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Oplag ca. 2.700 eksemplarer, som uddeles 
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Navngivne artikler dækker nødvendigvis 
ikke redaktionens synspunkter.
Alle artikler fremsættes for forfatterens eget 
ansvar.
Anonyme artikler m.v. optages, når navn 
samt adresse er redaktionen bekendt.

Grafisk produktion
Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 9842 6111
Fax. 9842 8072
Email: info@vesterport.dk
Hjemmeside: www.vesterport.dk

Bladet trykkes af Click A/S,
Grønnegade 17, 9300 Sæby.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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Henning Conradsen,  tlf. 3022 0948
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                   tlf. 3022 0948
    henning.conradsen@gmail.com
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Dette blad udkommer fredag den
22. juni 2018

Næste blad udkommer ca. 12. oktober 2018

Stof til næste blad bedes afleveret senest
den 25. september på mail til
beboerbladet@vesterport.dk

Administration:
Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn.
Tlf. 9842 6111
fax. 9842 8072
Email: info@vesterport.dk
Hjemmeside: www.vesterport.dk

Direktør:
Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Økonomichef:
Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:
Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 9893 0305

Driftschef:
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse: 
Formand:
Willem Kulk, Bangsbovej 16, 1.h. 
Tlf. 9842 0876
Næstformand:
Eva Haas, L.P. Houmøllers Vej 7
Tlf. 2333 5781
Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.
Tlf. 2073 1708
Marianne Kjær, Elius Andersens Vej 2
Tlf. 2483 3142
Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120
Tlf. 9843 4361
Hanne Christiansen, Pr. Dreslers Vej 32, 1.h.
Tlf. 2064 5071
Brian Kjær, Regulusvej 11
Tlf. 2374 9716

Billedet på forsiden er fra afdeling 32,
Lerstien - rejsegilde. 
Foto: Henning Conradsen
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Nyt fra administrationen
Rejsegilde på Lerstien
Onsdag den 6. juni blev der holdt rejse-
gilde for vores nybyggeri på Lerstien. 
Rejsegildet var velbesøgt af både hånd-
værkere, ansatte og naboer. Et rejsegilde 
er altid en festdag, og humøret blev blot 
endnu bedre af det skønne sommervejr, 
vi var begunstiget med på dagen.
Arbejdet skrider godt fremad, og vi 
glæder os meget til det står færdigt, så der 
kan ske indflytning i dem. Tildelingen af 
lejlighederne vil begynde inden længe, 
og vi påregner indflytning 1. november.
Se billeder på næste side.
Mølleparken
Samme dag, som der blev holdt rejse-
gilde på Lerstien, var der ekstraordinært 
afdelingsmøde i afdeling 4. Her var 
eneste punkt på dagsordenen stilling-
tagen til en renoveringsplan for de 160 
boliger i Mølleparken, som oprindeligt 
var tiltænkt en nedrivning.
Af flere forskellige grunde ville Bolig-
ministeriet ikke godkende en nedrivning, 
og da vi efter renoveringen af de øvrige 
lejligheder oplevede en stor efterspørgsel 
på disse, gik vi i dialog med Landsbygge-
fonden omkring renoveringsstøtte til at 
renovere de sidste 160 boliger.
De 160 boliger renoveres på samme 
måde som lejlighederne i 1. etape, og 
renoveringen vil koste ca. 157 mill. kr. 
For at holde huslejestigningen så lille 
som muligt, er støtte fra Landsbygge-
fonden nødvendig. 
Landsbyggefonden har været meget 
imødekommende overfor vores ønsker, 
og de støtter sagen på samme måde som 
1. etape af renoveringen. 
Dette betyder, at huslejestigningen for de 
lejligheder der renoveres i 2. etape bliver 

den samme, som for dem der blev reno-
veret i 1. etape, når der er korrigeret for 
indeksering.
Afdelingsmødet godkendte renoveringen 
med overvældende flertal idet 88 stemte 
for – 0 imod og 4 hverken for eller imod.
Frederikshavn Byråd skal endeligt god-
kende planen på byrådsmødet 27. juni. 
Hvis dette som forventet sker, vil bygge-
start være medio 2019 og færdiggørelse 
ultimo 2020.
At der i vores afdelinger er bred opbak-
ning til de nødvendige renoveringsarbej-
der er med til at fastholde vores position 
som byens førende boligorganisation.
I ønskes alle en rigtig god sommer.
Steen Møller Andersen

Mindeord
Vores kære inspektør i Fælledbo Jens Ole 
Nielsen er desværre efter kort tids syg-
dom gået bort.
Jens Ole nåede at være ansat i Vesterport 
i næsten 38 år. Han havde et par år i Eng-
parken, men ellers har han altid været 
tilknyttet Fælledbo, hvor han også havde 
sin private bopæl. Jens Ole havde et 
vindende og positivt væsen, og med hans 
altid gode humør var han meget vellidt af 
både viceværter og beboere i afdelingen. 
Jens Ole har altid sat en stor ære i at 
Fælledbo skulle fremstå præsentabel og 
indbydende, og han var en af de bærende 
kræfter, da helhedsplanen for afdelingen 
skulle føres ud i livet.
Med Jens Oles død har Vesterport ikke 
bare mistet en skattet medarbejder men 
også en af kulturbærerne i vores organi-
sation.
Æret være hans minde.

ADMINISTRATIONADMINISTRATION



4

ADMINISTRATIONADMINISTRATION

Rejsegilde på Lerstien
onsdag den 6. juni 2018
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... et blad for beboere - lavet af beboere

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 såsom 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 7.00, 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
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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

Mette Lund, Knudensvej 37 2.h.
tlf. 3025 3780, Mail: mettelund61@gmail.com

Claus Jacobsen, Knudensvej 58, st.v.
tlf. 2942 1029, Mail: claushj@live.dk

Hans Hansen, Abildgårdsvej 45, 2.h
tlf. 6014 3495, Mail: hans990025@gmail.com

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

AFDELING 1AFDELING 1

Formanden har ordet
 

Vi vil gerne fra afdelingsbestyrelsen op-
fordre forældre til at indprente de børn, 
som bruger multibanen, at der skal være 
ro efter kl. 22.00. Dette af hensyn til de 
beboere, som bor i nærheden af banen.
Hvis det ikke bliver bedre, kan kon-
sekvensen blive, at vi ser os nødsaget til 
at nedtage basketballkurvene.

Ydermere beder vi forældrene om at 
tage en snak med deres børn, om at når 
legepladserne benyttes, så skal toilet-
besøg foregå på toilettet og ikke på lege-
pladsen.

Opfordring til 
alle forældre

DET GAMLE VESTERPORT

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
mailto:mettelund61@gmail.com
mailto:claushj@live.dk
mailto:hans990025@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere

God sommer!
Hilsen Lene Heisel

Hoppepuder
Efter at have indhentet tilladelse fra 
mødrene tog jeg disse billeder, som 
viser, at selv de mindste kan have stor 
fornøjelse af vores hoppepuder.

Borde og bænke
Maj måned har været fuld af solskins-
timer, og jeg har set flere beboere nyde 
godt af vores borde og bænke. 
Enten med grill i nærheden eller en 
kande kaffe på bordet.
Kigger I rundt, vil I også se mange af 
vores blomsterbede fyldt med farverige 
blomster.
Her er nogle øjebliksbilleder fra området.
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Nyt fra viceværten
Renovering af bed
Jesper var i starten af maj måned ved at 
renovere bedet overfor Lindegårdsvej 
25. 
Jespers plan er, at det skal blive til et hyg-
geligt opholdssted for vores beboere.
Er det ikke blevet flot? - nu er der nyreno-
veret hyggeplads ved Lindegårdsvej.

Måger
Som bekendt er der en del måger i afde-
ling 1. Så en sommerdag, lørdag den 
26. maj kl. 10.00 - med meget sol og 24 
grader, fik vi besøg af et firma, som kan 
hjælpe afdelingen med dette problem.

På billederne kan I se, at firmaet SKY 
LEVEL er i gang med at bekæmpe måge- 
rederne med en drone, samt afvaske 
taget, der hvor reden er. Dette vil komme 
til at ske ca. 5 gange med 14 dages mel-
lemrum fra 1. april til 31. juni. 
De instanser, som skal informeres inden 
man laver denne handling, er underrettet. 
Inden man gør noget, skal Politiet have 
besked, og der skal søges tilladelse fra 
naturstyrelsen mv.

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT
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... et blad for beboere - lavet af beboere
Gravearbejde Forsyningen
Tak for jeres tålmodighed!
Som de fleste nok har bemærket, så er 
Forsyningen ved at lave separat 
kloakering på Stenbakkevej samt ud-
skifte de offentlige fjernvarmerør inde i 
området. 
Forsyningens folk, som er i området, er 
venlige og flinke folk, som forsøger at få 
arbejdet udført så lempeligt som muligt. 
I driften har vi et godt samarbejde med 
Forsyningen, hvor vi sammen forsøger 
at komme godt igennem projektet, uden 
at genere beboerne unødigt.
Her er lidt billeder fra Stenbakkevej, 
Knudensvej og Abildgårdsvej.

Hilsen
Per Ritter  
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Ledige knallert-
garager 

og carporte

Der er pt. knallertgarager 
og to carport ledige.

Kontakt administrationen på 
9842 6111 hvis du skulle

 være interesseret.

 

Gæsteværelser
For leje af gæsteværelserne: 

Tag kontakt til 
Kirsten Nielsen, 
tlf. 9842 2722

 
Klubber

Der er pt. ingen klubber i 
afdelingen, men har du en 

idé - så kontakt Lene Heisel 
på 2073 1708.

Afdelingen står til rådighed 
med lokale samt råd og 

vejledning.

Opfordring fra en beboer
Kan vi ikke alle blive bedre til at bruge 
de opsatte molokker. Når området ser 
sådan ud, tiltrækker vi de måger, som vi 
slås med - og andre ubehagelige “hus-
dyr” - og det ser ikke særligt pænt ud.

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT
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HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
           Jyllandsgade 9
         9900 Frederikshavn
         Tlf.  9620 5430

Serviceafdelingen:
Jens Michael Jensen
Tlf: 2566 3340
Mail: jmj@vesterport-service.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 ufor-
pligtende tilbud.

   Du kan evt. kontakte:
   Håndværkerafdelingen
   tlf. 9620 5430 - eller
   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. 

535,- 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 Administra-
tionen på 9842 6111

mailto:jmj@vesterport-service.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Hanne Christiansen
Provst Dreslers Vej 32, 1.h., tlf. 2064 5071
Mail: hannerigmorc@gmail.com
Sekretær/Beboerblad Henning Conradsen
Bangsbovej 32, 3.v., tlf. 3022 0948
Mail: henning.conradsen@gmail.com
Kasserer Søren Stig Meyer
Elius Andersens Vej 11, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.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 
Bodil Schou
L.P. Houmøllers Vej 136,  tlf:. 2835 1232
Mail: bodil.shou50@gmail.com
Henrik Persson
Toftegårdsvej 50, lejl 5,  tlf:. 2925 1241
Mail: henrik.s.persson@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 6-16, 21-31, 53-63, Bangsbovej 38-84:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723
Pr. Dreslers Vej 18-60, 65-87:
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, samt Birketoften, 
Toftegårdsvej 50:
Kurt Nielsen, tlf. 2333 5726

I afd. 4 deler Kathrine Skrejborg, Hedehusvej 
12, Ravnshøj og Magnus Fick, Sæbyvej 105, 
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, 
så henvend dig her. 

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet
Renovering 2. etape
En af de store glædelige nyheder i dette 
forår er, at Landsbyggefonden har givet 
tilsagn om støtte til renovering af de 
tre resterende boligblokke på Provst 
Dreslers Vej.
Det var, som I husker, en del af den 
oprindelige helhedsplan, at de tre blokke 
skulle rives ned.
Det fik vi ikke lov til; heldigvis har det 
siden vist sig, at der er brug for disse lej-
ligheder.
I skrivende stund har organisations- og 
afdelingsbestyrelsen godkendt planerne 
for renovering. Når dette blad udkom-
mer, har der været afholdt ekstra-
ordinært afdelingsmøde, hvor beboerne 
sagde ja til renovering.

mailto:hannerigmorc@gmail.com
mailto:henning.conradsen@gmail.com
mailto:smeyer72@hotmail.com
mailto:raistlindk@gmail.com
mailto:erik.madsen1938@gmail.com
mailto:bodil.shou50@gmail.com
mailto:henrik.s.persson@gmail.com


13

... et blad for beboere - lavet af beboere

Markvandring
På afdelingsbestyrelsesmødet i maj var 
vi på den årlige markvandring sammen 
med driftsafdelingen.
På markvandringen efterses alle ude-
arealerne i hele afdelingen med henblik 
på justering og tilpasning af beplantning 
samt vedligehold af f.eks. træværk, fliser, 
tagrender og ikke mindst legepladser. Der 
vurderes behov for maling, sværtning 
samt regulering af træer, buske og bede.
Det blev besluttet at etablere et par trailer- 
parkeringspladser mere på Bangsbovej.
Der var fra beboere på Bangsbovej 
fremsat ønsker om opsætning af bord-
bænksæt på indgangssiden. Vi fandt ikke 
umiddelbart en løsning på dette, idet det 
er meget svært at efterkomme pga. mu-
ligheden for indkig i stuelejlighederne.
Vi prøver at flytte lidt på havecon-
taineren i Sydbyen, så den ikke står for 
tæt på beboernes vinduer.
Hegnet ved Beboerhuset får en tiltrægt 
sværtning på begge sider, og der plan-
tes et nyt træ på plænen foran huset; det 
bliver et pænere juletræ, så det igen kan 
pyntes med en lyskæde, når den tid kom-
mer.

Der er kastet rigtig mange cigaretskodder 
rundt omkring, det er ikke særlig kønt; 
desuden er skoddene giftige og næsten 
uforgængelige. Blandt mange giftstoffer 
indeholder skoddene f.eks. tungmetallet 
cadmium, som er kræftfremkaldende. 
Der er, og der bliver fortsat, placeret 
cementrør rundt omkring, hvor man kan 
komme af med sit cigaretskod.
Duer og måger
Vi har rigtig mange duer og måger i om-
rådet. Duerne må ikke skydes; de be-
tragtes som tamduer. Vesterport har haft 
en drone i luften over afdelingen for hhv. 
at lokalisere og neutralisere mågeæg.
Hvis man føler sig generet af fuglene på 
sin altan, kan man i dyreforretningen KJ 
Dog Food i Rimmensgade købe et net, 
som man kan montere på altanen, og på 
den måde prøve at undgå besøg af 
fuglene.
Husordenen
I denne måneds udpluk fra husordenen 
vil jeg først pege på punktet ”Fodring”.
Det er ikke tilladt at lægge foder ud på 
altaner, terrasser og plæner – hverken 
til egne dyr eller områdets fugle. I den 
forbindelse skal man selvfølgelig være 
opmærksom på, hvordan man opbevarer 
eget dyrefoder. Foderet tiltrækker duer, 
måger og rotter.
Det gode vejr giver lyst til at tænde gril-
len. Det er dejligt at samles om; husk 
at det skal foregå ude på græsarealerne, 
ikke på altaner og terrasser af hensyn til 
naboer og over- og underboere.
Jeg mindede i sidste blad om, at det ikke 
er tilladt at ryge i opgangene. Siden har 
flere beboere gjort mig opmærksom på, 
at de er generet af rygning i opgangene.

Vi har lagt en lille video på YouTube med 
dronebesøget. Brug linket herunder:
https://youtu.be/M_DkUy9qOdE

https://youtu.be/M_DkUy9qOdE
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Husk det nu: Husordenen er lavet for be-
boerne af beboerne, fordi: Det er godt at 
bo godt.
Der udføres fra driftsafdelingen et stort 
arbejde for at holde vores udearealer 
flotte og indbydende. Maj måned har 
givet os et fantastisk sommervejr; det er 
en glæde at høre alle de glade børn på 
legepladserne. Der er meget liv på skater-
banen, både fra områdets egne børn og 
unge, samt gæster udefra, som benytter 
den flotte bane.
Til slut vil jeg sende mange hilsener til 
alle beboere og ansatte i Mølleparken 
samt til ledelse og administration med 
ønske om en fortsat lang, varm og god 
sommer fra Hanne Christiansen.

 

Tilbageblik fra 
Aktivitetshuset sydbyen

I al den tid, Aktivitetshuset har været til, 
har der været en samværsgruppe, som 
mødes en gang om ugen året igennem. 
De har altid mødtes i Gaden, hvor de er 
sammen med de naboer, som alle har til 
huse i Gaden. De hygger sig med hin-
andens samvær, med hjælp fra personale 
og frivillige fra Aktivitetshuset. 
De fejrer hinandens fødselsdag og tradi-
tioner igennem året; en god måde at 
danne netværk på.
Åsted Ådal
Denne gang gik turen til Åsted Ådal 
med bussen, hvor de sørgelige rester af 
Åsted hytten blev genset. Turen derop 
gik over Faurholtvej og Guldbæks-
kærvej. Kaffen blev nydt i solskinsvejr i 
udkanten af Ådalen.

Tornby Gammel Købmandsgård
Den Gamle Købmandsgård er altid et 
besøg værd. Det er dejligt med frisk-
malet kaffe og hjemmebagt kringle i den 
hyggelige kaffestue. Der blev handlet 
alt, lige fra gammel ost, frisk malet kaffe, 
bjesk i flere afskygninger og pilekurve. 
Besøg hos Dorte
Mandegruppen har været på besøg hos 
Dorte og nydt kaffen i hendes dejlige 
udestue. Som altid er Dorte aldrig bange 
for at byde indenfor i hendes hjem; jeg 
ved, det er noget, som vores brugere 
synes god om. Tusind TAK for din gæst-
frihed.
Kvæg på græs
I år var vi på besøg på Knivholt for at se 
vores kødkvæg komme på græs. Det var 
en stor oplevelse, at se de unge dyr blive 
lukket ud efter en lang vinter; der blev 
danset, som det hedder i folkemunde. 
Et dejligt syn. Kødkvæget går på græs i 
Teglværksskoven. Vi siger stor TAK til 
Henrik Slot for invitationen. Det skal nok 
blive noget godt kød, som vores brugere 
senere kan nyde i vores café.
Udstilling
I øjeblikket kan man nyde kunst af Jytte 
Møller Poulsen. De smukke værker 
er hængt op i Gaden og cafeen. Jytte 
er lokal kunstner, og er fra Sæby; hun 
har malet i 13 år. Hun forsøger at male 
billeder, som beskueren selv kan tolke 
på.
Elev
Vi har igennem de sidste år haft æren 
af en køkkenassistentelev i køkkenet. 
Mette som vores dygtige elev hedder, 
bestod sin svendeprøve med GULD. 
Superflot. Vi er så stolte af dig. Tusind 
gange TILLYKKE med det flotte re-

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN
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sultat. Mette er efter endt uddannelse 
blevet ansat på Ingeborghus, og vi er 
glade for stadig at nyde godt af Mettes 
dygtighed.
Ferie
Også i år var der stemning for en lille 
ferietur i et af kommunens sommerhuse. 
Denne gang gik turen til Fyn i byen 
Fåborg. Som de øvrige år, var vejret med 
os, og der blev nydt mange timer i na-
turen og udenfor ved sommerhuset. Der 
blev også besøgt rundkirken i Horne og 
beundret den smukke altertavle. På turen 
var vi også ude at sejle, og havde et be-
søg i Tyskland, så der var mulighed for 
at handle lidt ind.
Skoven
De danske skove er altid et godt ud-
flugtsmål. Denne forårsdag gik turen 
til Dronninglund Storskov med nyud-
sprungne bøgetræer. Kaffen blev nydt 
ved Møllesøen i de smukke omgivelser. 
På hjemturen var vi omkring “Den lille 
havfrue” i Aså.
Bo Young
I maj var vi på tur til Østervrå Aktivitets-
centre for at nyde en koncert med Bo 
Young. Koncerten var blevet givet som 
en gave til Aktivitetscentret fra en af de 
daglige brugere. Det var en dejlig efter-
middag med masser af sang og hygge. 
Det er skønt at komme rundt og besøge 
hinanden i vores dejlige Aktivitetscentre 
i kommunen - og hilse på hinanden.
Balancehold
Den dag, hvor der var balancetræning, 
stod solen højt på himmelen, og vi valg-
te derfor at lave vores øvelser udenfor, 
og der blev gået til den. 

Fjordbyen
Denne perle i Ålborg er et spændende 
sted at besøge. Det er et alternativt sted 
med mange spændende huse. Der blev 
hygget og snakket og givet mange 
meninger tilkende.
Rhododendronparken
Sommeren er kun begyndt, hvis man 
har besøgt Rhododendronparken i 
Brønderslev, men denne gang var det 
et trist syn, der mødte os med det ned-
brændte spisested Hedelund. Men synet 
af blomsterne er, som altid, et helt fantas-
tisk syn, der hører sommerens komme til.

Generalforsamling
Der har været afholdt generalforsamling 
i Sydbyens Venner. Der blev valgt ny 
bestyrelse, og følgende er blevet valgt: 
Inga, Birtha, Iris, Åse, Inge, Ketty og 
Annelise. 
Vi vil fra Aktivitetshuset gerne ønske jer 
TILLYKKE, og ser frem til et godt sam-
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Mødereferater
Et kort referat fra vores afde-
lingsbestyrelsesmøder 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.

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 
fra afdelingsbestyrelsen. 

Adresselisten findes i udhængs-
skabene, i Beboerbladet og på 

vores egen hjemmeside.
Afdelingsbestyrelsen

Ledige knallertgarager 
Der er ledige 

knallertgarager.
Kontakt administrationen

på tlf. 9842 6111 hvis du skulle 
være interesseret.

 
OBS - Ledige skure - OBS
Der er stadig en del ledige 

ekstra skure på Provst 
Dreslers Vej 6-16 & 21-31.

Er du interesseret i et ekstra skur - 
så kontakt din vicevært.

Prisen er kr. 75,00 pr. måned.

arbejde, som har været en god tradition 
igennem mange år. I er en uvurderlig 
hjælp i vores dagligdag.
Vi vil gerne fra Aktivitetshuset ønske 
alle en god og varm sommer; den er be-
gyndt godt, så håber på en dejlig sommer.

På vegne af Aktivitetshuset Sydbyen,
Aktivitetsleder Annette Weesgaard 

Billeder fra gymnastik

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

http://moelleparken-vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mail til afdelingsbestyrelsen sendes 
til vesterportafd5@gmail.com

Formand
Allan Sørensen, Fregatvej 11
Tlf. 2043 6348

Næstformand 
Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

Kasserer
Britta Bugge, Flotillevej 78 
Tlf. 2196 9694

Referent
Kirsten Beith, Prisevej 37
Tlf. 4230 9421

Carsten Christensen, Prisevej 69
Tlf. 5098 6776

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 Jonas F. Leer, Fregatvej 375
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

FÆLLEDBOAFDELING 5AFDELING 5
Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen
Markvandring
Sådan har maj 2018 været: Blå himmel, 
varme dage, frugt- og prydtræer struttende 
af smukke blomster. Børn – allerede brune 
og i sommertøj - der drøner rundt på lege-
pladserne, duft af grillet kød, lyden af lat-
ter og hyggesnak fra de omgivende haver 

– det er sommer, når det er bedst. Husk det, 
når det “normale” sommervejr med regn-
byger og kølige dage vender tilbage!
På sådan en smuk dag mødtes afdelings-
bestyrelsen og viceværterne til den årlige 
markvandring.
Formålet med markvandringen er at samle 
op på det forgangne års arbejde med at pas-
se og forskønne de grønne arealer i vores 
afdeling samt planlægge, hvad der frem-
over skal sættes i værk for at optimere de 
flotte fællesområder, vi har i Fælledbo. 

mailto:vesterportafd5@gmail.com
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FÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5

Helhedsindtrykket er godt: De mange nye 
paradisæbler og andre frugttræer og buske 
giver indtryk af at trives. Rhododendron-
bedene er meget flotte – dem må vi have 
flere af! Hække og haver ser generelt godt 
ud. Mange er velplejede; nogle få kunne 
godt trænge til en kærlig hånd – eller to! Nå, 
det er stadig tidligt på året, så vi når det nok. 
På afdelingsbestyrelsens vegne
Kirsten Beith

Tusind tak 
I forbindelse med at jeg mistede min mand, 
Inspektør Jens Ole Nielsen, vil jeg gerne 
takke alle, som har været med til at støtte 
mig og min familie i den svære tid.
Tusind tak for blomster og pengegaver til 
et varigt minde. Det er en meget svær tid 
for os alle, så det varmer virkelig utroligt 
meget.
Mange hilsner fra
Lene Nielsen,
Prisevej 4.

HAVECONTAINER  
2018

Containertider:

Søndag den 24. juni
kl. 10 – 12 og  kl. 14 – 16

Mandag den 25. juni
kl. 17 – 18

Søndag den 29. juli
kl. 10 – 12 og kl. 14 – 16

Mandag den 30. juli
kl. 17 – 18

Søndag den 26. august
kl. 10 – 12 og kl. 14 – 16
Mandag den 27. august

kl. 17 – 18
Søndag den 23. september

kl. 11 – 12 og kl. 14 – 15
Mandag den 24. september

kl. 17 – 18
Søndag den 28. oktober

kl. 11 – 12 og kl. 14 – 15
Mandag den 29. oktober

kl. 17 – 18

HUSK NU!
Kun haveaffald - ellers er det en 
tur op i containeren på egen hånd. 
På gensyn på containerpladsen

Afdelingsbestyrelsen
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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.

- 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.
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

Trailerparkering

Spørg driften om der er en 
ledig P-plads i trailergården 

- så traileren ikke  
henstår ved boligen!

Afdelingsbestyrelsens 
møder:

Afdelingsbestyrelsen 
afholder møde den første 

mandag i måneden kl. 
18.30

(ingen møde i juli måned) 

Du er velkommen til at 
kigge ind, hvis du/I har noget 
på hjertet, eller har noget, I 

brænder for at dele.
Dette kan ske i den første 
time af bestyrelsesmødet.
Afdelingsbestyrelsen
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Gurli Nielsen, Engparken 120
Tlf. 9843 4361 / 2076 4361
Mail: gurlinielsen1952@gmail.com

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

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

Sanne Pluszek, Engparken 110
Tlf. 5184 7749
Mail: siplu@live.dk

Tina Christensen, Engparken 41
Tlf. 6012 4980, 6012 8980
Mail: tinaubbe@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:
Claus J. Kristensen, 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

Formanden har ordet
En sommerhilsen 
Sommeren er kommet tidligt i år. Maj 
måned har været helt fantastisk, så jeg 
er sikker på, at vi er mange, der har nydt 
at sidde udenfor i haven eller på altanen. 
Man kan godt se på græsset, at det savn-
er noget regn, men vi skal ikke klage. 
Regnen skal nok komme – måske 
til Sankt Hans. Det er nemlig altid 
spændende, om vejret arter sig den aften. 
I slutningen af maj havde vi den år-
lige gennemgang af afdelingen. Rigtig 
mange steder bliver haver og hække 
holdt flot, og det er glædeligt. Der var 
dog enkelte steder, hvor lugningen af 
ukrudt i hækken godt kunne være bedre. 
Det er vigtigt, at de ”nyplantede” hæk-
planter holdes rene for ukrudt, ellers 
vokser de sig aldrig store.  
Jeg vil ønske alle beboere og ansatte en 
rigtig dejlig sommer.
Venlig hilsen
Gurli Nielsen - afdelingsformand

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen
Sommerbold
Der vil hen over sommeren være mu-
lighed for at børn og voksne kan mødes 
til rundbold/fodbold eller anden form 
for boldspil på boldbanen ved hoppe-
puden. 
Det foregår onsdage kl. 19.00. Arrange-
mentet afholdes, når vejret tillader det, 
og såfremt der er tilslutning til det. Mød 
op og få rørt musklerne – også latter-
musklerne, for det er sundt. 
Alle er velkomne.

mailto:gurlinielsen1952@gmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:siplu@live.dk
mailto:tinaubbe@hotmail.com
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Afdelingsmøde
Det ordinære afdelingsmøde afholdes i 
uge 37. Den endelige dato følger senere. 
Forud for mødet er der fællesspisning. 
Husk, at det er på afdelingsmødet, man 
kan gøre sin indflydelse gældende, så 
mød op den aften. 
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen 
   

- 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

Næstformand/Referent
Grete Munch, Danmarksgade 24A, 3. nr. 2
Tlf. 9884 1623
Mail: grete@jmunch.dk

Kasserer
Kirsten Jensen, Danmarksgade 22B, 2.h.
Tlf. 2066 6005
Mail: kir.m.jensen@gmail.com

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. 4242 4951

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

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

MIDTBYEN    AFDELING 7AFDELING 7
Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

Stolegymnastikken holder sommerferie
I flere år har et lille trofast hold, ledet af 
Kirsten Jensen, hver torsdag eftermid-
dag gjort stolegymnastik i gildesalen i 
Danmarksgade 22A.   
Vi, der har været med, har været meget 
glade for den lille ugentlige gang mo-
tion, og før og efter gymnastikken har 
der været tid til en god snak.
Men i de kommende måneder kan 
Kirsten ikke om torsdagen, og sam-
tidig er tiden nok kommet til at gør sta-
tus. Skal vi fortsætte og i hvilken form? 
Hvis det skal være rimeligt at blive ved, 
så skal der lidt flere med, og vi skal også 
have købt en ny cd, for den gamle er 
slidt op.
Tænk over, om der er nogen, der har lyst 
til at være med, og lad os snakke om det 
i forbindelse med afdelingsbestyrelsens 
beretning på afdelingsmødet i septem-
ber.
Markvandringen
I maj holdt afdelingsbestyrelsen og 
driften den årlige markvandring og gen-
nemgang af fællesområderne i afdeling 
7,  og der kom følgende ud af det:
Haverne
Vi så på haveområderne i Danmarks-
gade, Søgade og Rådhusstræde, og 
glædede os over, at vi er heldige at have 
så meget grønt her inde midt i Frede-
rikshavn by. Noget af det er vores, andet 
er fællesområde, dels med kommunen, 
dels med andre lodsejere. 
Det er således ikke Vesterport, man skal 
klandre, når der ikke er blomster i kum-
merne på skulpturområdet i Rådhus-
stræde, de står nemlig på kommunens 
grund. 

mailto:hanne_gehlert@yahoo.dk
mailto:grete@jmunch.dk
mailto:kir.m.jensen@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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I Danmarksgade står de træer, der skal 
beskæres og fornyes, på fællesområdet.
Palads-karréen
I Danmarksgade er der over flere om-
gange blevet set på de store sølvpile,  for 
at finde ud af, hvad man kunne gøre for 
at hindre nedfaldet af store grene. 
En fagmand foreslog at træerne blev 
stynet, og det er nu blevet gjort. De to 
skæve træer er blevet erstattet af en rød-
bøg, og de ringeste af frugttræerne bliver 
udskiftet over nogle år. Hækplanterne 
ved staudebedet er blevet skåret ned, 
sådan at man nu kan se blomsterne. 
I Søgade er det faldefærdige plankeværk 
ind til nabogrunden blevet erstattet af en 
nyplantet hæk. 
I Rådhusstræde mangler man stadig en 
udendørs tøjsnor.
Husene
Søgades østvæg har taget skade af den 
salte havgus, den har været hård ved 
murstene nogle steder. Muren bliver nu 
repareret.
Rådhusstrædes cykelskur er der pro-
blemer med hvert år; det lader sig ikke 
rigtigt reparere. Rådhusstræde har til 
gengæld mange udmærkede kælderrum, 
men adgangen til dem er ikke just handi-
capvenlig, men de kunne måske bruges 
af nogle af de unge beboere.  
Der blev set på det foretagne maler-
arbejde.
Hilsen afdelingsbestyrelsen

Billeder  fra afdelingen 

Flot busk i Danmarksgade

Andemor med ællinger krydser gaden
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

Jette Svendsen, Havnefronten 10
Tlf. 2186 2576
Mail: jettes@live.dk

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

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

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 Christian Kvitsau, Understed-
vej 50, 9900 Frederikshavn, Beboerbladet 
ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend 
dig til Administrationen. 

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

Formanden har ordet
Her kommer der lidt billeder fra sidste 
spis-sammen på Ankerpladsen.
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en god 
sommer.
Hilsen Arnold Sørensen

mailto:kmas@hotmail.dk
mailto:anna@smil2.dk
mailto:jettes@live.dk
mailto:nannysaloevera@hotmail.com
mailto:johnneergaardandersen@gmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
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ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Mødereferater
Et kort mødereferat af afde-

lingsbestyrelsens møder bliver 
anbragt i udhængsskabene 

ved Grundtvigs Have, Anker-
pladsen og Havnefronten. 
Du kan også læse referatet 

på VESTERPORTS hjemme-
side under afdeling 9.
Afdelingsbestyrelsen

TORSDAGSCAFÉ
Husk at vi mødes hver
torsdag kl. 14.00-16.30

i Tårnet

TORSDAGSKLUB
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 om tirsdagen
i ulige uger i 2018 
Alle bankospil 
starter kl. 19.00
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Sanne Åby Rasmussen
Gårdbovænget 37
Tlf: 5020 7333

Jesper Pedersen
Gårdbovænget 35
Mail: sameaaby29@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
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

ÅLBÆK              AFDELING 10  AFDELING 10

mailto:sameaaby29@hotmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
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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

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 Magnus Fick, Sæbyvej 105 
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

AFDELING 12AFDELING 12 LILLE BANGSBO

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

Åbent hus
Sikke et besøg vi havde til vores åben 
hus arrangement.. Tak til alle som 
mødte op.
Der kom så mange, at vi måtte skiftes 
til at vise rundt og fortælle. Fik ikke 
holdt en velkomsttale, fordi der fra start 
var flere mennesker end der kunne være 
i salen. Der blev lavet masser af kaffe 
og snakket meget. En positiv oplevelse 
for os alle. Dejligt, at der er interesse for 
ældreboliger i Frederikshavn.

Robotplæneklipper
Sikken sjov, vi har haft med vores lånte 
robotplæneklipper. Efter lang tids snak 
og justeringer, kører den nu perfekt. Dvs. 
nu er græsset tørt efter seks ugers tørke.
Se billeder på næste side.
En rigtig god sommer til os alle - den er 
godt begyndt.
På afdelingsbestyrelsens vegne,
Margrethe Nielsen

mailto:per.malmgaard@hotmail.com
mailto:margrethe.nielsen@nordfiber.dk
mailto:p.svensson@nordfiber.dk
mailto:prj1381@gmail.com
mailto:john.overdel@gmail.com
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               AFDELING 12  AFDELING 12 LILLE BANGSBO

Sommerfredens lykke.

Sommerens grønne glæde
om den vi gerne kvæde.
En tusindfryd for øjet,

solen smiler helt fornøjet.
Kvidrende fugles latter;
særlig højt vi den skatter.

Frydefulde frodighed,
duftende mangfoldighed

i naturens stille ro,
her kan kærligheden gro.

Livet danser kind mod kind
i den lune sommervind.

Luftens himmelblå lethed;
hvile for sjælens træthed.
Sommerfugle svævende,

rosens lys fredskrævende.
Skønhed stemmer sindet mildt,
skabelsens kald lyder blidt.

Forfatter ukendt
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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

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. 4242 4951

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

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

CHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14

Formanden har ordet
Arbejdsdag
Her er et par billeder fra vores have-
arbejdsdag, hvor haven er blevet nus-
set om, og vores havebord og stole 
blev renset og fik oliebehandling.
Det er klargøring til vores hyggefest, 
som bliver afholdt den 14. juli, hvor 
jeg håber, at så mange som muligt fra 
Barfredsvej 46 og 48 kan deltage.
God sommer!
Hilsen Jenny

mailto:jenny.a.f@live.dk
mailto:mobil.dalsoe@gmail.com
mailto:monajohanne1966@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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Der er p.t. ingen afdelingsbestyrelse i 
afdeling 17.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte administrationen på tlf. 9842 6111 - 
eller tage kontakt til din vicevært.

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. 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, Ingeborgvej, deler Sofia 
Christesen, Rammelhøjvej 300, 9870 Sindal, 
Beboerbladet ud.
I Ravnshøj deler Kathrine Skrejborg, Hede-
husvej 12, Ravnshøj Beboerbladet ud. Har 
du ikke fået noget blad, så henvend dig til 
Administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Tilbageblik fra Ingeborghus
Afsked
Vi har sagt farvel til vores kollega Lone, 
som har valgt at gå på efterløn efter over 
40 år som medarbejder i Frederikshavn 
Kommune. Lone havde valgt at komme 
med på gåtur med Dapperne på sin sid-
ste arbejdsdag. Lone har været med til 
at starte denne meget populære aktivitet 
op, og som gennem den sidste tid har 
vokset sig til et stort hold, som en gang 
om ugen går fem kilometer i vores dej-
lige natur. Tak til Lone for mange gode 
dappeture.
Cykelture
Nu er vejret blevet så godt, at tiden er 
kommet, hvor der bliver nydt mange 
cykelture på vores to-personers cykel, 
hvor man selv skal være aktiv, eller på 
cyklen fra Ældresagen, hvor der er tid 
og mulighed for at slappe af og nyde 
den friske luft og vind.
Pot og Pande
Igennem flere år har vi haft mandehold, 
som mødes over det gode måltid. Hold-
ene mødes hver 14. dag og laver varm 
mad sammen, og nyder det i samværet 
med hinanden. Det giver altid mere ap-
petit at spise sammen med andre.
Gutterne
Som altid er Gutterne på bustur ud af 
huset. Nu er tiden kommet, hvor det er 
blevet vejr til at nyde kaffen ude i na-
turen. De har en aftale om, at der altid 
er mulighed for at nyde kaffen i Anjas 
campingvogn i Skiveren. Der er nu no-
get hyggelig ved at sidde i forteltet og 
indtage kaffe.

mailto:pr@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboereINGEBORGVEJ & RAVNSHØJ 

Demenskor
Igennem hele vinteren og foråret har vi 
været faste gæster, når der har været De-
menskor i Musikkens Hus i Ålborg. Det 
har været en meget populær aktivitet,
hvor pårørende har haft mulighed for at 
deltage. Hvis muligheden kommer igen 
til efteråret, kan de i Musikkens Hus 
være helt sikre på, at vi igen vil være at 
finde til dette fantastiske arrangement.
Dagplejen
Når der er besøg fra dagplejen, er det 
altid i Tidslommen. Her er der et dejligt 
blødt gulvtæppe, som er godt at kravle 
rundt på og gammelt fint legetøj, som er 
sjovt at lege med. Det er også altid et hit 
at få de små op at sidde. Der bliver hyg-
get med hjemmebag og børnesnak.
Vildmoseporten
I Vildmosen er der mulighed for at kom-
me på besøg på en af gårdene. Det er 
som at komme tilbage i tiden omkring 
50’erne. Der blev fortalt om kartoffelav-
ling og livet på landet i de skønne stuer. 
Godt med gode minder, og den gode 
snak.
Hit med sangen
Når vi indbyder til ”Hit med sangen” 
bliver der sunget og gættet med på livet 
løs. Denne aktivitet har været populær 
igennem mange år, og det er altid godt at 
få rørt sangmusklerne og til tider latter-
musklerne.
RAV
Rådgivnings- og aktivitetscenter Vend-
syssel har åbnet afdeling på Ingeborghus. 
Centret for borgere under 75 år med 
Demens, og deres pårørende. RAV er et 
åbent og uvisiteret tilbud, og visionen er, 
at skabe frirum, som danner grundlag for 
et liv fyldt med mening, glæde og

aktivitet – trods en demenslidelse. 
I mødestedet kan man danne relationer 
med andre, som også har demens tæt 
inde på livet.
Maj
Sommeren er kommet tidligt, og det 
bliver nydt i fulde drag. Terrassen er et 
godt samlingssted; her er altid læ og mu-
lighed for at nyde hvert et lille solglimt; 
det er der mange, der nyder. Når mulig-
heden byder på det, samles vi om at 
spille brætspil. Trio minus er det store hit.

Svømning
Vi har, som noget nyt, startet svømme-
hold op. En gang om ugen er vi i Frede-
rikshavn Svømmehal. Der er stadig plads 
til flere på holdet, så du er velkommen.
Egholm
Denne lille perle i Limfjorden bringer 
altid lykke at besøge. Turen over med 
den lille færge og den pragtfulde natur 
kan man aldrig få nok af. Denne ø er et 
helt fantastisk sted at besøge, og især i 
godt vejr er alting smukkere.
Tidslommen
I Tidslommen har vi igennem længere 
tid manglet et fjernsyn, som var fra 
70´erne. Det har vi nu fået af vores 
Socialudvalgsformand, Ole Rørbæk.  
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Ole er gammel radioforhandler, og 
havde derfor et fjernsyn fra denne tid 
stående, som han gerne ville forære os. 
Vi siger tusind tak; det har allerede sat 
mange minder i gang. 

Havefest
Hver fredag danser vi i Oasen, men når 
sommeren er som nu, er vi rykket uden-
for. Så en lille havefest er der vel altid 
plads til.
Ferie
I år har vi prøvet noget nyt, nemlig at 
tage på ferie med en lille gruppe, og det 
har været til stor glæde. Turen gik til 
Ebeltoft i et dejligt sommerhus. Vejret 
var med os, så der var rig mulighed for af 
nyde de skønne omgivelser. Tak til Elin 
for at gøre denne tur mulig. 
Her er lidt billeder fra vores ture.

Vi vil gerne ønske alle en god og varm 
sommer.
På vegne af Ingeborghus,
Aktivitetsleder Annette Weesgaard
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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

Næstformand
Else Henriksen
Fladstrandsparken 5 
Tlf. 3070 0435

Referent
Peter Christensen
Fladstrandsparken 79
Tlf. 2332 9864

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

Kasserer
Thorkild Christensen
Fladstrandsparken 20
Tlf. 4042 3369

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

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121,
Privat: Horsensgade 22, tlf. 4242 4951
Mail: pr@vesterport.dk

Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

I afd. 30 deler Kathrine Skrejborg, Hedehus-
vej 12, Ravnshøj Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKENINGEBORGVEJ & RAVNSHØJ 

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Så er sommeren kommet til Fladstrands-
parken – og dermed også sommerfesten! 
Vi afholder sommerfest med hygge og 
grill på Torvet ved gårdhavehusene 

Lørdag den 30. juni kl. 13.00
(i tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i 
Fladstrandshus).
Alle er velkomne! Hvis man ønsker at 
spise med, skal man tilmelde sig. Se de 
udsendte sedler! 
Det koster kun kr. 50,- og der vil være 
forskellige delikatesser fra Emilievejens 
slagter samt lidt godter til børnene.
Foreningen er vært med en øl/vand. 
Øvrige drikkevarer medbringer man 
selv.
Vi ønsker alle beboere i Fladstrands-
parken en god sommer. 
Se næste side med billeder fra vores 
flotte afdeling.
Mvh. Afdelingsbestyrelsen

mailto:afd30vesterport@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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Formand
Michael Iversen, Tunøvej 31
mail; holme1@godmail.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,
Tlf: 9853 8251

I afd. 55 deler Kathrine Skrejborg, Hedehus-
vej 12, Ravnshøj Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

AFDELING 55AFDELING 55

HAVECONTAINER  
2018

Container kommer i 

Uge 39
fra den 28. september - 1. oktober

Der vil blive opsat containere 
på Viborggade, Tunøvej og 

L.P. Houmøllers Vej

Der kommer en seddel rundt
senere med kode på låsene til 

containerne

HUSK NU!
Kun haveaffald - ellers er det en 
tur op i containeren på egen hånd. 
På gensyn på containerpladserne

Afdelingsbestyrelsen

mailto:holme1@godmail.dk
mailto:lisbeththomesen@hotmail.com
mailto:fhj-data@mail.dk
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Afdelingsmøder
i VESTERPORT

Afdeling 1 - Det Gamle Vesterport
Torsdag den 6. september 2018 kl. 19.00
i Gildesalen på Abildgårdsvej 35.

Afdeling 4 - Mølleparken
Onsdag den 5. september 2018 kl. 19.00
i Fælleshuset på L.P. Houmøllers Vej 52.

Afdeling 5 - Fælledbo
Torsdag den 13. september 2018 kl. 19.00 
i Gildesalen i Fælledbo.

Afdeling 6 - Engparken
Tirsdag den 11. september 2018 kl. 19.00 
i Gildesalen i Engparken.

Afdeling 7 -  Midtbyen
Mandag den 10. september 2018 kl. 19.00
i Gildesalen,  Danmarksgade 22.

Afdeling 9 - Elling og Strandby
Mandag den 3. september 2018 kl. 19.00 
i Gildesalen på Havnefronten.

Afdeling 10 - Ålbæk
Mandag den 3. september 2018 kl. 16.00
i Kulturhuset, Ålbæk.

Afdeling 12 - Lille Bangsbo
Torsdag den 13. september 2018 kl. 16.00 
i Fælleshuset, Lille Bangsbo.

Afdeling  14 - Christiansminde
Onsdag den 12. september 2018 kl. 16.00 
i kælderen på Barfredsvej.

Afdeling 17 - Ingeborgvej og Ravnshøj
Onsdag den 12. september 2018 kl. 14.00 
i “Oasen” i Dagcentret på Ingeborgvej.

Afdeling 30 - Fladstrandsparken
Tirsdag den 4. september 2018 kl. 16.00
i Gildesalen, Fladstrandshus.

Afdeling 55 
Onsdag den 12. september 2018 kl. 19.00
i Gildesalen på Abildgårdsvej 35.

Vel mødt !

Så er datoerne for årets ordinære beboermøder
fastlagt, og møderne vil blive afholdt således:


