvornår det 
bliver hentet. Man kan også benytte sig af 
vores fine containerplads ved driften. Vice-
værterne er søde til at hjælpe med, hvor hvad 
skal være og udlåner også vogne, der kan 
bruges til transport. Spørg gerne din vicevært, 
hvis du er i tvivl. Der er ved at blive lavet 
skilte til pladsen på dansk og engelsk.

Hilsen Dorthe Hærvig, afdelingsformand

FACEBOOK

Der er oprettet en Facebook gruppe, 
som hedder:

“Aktiviteter i afd. 4 Mølleparken”
Find den på Facebook og 

følg aktiviterne i afdelingen

HALLO HALLO 
Skal du retur efter genhusning?

Nu er det snart tid for at mange skal hjem 
til deres nyrenoverede lejligheder på 

Provst Dreslers Vej 77-87.

Hvad siger du til at vende hjem til en 
lækker velduftende nymalet lejlighed?

Vi kan også hjælpe dig med nyt 
vinyl i køkken.

Du kan bruge din vedligeholdelseskonto 
- og efter aftalt pris på arbejdet, overføres 
pengene fra din vedligeholdelseskonto til 
Håndværkerafdelingen. Ingen penge ude 
at flyve - og du behøver ikke selv lægge 

ud først.
KONTAKT Jens Michael 

på tlf. 2566 3340
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aktivitetscenteret, og derefter går turen 
ud i naturen. På traveholdets debuttur 
var det Pikkerbakken og Dyreskoven, 
der blev travet igennem. Hele 6 km. i 
rask tempo og i bakket terræn. Stemnin-
gen var høj, da de vendte tilbage. Katsig 
Bakker stod for tur ugen efter, og igen 
var det en stor succes. Her blev det til 
lige knap 7 km. også i højt tempo, højt 
humør og bakket terræn. Skulle du 
have mod på at komme med, så kontakt 
Bangsbo Aktivitetscenter for nærmere 
information. 

Nedlukning
Og så blev det den 12. marts, og vi blev 
lukket ned som mange andre steder. 
Det var og er en omvæltning, for som 
tidligere skrevet, så er vi et aktivi-
tetscenter fyldt med liv og glæde. Vi 
mærker virkeligt her i stilheden, hvor 
meget vi mangler vores dagligdag og 
de mennesker, der er så stor en del af 
vores hverdag. Vi har måtte aflyse flere 
arrangementer, såsom Skagen Viseklub, 
Prinsens Musikkorps, Modeshow og 
alle vores ugentlige aktiviteter også. 
Desværre også vores store og velbesøg-
te Påskemarked. Det er vi meget kede 
af, da forberedelserne var i fuld gang 
hertil. Men alles helbred kommer i før-
ste række, og vi må glæde os dobbelt så 
meget til alt det, vi har til gode i år 2021.
 
Små overraskelser
I Bangsbo Aktivitetscenter er et af vores 
nøgleord, fællesskab. Men hvordan 
skaber man fællesskab på afstand i 
denne tid? Det spurgte vi os selv om, og 
så måtte vi i tænkeboks. Det har været 
vigtigt for os, at lade de borgere, der bor 
tættest på os vide, at vi mangler dem i 
vores hverdag. Derfor har vi hver uge 
sendt dem en lille æske småkager med 
følgende hilsen: 

”Fællesskab er en samling af mennesker, 
som bindes sammen af noget de har til 
fælles. Fællesskab er også sammenhold.
Lige nu er vi afskåret for det fælles-
skab, der så godt kendetegner Bangsbo 
Aktivitetscenter og Caféen, desværre. 
Når situationen igen bliver normaliseret, 
skal du vide, at vi står klar til at byde 
dig velkommen, til at være en del af vo-
res fællesskab igen. Vi håber, at vi med 
den lille æske småkager kan være med 
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   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKENMØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

til at gøre ventetiden knap så lang. Så 
når det bliver kaffe-tid, håber vi, at du 
vil nyde en småkage med os i tankerne, 
glædes over dét vi har oplevet sammen 
og tænke på det gode fællesskab, der 
venter os. 
De bedste hilsner fra personalet i 
Bangsbo Aktivitetscenter og Caféen”

Når en god idé opstår…
De gode idéer stod nærmest i kø, da 
vi havde været i tænkeboks, og når en 
god idé opstår, er der ikke altid langt fra 
tanke til handling – heldigvis. 
Den situation Danmark er i lige nu, 
påvirker os alle i en eller anden grad. 
Vi her i Aktivitetsområde Vest er også 
påvirket, da vores dagligdag er med 
mange af de borgere Statsminister 
Mette Frederiksen omtaler som dem, 
der ikke råber højest, dem der ikke gør 
et stort nummer ud af sig selv, men 
dem der har det hårdt i denne tid. Og de 
borgere ville vi gerne overraske, hvilket 
vi gjorde med en lille blomst og hilsen. 
Alt dette var ikke muligt, hvis det ikke 
var for Sparekassen Vendsyssels flotte 
bidrag til at købe blomster for. Så her 
fra os i Aktivitetsområde Vest, skal der 
lyde Jer et stort TAK for, at I bidrog 
til, at vores tanke blev til handling og 
kunne realiseres lynhurtigt. I alt har vi 

overrasket hele 260 borgere i Aktivitets-
område Vest med en flot forårsblomst 
og en hilsen, der lyder:

”Vi skal holde sammen på afstand…-
Så klart er Dronning Margrethes bud-
skab, og det kan ikke siges meget bedre. 
Men det ændrer ikke på, at det påvir-
ker os alle, at vi ikke kan deltage i de 
fællesskaber, vi normalt finder tryghed 
og nærvær i.
Vi vil gerne med denne lille hilsen lade 
dig vide, at du er i vores tanker. Vi 
glæder os alle til, at vi igen kan mødes i 
fællesskabets ånd.
De bedste hilsner fra personalet i 
Bangsbo Aktivitetscenter og Caféen
Blomsten er venligst sponsoreret af 

”Sparekassen Vendsyssel”.

Lidt god musik, gør alle mennesker 
glade
Påsken stod for døren, og den kommer 
jo hvert år uanset hvad. I år blev det en 
helt anden udgave, end vi er vant til og 
har prøvet før. Vi ville gerne ønske bor-
gerne i Gaden en rigtig god Påske, og 
det gjorde vi ved at overraske dem med 
god musik, fremført af Bo Storm på 
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trompet. Det blev en skøn lille minikon-
cert, hvor vi sammen, men på afstand 
kunne nyde det flotte trompetspil. 
Særligt én sang, tror vi gjorde indtryk, 
nemlig den der hedder ”De nære ting”. 
Det var stemningsfyldt og et øjeblik 
føltes det næste som om, at alt var som 
i ”gamle dage”. Vi var igen fælles om 
noget, dog på afstand, og glæden ved 
musikken var ikke til at tage fejl af.

Dronningens fødselsdag
Når hele Danmarks Dronning fylder 
rundt, ja så skal det da fejres. Vi havde 
inviteret Gadens borgere til fællessang 
på afstand den 16. april. Så da klokken 
slog 10.30, mødtes vi i døråbningen 
og sang ”Solen er så rød mor” og ”I 
dag er det Dronningens fødselsdag”. 
Når vi havde valgt, at det skulle foregå 
på denne måde, så var det også for at 
understøtte Dronningens budskab.
Vi skal holde sammen på afstand. Et 
flot nifoldigt leve var naturligvis også 
på sin plads, på sådan en flot og stor 
dag. Og ingen fødselsdag uden kage. 
Caféen i Bangsbo Aktivitetscenter 
havde i dagens anledning bagt flotte 
brunsviger-muffins med både flag, fløde 
og chokolade. Det var en rigtig dejlig 
formiddag. 

Fremtiden
Lige nu ville det være rart at have mu-
lighed for at se ind i fremtiden. Det kan 
vi desværre ikke. Vi ved bare, at ligeså 
snart vi må, og det er forsvarligt, ja så 
er vi klar til at indbyde til fællesskab og 
samvær igen. Vi ved også, at det nok 
ikke bliver på samme måde, som vi er 
vant til. Men det må tiden vise. Indtil 
da må I passe rigtig godt på jer selv og 
hinanden. 
På Bangsbo Aktivitetscenters vegne
Annette Weesgaard
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HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
           Jyllandsgade 9
         9900 Frederikshavn
         Tlf.  9620 5430

Serviceafdelingen:
Jens Michael Jensen
Tlf: 2566 3340
Mail: jmj@vesterport.dk

  

  Vesterports 
  Håndværkerafdeling 

   kan 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 uforpligtende tilbud.

   Du kan evt. kontakte:
   Servicemester, Jens Michael Jensen

   tlf. 2566 3340

    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN

NYT KØKKEN ??

Du får medindflydelse på 
udseendet og hvilke materialer,

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

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

Mange får derved betalt deres 
nye køkkenstigning ved

boligstøtten.
Hvis du gerne vil have nyt køk-

ken – så kontakt  
Administrationen på 9842 6111

Skal du retur efter genhusning?
Nu er det snart tid for at mange skal hjem til deres nyrenoverede lejligheder på 

Provst Dreslers Vej 77-87. Hvad siger du til at vende hjem til en lækker velduftende 
nymalet lejlighed? Vi kan også hjælpe dig med nyt vinyl i køkken.

Kontakt Jens Michael på tlf. 2566 3340

mailto:jmj@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mail til afdelingsbestyrelsen sendes 
til vesterportafd5@gmail.com

Formand
Britta Bugge, Flotillevej 78 
Tlf. 2196 9694

Næstformand 
Carsten Sørensen
cbs-afd.5@gmail.com

Kasserer/referent
Kirsten Beith, Prisevej 37
Tlf. 2724 3865

Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

Egon Knudsen, Fregatvej 71
Tlf. 2174 7649

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

Fregatvej 9-51 og 71-279:
Henrik Sørensen, tlf. 2333 5732

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

I afd. 5 deler Emil F. Leer, Fregatvej 375,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

FÆLLEDBOFÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5
Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen har, lige som alle 
andre, været underlagt restriktioner. 
Derfor har vi været nødsaget til at holde 
vores aktiviteter nede. 
Vi har igen i år sørget for, at vi kan 
komme af med vores haveaffald. Dette 
sker første weekend i hver måned frem 
til september, hvor der vil være åbent 
søndag i nogle timer.
Som noget nyt, og i en prøveperiode, vil 
et par beboere være behjælpelige med at 
holde åbent for aflevering af haveaffald i 
de weekender, hvor der ikke er planlagt 
container. 
Se den omdelte information – “Havecon-
tainer 2020”.
Vi håber dette kan være medvirkende til, 
at vi også i år har et rigtigt flot område, 
som vi kan glæde os over at bo i.
Vi går nu sommeren i møde, hvilket 
betyder at rigtig mange af os bruger tid 
i haverne. Kan vi ikke hjælpe hinanden 
med at huske at vise hensyn, når grillen 
tændes eller når der spilles musik for 
åbne døre.
Vi går snart ind i perioden for sommer-
ferie, hvilket betyder vi skal være lidt 
tålmodige, når vi skal have fat i vores 
drift, for - som alle ved - ferietid betyder 
færre hænder.
Afdelingsbestyrelsen holder også som-
merferie men kan i nødstilfælde træffes 
på telefon. 
Vi vil ønske alle en rigtig dejlig sommer
På afdelingsbestyrelsens vegne
Flemming Nielsen

mailto:vesterportafd5@gmail.com
mailto:cbs-afd.5@gmail.com
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FÆLLEDBOFÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5

Mødereferater
Et kort referat af 

afdelingsbestyrelsens møder 
bliver anbragt i 

udhængsskabet ved ind-
gangen 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
administrationen 

og afdelingsbestyrelsen, 
fritager det ikke beboerne 

for ansvar.

BOLDSPIL
 Vi henviser til at ALT 

boldspil foregår på 
afdelingens boldbane.

Trailer udlejes 
i Fælledbo

For videre information kontakt 
Nadia M. Larsen tlf. 6016 8473 
eller Britta Bugge tlf. 2196 9694

Priser for at leje 

2 timer 40,- kr.
4 timer 60,- kr.
6 timer 80,- kr.

Døgnleje 100,- kr.

OBS - Depositum 150,- kr.

Havecontainer 2020

Søndag den 7. juni kl. 10.00-12.00

Søndag den 5. juli kl. 10.00-12.00

Søndag den 2. august kl. 10.00-12.00

Søndag den 6. september kl. 10.00-12.00

HUSK NU

kun til haveaffald - ellers er det en tur 
op i containeren på egen hånd.

Som noget nyt i år, prøver vi med en 
ordning, hvor der er muligt at ringe til et 

par behjælpelige beboere i de week-
ender, hvor det ellers ikke er muligt at 

komme af med sit haveaffald.

Bjarne tlf. 3033 8176
Jens Jørn tlf. 4292 5933

På gensyn på containerpladsen!
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- HUSK -
Afdelingen har en trailer, 
som beboerne kan leje.

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

 
24 timer (døgnleje)  koster 100 kr.
Der betales et depositum på 150 kr.

Ønsker man at leje trailerne, skal 
man kontakte

Britta Bugge, tlf. 2196 9694 
eller Vivi Larsen, tlf. 4159 5868

BYTTEBIX
Byttebixen er placeret i den eksisterende containergård. 
For at komme ind i Byttebixen, er der monteret en nøglebox.
Der er blevet omdelt sedler i afdelingen med kode til nøglebok-
sen. Har du ikke koden, kan du henvende dig til din vicevært, 
som vil kunne hjælpe dig.
Sørg for at koden ikke gives videre til personer, som ikke bor i 
afdelingen. 
Det vil således altid være muligt at komme ind i Byttebixen – og 
når du forlader Byttebixen, vil det også være dit ansvar at sørge 
for, at der er låst igen.
I Byttebixen kan du sætte SMÅ MØBLER OG SMÅ TING, som 
du tænker andre kan få fornøjelse af.

Men HUSK, at alle store møbler m.v., skal du stadig selv sørge 
for at komme af med. evt. via storskraldsordningen.

Afdelingsbestyrelsens 
møder

afholdes hver anden man-
dag i måneden kl. 18.30
Næste gang den 8. juni 

(ingen møder i juli måned) 
Man er velkommen til at kigge 

ind, hvis man har noget på 
hjerte, eller har noget, man 

brænder for at dele.
Dette kan ske i den første time 

af bestyrelsesmødet. 

Afdelingsbestyrelsen
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Tina Christensen, Engparken 41
Tlf. 6012 4980
Mail: tinaubbe@hotmail.com

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

Referent
Eva Sørensen
Tlf. 2218 2952

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

Charlotte Nielsen, Engparken 65
Tlf. 2174 5164
Mail: chani7711@gmail.com

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

Viceværter/Område:
Engparken 1-209:
Claus J. Kristensen, tlf. 2333 5734
Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726, (tirsdag 
og torsdag)

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

I afd. 6 deler Alexander Christensen, Eng-
parken 41, Beboerbladet ud. Har du ikke 
fået noget blad, så henvend dig her.

ENGPARKEN / SØPARKENENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Fastelavnsfest
Traditionen tro blev der igen i år afholdt 
fastelavnsfest i gildesalen i Engparken. 
Mange glade børn i forskellige og flotte 
kostumer, var mødt op til en eftermid-
dag med fastelavnsboller, og en ”kat” 
der skulle slås ud af tønden.
Det var nogle dejlige timer, hvor alle de 
deltagende beboere med børn, børne-
børn og oldebørn hyggede sig, og der 
igen i år blev kåret både kattedronning 
og kattekonge.
Haveaffald
Husk at dit haveaffald skal efterlades 
i den dertil opsatte container og IKKE 
ved siden af! Der må ikke smides 
plastik af nogen art i containeren. Alt 
plastik- affaldsposer, potter m.v. kan 
efterlades i de opsatte skraldespande.
Affald
Dit affald skal smides i de dertil opsatte 
molokker og IKKE ved siden af. Alt 
madaffald m.v. skal pakkes i de omdelte 
sorte plastikposer og efterlades sam-
menbundet, så der ikke opstår lugt-
gener!
Der må under ingen omstændigheder 
efterlades affald ved siden af molokker-
ne. Hvis molokken er helt fyldt, bedes 
man gå videre til den næste og prøve 
lykken!
Afdelingsbestyrelsen
Alle møder i afdelingsbestyrelsen er 
grundet COVID19 indstillet for nuvæ-
rende. Opstår der behov, der ikke kan 
afvente, kan afdelingsbestyrelsesmed-
lemmerne kontaktes pr. telefon eller 
mail.
Hilsen Tina, afdelingsformand

mailto:tinaubbe@hotmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:chani7711@gmail.com
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Fastelavnsfest i Engparken

- 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. 
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Livet i Søparken
Plejecenter Søparken har fået ny bus 
Den 4. marts var en glædens dag på pleje-
centret Søparken, for da hentede projekt-
medarbejderne Kaj og Birthe, den længe 
ventede nye bus i Randers og allerede den 
6. marts fik de første beboere i Søparken en 
tur i bussen. Der var rigtig mange, der gerne 
ville med på den første tur. Dejligt at vi nåe-
de at køre nogle turer inden Coronavirussen 
satte en stopper for denne fælles aktivitet. 
Vi regner med, at når der igen er ro på, vil vi 
lave en fest, og officielt indvie bussen. 

Men vi var knap færdig med at samle penge 
ind til bussen, før vi fik en ny idé - dog 
ikke en pludselig indskydelse, nej der er et 
større og større behov, da mange af vores 
beboere er kørestolsbrugere, og dermed 
ikke kan komme med ud at cykle på vores 
rickshaw cykler. Vi har nu fået tilbud på en 
cykel, hvor kørestolen kan spændes fast, og 
man cykler med en pilot, som i rickshaw 
cyklerne. Det er helt fantastisk, at det kan 
lade sig gøre, så nu skal vi i gang igen med 
at søge fonde m.m. 

Vi har nogle aktive beboere, som gerne tæn-
ker nyt, hvad kan sælges og gøres til penge. 
I øjeblikket er vi i gang med at lave insekt-
hoteller, men pga. Coronavirussen, kan vi 
ikke samle beboerne til fælles aktiviteter, så 
vi venter på bedre tider. 

For nogle år siden flyttede ægteparret Kam-
ma og Aage Jensen ind på plejecenteret. De 
bor i hver sin lejlighed over for hinanden. 
Kamma sidder og strikker rigtig meget og 
nyder denne syssel. De to mennesker er et 
godt eksempel på, at fordi man har fyldt år 
mange gange, behøver man ikke at sætte sig 
i stolen og lave ingenting. Aage, der lige er 
fyldt 92 år, er fuld af nye ideer. 

Aage Jensens lejlighed er fyldt med værktøj, 
maling, træplader, søm og skruer. Han teg-
ner på træpladerne, saver ud, limer og maler. 
Og pludselig står en hel kyllingefarm eller 
et rensdyr med nissefar i julekanen. Han har 
lige solgt en masse kyllinger til påske, og ju-
len varer lige til påske siges der - derfor fik 
han også udsolgt af sine julekaner. Pengene 
donerer Aage til indsamlingen – det går til 
en god sag siger Aage, og han er i gang igen 
på ”Værkstedet”.

ENGPARKEN / SØPARKENENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6
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Coronavirussen har sat en stopper for vores 
fælles arrangementer i fælleshuset. Bebo-
erne må blive i deres egen afdeling, så der 
forsøger vi at fylde indhold i deres tilværel-
se. Heldigvis har vejret været rigtig godt, så 
det er blevet til mange gåture i området. I 
skrivende stund må beboerne ikke mod-
tage besøg udefra, for at undgå smitte af 
coronavirus, og heldigvis er vi gået fri indtil 
videre.  
Dronningens fødselsdag havde vi projekt-
medarbejdere planlagt skulle være markeret 
med ”Dronninge kagekone” plus åbent i 
baren – så vi kunne fejre vores Dronning på 
bedste vis i fælleshuset. Men det kunne vi 
jo ikke, vi måtte være kreative. 
Vi købte 60 stk. Margueritter pyntede dem 
med flag – og gjorde som Dronningen 
sagde – i stedet for at give hende blomster, 
skulle vi give blomster til de ældre… Og 
det gjorde godt, beboerne blev glade, en 
dement borger, sagde med tårer i øjnene. 

”Hun bliver kaldt Daisy, og Margueritter er 
hendes blomst, det er nok derfor, vi skal 
have en sådan”, denne udtalelse gjorde godt, 
vi havde valgt rigtigt.

Fødselsdagen blev fejret i alle seks huse på 
forskellig vis. I hus 5 havde Hanne vores 
køkkenassistent lavet en flot lagkage til 
formiddagskaffen. Vi sad i flok og rad og 
fulgte fejringen på tv, vi var med til fælles-

sang, og da vi havde sunget fødselsdagssan-
gen for dronningen, udbrød en af beboerne,  

”skal vi så ikke udbringe et leve for Dronnin-
gen” – og Hurra Hurra Hurra - HUURRAA  
lød det fra tv stuen. Vi sang videre med på 
de i alt fire sange. Herefter blev festmidda-
gen indtaget lidt forsinket, men hvad gør det, 
Flæskesteg med rødkål og brunede kartofler 
m.m. er værd at vente på. 

Vi havde i dagens anledning det pæne por-
celæn fremme, ligesom ”Kronjuvelerne” lå 
på spisebordet. 
Jo det var helt igennem en rigtig festlig dag. 
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I Søparken havde vi planlagt et loppe-
marked lørdag den 20. juni med besøg af 
pølsevogn og levende musik, samt masser 
af lopper. Her skulle vi samle ind til en 
rickshaw cykel, hvor der kan spændes en 
kørestol på. Beboerne som sidder i kørestol 
kan komme ud og få vind i håret. Håber at 
rigtig mange vil give en skilling til dette 
projekt, så vi allerede i sommer kan komme 
ud at cykle med den.

 MEN MEN på grund af Coronavirussen er 
vi nødsaget til at flytte arrangementet. Der 
er endnu ikke sat dato på, da det er usikkert 
om, hvornår det er forsvarligt at afholde 
loppemarked. Hold øje med opslag på kanal 
Frederikshavn og Facebook.

Pas godt på hinanden og hold afstand. Vi vil 
passe godt på alle beboerne og personalet 
på plejecenteret Søparken. 

Her i dette opslag må vi gerne give et kæm-
pe kram til jer alle. 

Projektmedarbejderne i Søparken 
Jane, Kaj, Vibeke og Birthe  

Gildesal og gæsteværelser
I Engparken har vi vores dejlige fælleshus, som kan 

lejes af afdelingens beboere.
Udlejningen bookes ved afdelingsformanden - så

 kontakt blot Tina Christensen, hvis du skal bruge lokaler 
til din næste komsammen eller fest.

Der er også 2 gæsteværelser, som du kan leje, 
hvis du får gæster. Udlejningen af gæsteværelser bookes 

ved Administrationen på tlf. 9842 6111.

Har du spørgsmål kontakt blot Tina eller Administrationen.

ENGPARKEN / SØPARKENENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6
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Der er p.t. ingen afdelingsbestyrelse

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært/Område: 
Danmarksgade 21, 22 og 24,
Søgade 2-10 og Rådhusstræde 1-7:
Annika Skovbo, tlf. 2333 5716

I afd. 7 deler Emil F. Leer, Fregatvej 375,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

MIDTBYENMIDTBYEN    AFDELING 7 AFDELING 7

Nyt fra Driften
Der sprittes af som aldrig før i disse corona 
tider. 
Viceværterne gør alt, hvad de kan i ALLE 
afdelinger for at stoppe corona smitten.

Her har vi fanget viceværten i afdelingen i 
midtbyen, hvor der sprittes af - der sprittes 
af i alle afdelinger på molokker, dørhåndtag 
elevatorer osv.

Hilsen driften

mailto:pr@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen

Formand 
John N. Andersen, Havnefronten 44
Tlf. 4089 8246
Mail: johnneergaardandersen@gmail.com

Næstformand/Beboerblad
Anna Nørgaard, Havnefronten 32
Tlf. 4092 2123
Mail: anna@smil2.dk

Nanny Rosenkilde, Havnefronten 24
Tlf. 2925 1204
Mail: nannysaloevera@hotmail.com

Gerda Nielsen, Stokken 5
Tlf. 5196 8865
Mail: gerdabenny@hotmail.com

Arne Pedersen, Fligen 6
Tlf. 2446 5965
Mail: apstrandby@gmail.com

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

Vicevært
Område:
Strandgården, Søndervej 20-26 og Grundtvigs 
Have 5-33
Allan Svendsen, tlf. 2333 5711

Stokken 1-24, Fligen 1-20, og Havnefronten 
2-102
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 9 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Berings Vej 108, 9900 Frederikshavn, 
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig til Administrationen. 

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTENANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENGRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Jeg vil her prøve at samle op på de sidste 
par måneder.

Jul og nytår er lagt bag os, og i skrivende 
stund er dagen allerede tiltaget meget. Lyse 
tider og foråret er ankommet.

I mellemtiden er fællesfaciliteterne blevet 
brugt flittigt. Både i Ankerpladsens fælles-
hus og i Tårnet på Havnefronten har der, 
hele vinteren igennem, været kaffesam-
menkomst, hver torsdag eftermiddag fra kl. 
14:00 – 16:30. Mange gode historier bliver 
byttet, udviklingen på Strandby havn bliver 
fulgt meget nøje. Stort og småt bliver drøf-
tet. Det hele i en hyggelig atmosfære. 

Til jul blev der også arrangeret en hyggelig 
julemiddag i Fælleslokalerne på Havnefron-
ten. Det er dejligt, at der er en flok initiativ-
rige beboere, som sætter noget i værk for 
fælleskabet. Tak for det.

Ikke nok med det. Afdelingens værksted på 
Havnefronten (Riggerværkstedet) er også 
blevet flittigt brugt. Nogen skal have lappet 
et fiskegarn, nogen skal have lakeret en 
bænk, pudset cykel elle høvlet et bræt. Der 
blev også lavet flotte juledekorationer, og 
meget andet bliver udført i de fine lokaler. 
De seneste år har der været et fast ”maler-
hold” i værkstedet, og mange fine kunstvær-
ker bliver fremstillet i en hyggelig atmos-
fære. Jeg selv har stukket hovedet indenfor 
et par gange og nydt at se, at der er gang i 
kreativiteten. 

Hele vinteren igennem er der jævnligt ban-
kospil i Fælleshuset.  Så der er mange fine 
aktiviteter til dem, der har lyst til at deltage. 
Alt sammen på beboer initiativ. 

mailto:johnneergaardandersen@gmail.com
mailto:anna@smil2.dk
mailto:nannysaloevera@hotmail.com
mailto:gerdabenny@hotmail.com
mailto:apstrandby@gmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere
ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTENANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENGRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Nå! Men i mellemtiden har der en sneget 
sig en virus, Covid 19, ind på os. Den har 
sat en bremse i for festlighederne. 

Oprindeligt havde afdelingsbestyrelsen 
planlagt at holde et af vores årlige møder 
med beboerne i Grundtvigs Have. Dette, 
samt vore månedlige bestyrelsesmøder, har 
vi desværre været nødt til at aflyse (udsæt-
te). Men vi skal nok vende tilbage til vores 
aftale med Grundtvigs Have, når situationen 
tillader det. Afdelingsbestyrelsen genop-
tager de månedlige møder, når situationen 
tillader dette. Indtil da holder vi kontakten 
ved lige, så godt det lader sig gøre.

Jeg må sige, at min oplevelse er, at alle i 
afdelingen tager situationen alvorligt. Alle 
er blevet rigtig gode til at holde afstand, 
samtidig med at være sammen.  På Havne-
fronten har Anna Nørgårds datter Lene fået 
den gode idé at lave ”fællessang på afstand”, 
og den idé var Anna og Nanny Rosenkilde 
hurtigt med på. 

Det har nu resulteret i, at hver anden onsdag 
og lørdag kl. 16.00 har man de sidste 3 uger 
mødtes på gårdspladsen, svalegangene og 
terrasser, og så synger man sammen.
Der bliver som regel sunget tre sange. Fore-
løbig er det planen at fortsætte med dette, så 
længe det giver mening, glæde og opmun-
tring for rigtig mange af beboerne. 

Afdeling 9 er et godt sted at bo.

M.v.h. afdelingsformand
 John Neergaard Andersen

Nyt fra Ankerpladsen
Så kom vi i gang efter juleferien.

Vi fik gang i kaffeklubben og som vanligt, 
er der en rigtig fin tilslutning.

Madklubben kom også i gang, og vi får 
rigtig god mad fra Rosendahl.

Herudover fik vi lavet en rigtig fin faste-
lavnsfest, hvor vi slog katten af tønden. Det 
var Peter, der blev kattekonge.

Bankoklubben er også kommet rigtigt 
fint fra start. Der bliver flere og flere til at 
spille. Det rygtes rundt omkring, at vi har 
et godt spil med mange fine gevinster. Ud 
af overskuddet fra 2019 var vi på Strand-
gården med 4 knaskasser, og en fiskekasse 



26

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTENANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENGRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

TORSDAGSCAFÉ

Hver torsdag kl. 14 i 
Tårnet, Havnefronten

TORSDAGSKLUB
hver torsdag fra kl. 14-16 på 

Ankerpladsen

AKTIVITETER  PÅ  
ANKERPLADSEN

Whistklubben spiller hver 
torsdag fra 

kl. 19.00 til ca. 22.00
Prisen er 35 kr. pr. gang

Bankoklubben Havne-
fronten i  Gildesalen

Vi spiller om mandagen i lige 
uger i 2020.

Alle bankospil starter kl. 19.00

Mødereferater afd. 9
Et kort referat af afdelingsbe-

styrelsens møder bliver anbragt i 
udhængsskabene ved Grundtvigs 
Have, Ankerpladsen og Havne-

fronten.
Du kan også læse referatet 

på VESTERPORTS hjemmeside 
under afdeling 9.

til Gavlhuset til en værdi af 500 kr. Men så 
kom Corona og stoppede alt, så nu går vi og 
venter på at komme i gang igen.

Tiden er lang, men så er der kommet gang i 
havearbejdet rundt omkring.

Husk at kigge på opslagstavlen i gildesalen.

Hilsen Gerda og Benny Nielsen
Ankerpladsen
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

Peter Jensen, Bangsbovej 44
Tlf. 2649 3832
Mail: prj1381@gmail.com

John-Iver Eriksen, Bangsbovej 80
Tlf. 3031 0195
Mail: john.overdel@gmail.com

Lokalinspektør
Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk 

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

I afd. 12 deler August Christiansen, Schous-
vej 3, Beboerbladet ud. Har du ikke fået 
noget blad, så henvend dig her. 

AFDELING 12AFDELING 12 LILLE BANGSBOLILLE BANGSBOANKERPLADSEN - HAVNEFRONTENANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENGRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Vi lukkede fælleshuset ned i marts måned 
og har ikke været sammen siden.
Det har været hårdt de sidste måneder. Vi 
er alle aldersmæssigt i risikogruppen for at 
blive smittet med coronavirus.

Den 21. april startede petanque holdet igen 
- i god afstand og med hansker på. Solen gør 
sit til, at livet er lidt sjovere.

Vi får se på om vores sommerlegedag den 
14. juli kan afvikles.

Flere har haft runde fødselsdage her i første 
halvdel af året og flere fylder senere i år. Ja 
et guldbryllup er der også. 

Vi hejser flaget, og Ole spiller på lirekassen. 
Tillykke til jer alle.

God sommer til os alle.

Hilsen Margrethe

mailto:per.malmgaard@hotmail.com
mailto:margrethe.nielsen@nordfiber.dk
mailto:p.svensson@nordfiber.dk
mailto:prj1381@gmail.com
mailto:john.overdel@gmail.com
mailto:svc@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen

Formand
Jenny Larsen, Barfredsvej 46, st. nr. 3
Tlf. 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

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært/Område:
Barfredsvej 46-48:
Annika Skovbo Pedersen, tlf. 2333 5716

I afd. 14 deler Emil F. Leer, Fregatvej 375,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

CHRISTIANSMINDECHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14
Nyt fra Driften

Afdelingen er ved at få et ansigtsløft med 
maling af opgange og nye lamper.

De nye lamper, som er sat op med censorer, 
giver et godt lys i opgangen.

Her er lidt billeder af resultatet af arbejdet i 
trappeopgangene.

Hilsen Per Ritter

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
Kirsten Q. M. Svendsen 
Ingeborgvej 8, 1. nr. 1
Tlf. 3030 3213
Mail: kqm1944@gmail.com

Næstformand
Grethe Stenbakken, Ingeborgvej 9 1.v.
Tlf. 6186 3135

Henny Jensen, Ingeborgvej 7 2.h.
Tlf. 2368 6903
Mail: hennyj1943@gmail.com

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært - Ingeborgvej
Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

Vicevært - Ravnshøj
Allan Svendsen, tlf. 2333 5711
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 17 deler Kenai C. Bendixen-Bryce, 
Stenbakkevej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her.
I Ravnshøj deler viceværten  Beboerbladet 
ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend 
dig til administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Nyt fra afdelingebestyrelsen
I disse coronavirus tider med restriktio-
ner og begrænsninger er vi i afdelings-
bestyrelsen glade for at se, hvor gode 
alle vores beboere er til at passe på sig 
selv. Vi ved godt, at det er meget svært, 
når man ikke kan være social, som vi 
plejer at være, få besøg af børn, børne-
børn og venner, men vi skal nok klare 
det.
Her i afdelingen er vi også blevet sat 
lidt på standby. Vores gæsteværelser 
skulle have været færdige til påske, og 
vi skulle have haft markvandring rundt 
i afdelingen, hvor vi ser, hvad der skal 
laves af nye tiltag. Vi skulle også have 
haft nye bænke ved alle opgange på In-
geborgvej og nye blomster i havekruk-
kerne, så der kan blive rigtig hyggeligt 
og pænt, men det må alt sammen vente, 
til vi får det lidt mere normalt.
I denne tid med det skønne forårsvejr 
kan vi alle godt lide at få vores vaske-
tøj/sengetøj ud i luften - enten 
på tørrepladsen eller på altanen/terras-
sen. 
Vi har dog i afdelingsbestyrelsen nu 
modtaget nogle klager over, at der bli-
ver tørret tøj og luftet sengetøj på snore 
over altanen/terrassen.
Vi vil derfor gerne henstille vore bebo-
ere til, at denne form for luftning samt 
tørring af tøj sker på altanen/ terrassen 

– og gerne på tørrestativ eller deslige.
Angående luftning af sengetøj ser 
vi også helst, at det foregår inde på 
altanen/terrassen, og også gerne på tør-
restativ, eller hvad man nu har – det går 
ind under ganske almindelige husregler.
Hilsen Kirsten Svendsen

mailto:kqm1944@gmail.com
mailto:hennyj1943@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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Nyt fra Driften

En dag på Ingeborgvej var der trompet-
musik for alle beboere, og viceværten 
fik taget et billede, hvor alle venter 
spændt på, at det starter.
Hilsen Thomas Kiis

Tilbageblik fra Ingeborghus
Mandskor
Som så mange gange tidligere har vi 
haft besøg af Frederikshavns mandskor. 
Vi havde en dejlig eftermiddag, hvor de 
sang for os, men der blev også plads til 
fællesang. Eftermiddagen var kommet i 
stand i forbindelse med, at Mandskoret 
havde søgt §18 midler som skulle gå til 
at komme rundt og synge på de forskel-
lige Aktivitetscentre.
Vinsmagning
Herrerne har været på besøg hos 
vinspecialisten i Danmarksgade. Til 
vinsmagningen blev der smagt på både 
champagne, hvidvin, rødvin og portvin. 
Efter vi havde smagt på de forskellige 
vine, var der tid til frokost. Den nød vi 
i bussen ude ved kanonerne. Derefter 
kørte vi tur igennem Katsig bakker.

Heste
Rideskolen og besøg vedr. heste er blevet 
en stor del af vores besøg ud af huset. 

”Slyngelstuen” har været på besøg hos 
Happy Horse Spa. Det var et spændende 
besøg, hvor der blev set nærmere på 
træningsforhold, heste med skader og 
alm. vedligehold.
Værksted
Nede i kælderen har vi vores værksted, 
og her bliver der produceret mange fine 
ting. Det sidste, de har lavet, er fugle-
kasser som efterfølgende er kommet op 
i vores lille gårdhave til glæde for de 
mange småfugle.
Dyr
Det er altid et hit at besøge et sted med 
dyr. Udegruppen har været på besøg 
i Dronninglund dyrehandel. Ejeren er rig-
tig flink til at vise frem og fortælle. Hun 
sidder selv i kørestol, men det er ingen 
hindring, og man kan mærke, at hun 
brænder for sit job og lille virksomhed. 
Et besøg værd, hvor der gives tid til den 
enkelte.
Brandskolen
Herrerne har været på besøg på brand-
skolen i Hvims. De fik set de forskellige 
bygninger, og der blev afholdt øvelser i 
brand og røgslukning. Efter vi havde set 
hele skolen, spiste vi vores frokost der-
ude. En god dag som vi afsluttede med 
en køretur i det skønne naturområde.
Hjallerup Maskinstation
Herrerne har været på besøg på Hjallerup 
maskinstation, hvor de fik kigget på de 
store maskiner og fik sparket lidt dæk, 
som det nu hedder. Frokosten nød vi ved 
havnen i Voerså. I bussen hører vi meget 
musik, når vi er på vores ture og denne 
dag var det Bjørn og Okay, der tonede ud 
gennem højtalerne til stor glæde for alle.
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Fastelavn
I år havde vi besøg af børn fra Pile-
kvisten til fastelavn. Der var forud for 
deres besøg blevet lavet fastelavnstønde 
og klippet diverse katte til at pynte 
med. Børnene var fint udklædte og gik 
til opgaven med at slå tønden ned med 
stor gejst. Det er altid dejligt, når vi får 
besøg fra Børnehaven.
Naturgruppe
Som noget nyt er vi startet op med træ-
ning i naturen. Det er et eftermiddagstil-
bud til vores demente og deres pårøren-
de. Træningstilbuddet er i samarbejde 
med vores unge frivillige fra gymnasiet. 
Den første tirsdag var vi på besøg på 
den nye sportsplads, som gymnasiet har 
indviet fornyligt. Der var en håndfuld af 
deres elever som stod klar til at hjælpe. 

Brandstation
Mandegruppen har været på besøg på 
Frederikshavn Brandstation, hvor de 
fik en rigtig fin rundvisning. Der var 
mulighed for at se de fine brandbiler 
både inden- og udenfor. Der blev stillet 
mange gode og nysgerrige spørgsmål. 
En rigtig god dag. ”TAK” til brandstati-
onen for at give jer tid til os.

Vildmoseporten
Tøserne har været på besøg i Vildmo-
seporten. Her fik vi en snak om gamle 
dage og alt var som fra den tid. Ja selv 
kagen og småkagerne hørte den tid til. 
Der kan gå mange timer med snak om 
gamle dage. Det er noget, vi alle husker.
Livshistorie
Vi er startet op med at køre livshistorie 
turer. Vi vil i løbet af de næste par 
måneder, så vidt det er muligt, besøge 
steder, hvor vores brugere er født, har 
gået i skole, arbejdet og boet. Disse 
turer sætter en masse minder i gang på 
en god måde.
Bowling
Vi har igennem lang tid kørt med faste 
aktiviteter for vores brugere og pårøren-
de en gang om måneden, hvor vi giver 
de pårørende mulighed for at danne 
netværk på tværs. Det er til stor glæde 
for både brugere og pårørende at mødes 
med andre i samme situation som dem 
selv. Denne her gang var vi til bowling, 
og det blev efterfulgt med stegt flæsk. 
Vi har det altid hyggeligt og får grinet 
en hel del.
Corona
Den 11. marts blev hele vores aktivitets-
center lukket ned grundet Corona. Vi 
holder lukket, så lang tid det er rege-
ringens anbefaling. Vi har kun åben for 
visiterede borgere, som af forskellige 
omstændigheder ikke kan være der-
hjemme. Med disse borgere er der lavet 
individuelle aftaler i samarbejde med 
ledelse og pårørende. Hvornår vi åbner  
igen, ved vi ikke på nuværende tids-
punkt, men en ting er sikkert, vi glæder 
os til at se jer igen. I tiden hvor vi ikke 
kan være sammen, som vi plejer, vil vi 
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prøve at lave lidt forskellige aktiviteter, 
som kan give glæde og som er tilladte.
Vi har haft besøg af Bo Storm som spil-
lede på trompet dagen før Påske. 
Vi sang for vor Dronning, vi leverer 
mad ud, Sparekassen Vendsyssel har 
sponsoreret blomster, vi giver småkager 
som lidt ekstra hygge, det er bare nogle 
af de ting, vi har lavet i den tid, hvor alt 
har været anderledes. Har I ønsker til 
aktiviteter, er I velkommen til at rette 
henvendelse til os, så skal vi se, om vi 
kan være behjælpelige, og om det er 
noget, der kan lade sig gøre indenfor de 
vilkår og rammer, som vi må bevæge os 
indenfor.
Her er lidt billeder fra en periode med 
en masse aktiviteter.
Mange kærlige hilsner fra os alle på 
Ingeborghus
Annette Weesgaard

Julefest i afdelingen
Redaktionen fik ikke bragt denne artikel i 
sidste blad, og derfor bringer vi den nu.
Vi beklager.

Den 29. november afholdte afdelingsbe-
styrelsen julefest for alle beboerne i cafeen 
på Ingeborghus. Her fik vi lækker julemad 
bestående af kamsteg med alt det gode tilbe-
hør og Risalamande med mandelgave, kaffe 
og te med småkager, chokolade. En rigtig 
hyggelig aften. 
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mails til afdelingsbestyrelsen sendes 
til mail: afd30vesterport@gmail.com

Formand
Conny Sommer Majlund
Fladstrandsparken 49, 4. nr. 1
Tlf. 2481 3408
Mail: sommer1956@outlook.dk

Næstformand
Else Henriksen
Fladstrandsparken 5 
Tlf. 3070 0435

Kasserer
Thorkild Christensen
Fladstrandsparken 20
Tlf. 4042 3369

Sheela Vejen Jensen
Fladstrandsparken 109
Tlf. 2386 3144

Jette Madsen
Fladstrandsparken 59, 3. nr. 2
Tlf. 2233 1638

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121,
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

I afd. 30 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Berings Vej 108, Beboerbladet ud. Har 
du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Jeg håber, at I alle har det godt i Fladstrands-
parken og har undgået corona.
Foråret er over os, og vores smukke natur 
springer ud på ny.  I disse tider er det 
opmuntrende at kigge på, da vi jo desværre 
ikke kan være sammen fra nær og fjern. 

Aflysninger - vigtigt
Alle bestyrelsesmøder er aflyst indtil 6. 
september. Har I noget, der haster, så må I 
skrive en mail til mig/afdelingsbestyrelsen 
på afd30vesterport@gmail.com eller på 
min private mail 
sommer1956@outlook.dk.

Alle spilleaftner er aflyst foreløbig indtil 17. 
september.

Sommerfesten den 27. juni er også aflyst. 
Så håber jeg, vi får mulighed for at få et 
brag af en julefrokost lørdag den 21. no-
vember kl. 13.00.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at 
takke Thomas for den fantastiske flotte 
indsats i vores afdeling. 

På afdelingsbestyrelsens vegne
Conny Sommer Majlund

mailto:afd30vesterport@gmail.com
mailto:sommer1956@outlook.dk
mailto:pr@vesterport.dk
mailto:afd30vesterport@gmail.com
mailto:sommer1956@outlook.dk
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Nyt fra Driften
Algebehandling
Afdelingen har fået alle tage algebehand-
let og resultatet er super godt. Her lidt 
billeder fra processen af algebehandlin-
gen.

Forår i afdelingen
Afdelingen syder af forår. Blomsterne 
springer ud og alle går i haver, på deres 
tagterrasser og altaner og gør klar til foråret 
og sommeren.

Solen skinner alt hvad den har lært for at 
give os lidt “solstråle” på vores vej i disse 
mærkelige tider.

Hilsen Thomas Kiis
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Formand
Katrine Myrup Ritter
Lerstien 14 B, tlf. 5118 4388
Mail: katrine_ritter@hotmail.com

Jens Søndergaard
Lerstien 15 A, tlf. 2980 9851
Mail: hoene13@hotmail.com

Kim Juhl Christensen
Lerstien 16 A, tlf. 2758 9039
Mail: kimjuhlchristensen@gmail.com

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

I afd. 32 deler August Christiansen, Schous-
vej 3,  Beboerbladet ud. Har du ikke fået 
noget blad, så henvend dig her. 

LERSTIENLERSTIEN   AFDELING 32   AFDELING 32

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
På grund af coronakrisen, er vi blevet 
nødsaget til at aflyse vores næste afdelings-
bestyrelsesmøde.
På dagsordenen var blandt andet planlæg-
ningen af sommerhygge for jer beboere på 
Lerstien. Det er nu også aflyst og foreløbigt 
udsat til sommeren 2021.

Vi forventer at afholde næste møde i afde-
lingsbestyrelsen i august og/eller september 
måned.

Pas på jer selv og rigtig god sommer til jer 
alle.

Hilsen Katrine Ritter

mailto:katrine_ritter@hotmail.com
mailto:hoene13@hotmail.com
mailto:kimjuhlchristensen@gmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
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Formand
Michael Iversen, Tunøvej 31
Mail: holme1@godmail.dk
tlf. 4140 8246

Næstformand
Claus Nielsen, Tunøvej 27
Mail: Scnielsen@nordfiber.dk
Tlf: 2340 2596

Referent
Heidi Madsen, Viborggade 11
Mail: h.lindegaard@outlook.dk
tlf. 2247 8445

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

I afd. 55 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Berings Vej 108, Beboerbladet ud. 
Har du ikke fået noget blad, så henvend 
dig her. 
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Sanne Åby Rasmussen
Gårdbovænget 37
Mail: sannenannaaaby@gmail.com
Tlf: 5020 7333

Jesper Pedersen
Gårdbovænget 35
Mail: sameaaby29@hotmail.com

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

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

ÅLBÆKÅLBÆK
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