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Oplag ca. 2.700 eksemplarer, som uddeles 
gratis til alle husstande i boligforeningen.
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.
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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.

Redaktionens adresse
Henning Conradsen,  tlf. 3022 0948
Mail: beboerbladet@vesterport.dk 

Redaktion
Afdeling 1: Jette Lind Sørensen, 
                     tlf. 2086 5657
                     Mail: piajrs@gmail.com
Afdeling 4: Henning Conradsen, (ansvarsh.)
                     tlf. 3022 0948
    henning.conradsen@gmail.com
Afdeling 5: Kirsten Beith, tlf. 2724 3865
    beith.kirsten@gmail.com
Afdeling 6: Max Jensen, tlf. 2297 4317
    maxdamjen1@gmail.com
Afdeling 9: Anna Nørgaard, tlf. 4092 2123
    anna@smil2.dk

Dette blad udkommer den 28. juni 2019

Næste blad udkommer ca. 11. oktober 2019

Stof til næste blad bedes afleveret senest
den 24. september 2019 på mail til
beboerbladet@vesterport.dk

Administration:
Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn.
Tlf. 9842 6111
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. 6171 9402

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

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

Bestyrelse: 
Formand:
Eva Haas, L.P. Houmøllers Vej 7
Tlf. 2333 5781
Næstformand:
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 4361/2076 4361
Hanne Christiansen, Pr. Dreslers Vej 32, 1.h.
Tlf. 2064 5071
Brian Kjær, Regulusvej 11
Tlf. 2374 9716
Conny S. Majlund, Fladstrandsparken 49, 4 nr. 1.
Tlf. 2481 3408

Billedet på forsiden er fra afdeling 32, 
Lerstien.
Foto: Henning Conradsen
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Nyt fra administrationen
Nye udlejningsregler
Noget af det sidste den forrige 
regering fik gennemført inden valget, 
var en ændring af udlejningsreglerne. 
Fra den 1. juli er reglerne ændret, så 
hver anden lejlighed nu skal tildeles 
alene efter anciennitet på ventelisten
uden skelen til, om man allerede er 
bolighavende i Vesterport eller ej. 
Ændringen af reglerne forventes dog 
ikke at få den store betydning for til-
delingen af lejligheder i Vesterport, 
da kun ca. 20% i dag tildeles til lejere 
med fortrinsret som bolighavende. 
Havnefronten 2
Da vi ansøgte om at måtte igang-
sætte udarbejdelse af en lokalplan for 
Havnefronten 2 i Strandby, blev det 
stillet som en krav fra kommunens
side, at der forud herfor skulle gen-
nemføres en foroffentlighedsfase. 
Dette skyldes, at det er vores ønske, 
at der skal kunne bygges et tårn/ter-
rassehus i op til 12 etager.
Foroffentlighedsfasen gennemføres 
som en kombination af en pjece om 
vores planer for Havnefronten 2 og et 
borgermøde. Pjecen afventer stadig
Frederikshavn Kommunes sagsbe-
handling. Så snart den er færdig-
behandlet hos kommunen, vil den 
blive offentliggjort på kommunens 
hjemmeside, og der vil blive ind-
kaldt til et borgermøde. I skrivende 
stund er det uvist om kommunen når 
at færdigbehandle pjecen, således at 
borgermødet kan afholdes inden som-
merferien.

Mølleparken 
Forberedelserne til renoveringen af de 
sidste tre blokke på Provst Dreslers 
Vej skrider planmæssigt frem. 
Efter en velgennemført licitation er 
det muligt at gennemføre renovering-
en som planlagt, uden at skulle tænke 
på indarbejdelse af besparelser mm.
Renoveringen af de 160 lejligheder 
påbegyndes primo oktober, og for-
ventes afsluttet medio 2021.
Genhusning
Mens lejlighederne i Mølleparken 
bliver renoveret, vil lejerne blive gen-
huset. Den enkelte beboer bliver i god 
tid forud for genhusningen kontaktet 
af Udlejningsafdelingen, således man 
i fællesskab kan finde den genhus-
ningsløsning, der er bedst for den 
enkelte.
Beboerne i den første blok der reno-
veres er allerede blevet kontaktet, og 
der arbejdes på højtryk med at finde 
genhusningsmuligheder. 
Lejere der genhuses vil have fortrins-
ret til øvrige lejligheder i Vesterport, 
hvorfor man i den næste periode som 
boligsøgende vil kunne opleve at ud-
buddet af ledige lejligheder er 
ekstraordinært lavt.
Færdiggørelsen af renoveringen af 
Mølleparken vil styrke vores position 
som byens førende boligorganisation.
I ønskes alle en rigtig god sommer.
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

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

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: 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

Efter en lidt kold og våd maj måned 
håber vi, at sommeren snart er på vej. 
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle be-
boere i afdeling 1 en skøn sommer, og 
opfordrer alle til at bruge de skønne 

“åndehuller”, som vi har i afdelingen.

DET GAMLE VESTERPORT
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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

Af sikkerhedsmæssige årsager fælder 
vi nogle træer i afdelingen. Der vil 
selvfølgelig blive plantet nye.

Rigtig god sommer.
Hilsen Lene Heisel
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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.

Storskrald
Vi har i den sidste tid observeret, at flere og flere beboere placerer 
deres storskrald ved molokkerne - se nedenfor.
Det er selvfølgelig ikke i orden, at alle afdelingens beboere skal 
betale for, at enkelte beboere ikke overholder de gældende regler 
vedr. storskrald.
Løsningen er meget enkel: har du  noget til storskrald (store møbler, 
inventar eller større genstande), som du ikke selv har mulighed for 
at aflevere på genbrugspladsen - så kan du kontakte

Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj
(tidligere AVØ) på tlf. 5163 2992

Her laver du en aftale omkring afhentningen. 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

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT
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Næstehjælperne holder til på Ros-
borgvej 11, kælderen (beboerklubben) 
og holder p.t. åbent fem dage om ugen.
Hos Næstehjælperne er der godt gang i 

“gratis-butikken”, hvor vi modtager og 
uddeler tøj og sko, ting til hjemmet og 
hvad der ellers findes i overskud hos jer, 
der donerer ting ind. 
Vores dør er altid åben, alle er velkomne; 
der er kaffe på kanden. 
I vores fællesskab kører vi efter devicen: 

“Giv hvad du har i overskud - tag hvad 
du skal bruge”. 
Vi spørger ikke ind til din situation, din 
indkomst eller andet - vi blander os ikke 
i, om du er økonomisk trængt, om du 
har lyst til at deltage af sociale årsager, 
eller om du kommer, fordi du er “klima-
tosse”, der ikke ønsker at bidrage til 
overforbrug. 
Kom gerne forbi og hils på, drik en kop 
kaffe eller te, og se, om der er noget, du 
kan bruge. 
Husk også vores krea-klubber:
Mandag kl. 12-15: Strikke-hækle-café. 
Vi strikker, hækler, broderer eller laver 
andet håndarbejde. 
Torsdag kl. 18.30-21.30: Syklub: Vi syr, 
reparerer, redesigner, laver patchwork - 
alt, der kan laves på en symaskine. 
Hold øje med opslag på facebook om-
kring sommerferie-aktiviteter med 
børnene. 

Billederne er fra vores åbent hus arrange-
ment 31. maj, hvor knapt 30 besøgende 
kom forbi til hyggeligt samvær, popcorn, 
snobrød og grillhygge. 
Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag 
med godt vejr og masser af glade børn.

Hilsen Anne Jørgensen

 - Næstehjælperne - 
 hjælp til alle reformramte 

i 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

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

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: 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   AFDELING 4   AFDELING 4

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.schou50@gmail.com
Henrik Persson
Toftegårdsvej 50, lejl 5,  tlf:. 2925 1241
Mail: henrik.s.persson@gmail.com

Gruppeleder 
Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk. Privat: Schousvej 3

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:
Kurt Nielsen, tlf. 2333 5725
Koktvedparken 1-11 og 15, samt Birketoften, 
Toftegårdsvej 50: (mandag, onsdag, fredag)
Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726

I afd. 4 deler Kathrine Skrejborg, Provst Dreslers 
Vej 49 og Mikkel Kløjgaard Pedersen, Vitus 
Berings Vej 108, Beboerbladet ud. Har du ikke 
fået noget blad, så henvend dig her.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet
Afdelingsmøde
Årets ordinære afdelingsmøde er fastsat 
til torsdag den 5. september.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Der kommer på vanlig vis informationer 
og indbydelser efter sommerferien.
Afdelingsbestyrelsen holder sommer-
ferie i juli og har næste ordinære møde 
den 5. august.

Markvandringen
Den 6. maj afholdtes den årlige 
markvandring sammen med driftsafde-
lingen.
Overordnet kunne vi konstatere, at vi 
overalt har en afdeling som fremstår 
pæn og velholdt.
Som vanligt var der rundt omkring brug 
for justering af beplantning og tiltag 
vedr. legepladser og udvendig vedlige-
holdelse.
Ved Beboerhuset fjernes det store ce-
mentrør, som bruges til askebæger, og 
der monteres askebæger på ydermuren. 
Vi tror, det er vinden og ikke brugerne, 
som er årsag til, at der ligger mange 
cigaretskod på jorden ved indgangen.
Affaldsproblemer
Overalt i afdelingen er der et stort tilbage-
vendende problem med henstilling af af-
fald rundt om molokkerne. Det ser for-
færdeligt ud, og det tiltrækker skadedyr.
Desuden er det jo ikke specielt ind-
bydende, når eventuelle tilflyttere ser på 
lejlighed herude.
Vi ved jo godt alle sammen, at det ikke 
er tilladt. Beboernes beslutning om 
håndtering af affald fremgår af hus-
ordenen. Tillige er der skiltning ved 
molokkerne.

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:hannerigmorc@gmail.com
mailto:henning.conradsen@gmail.com
mailto:smeyer72@hotmail.com
mailto:raistlindk@gmail.com
mailto:erik.madsen1938@gmail.com
mailto:bodil.schou50@gmail.com
mailto:henrik.s.persson@gmail.com
mailto:svc@vesterport.dk
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Vores viceværter bruger rigtig mange 
timer på at fjerne affaldet, dvs. at det 
medfører omkostninger, som vi alle er 
med til at betale. Det er usolidarisk.
I afdelingsbestyrelsen undrer vi os meget
over, hvad det er, der gør, at det er så 
svært at overholde fælles aftaler. Vi vil 
gerne have henvendelser derom, hvis der 
er forhold som trænger til justering.
I driftsafdelingen arbejdes der med at 
etablere en containerordning.
Byttebixen
I forlængelse af ovenstående minder jeg 
om, at der altid er mulighed for at kom-
me af med anvendelige effekter ved at 
aflevere dem til Byttebixen, så andre evt. 
kan få glæde deraf.
Dette kan bl.a. blive aktuelt for de be-
boere, som står overfor en genhusning/ 
flytning i forbindelse med den 
forestående renovering.
Loppemarked
Den første weekend i juni afholdt 
Børneklubben et velbesøgt loppemarked 
i Beboerhuset. Det var en succes, og det 
vil blive gentaget. Man oplevede, at flere 
gæster havde svært ved at finde Beboer-
huset. Skiltningen dertil bliver gjort 
mere synlig.
Børne-OL
Lige nu arbejder vi i afdelingsbesty-
relsen på at arrangere et Børne-OL igen.
Datoen bliver den 25. august.
Indbydelsen er trykt her i bladet, og den 
kommer ud til alle i august.
Det var en sjov og hyggelig dag sidste år, 
og med lidt justering har vi meget lyst til 
at gentage den.
Grillplads
Som I alle ved, er det ifølge husordenen 
ikke tilladt at bruge grill på terrasserne 

og altanerne i boligblokkene. Man skal 
trække ud i de grønne områder for ikke 
at genere naboerne.
På Provst Dreslers Vej bliver der for-
søgsvis etableret en plads med bord/
bænk-sæt og fast underlag, som både 
kan bruges til grill og kaffehygge.
Bliver det en succes, kan der løbende 
etableres flere rundt om i afdelingen.
Husk også, at der allerede er et par 
udendørs grill-steder i afdelingen.
Knallertkørsel
Sommeren og det gode vej lokker os 
udenfor. Det er dejligt, og der skal være 
plads til alle.
Derfor minder jeg om, at parkeringsom-
råderne i afdelingen ikke må bruges til 
knallertræs.
Hvis det er sjovt at køre hurtigt og give 
den gas, må det foregå, hvor man ikke 
generer sine medmennesker.
Med alle disse formaninger vil jeg ønske 
alle jer beboere en lang varm sommer – 
og samme ønsker til vores samarbejds-
partnere i driften, administrationen og 
ledelsen.

Venlig hilsen Hanne Christiansen

Ledige knallertgarager 
Der er p.t. 3 ledige 

knallertgarager 
Kontakt administrationen

på tlf. 9842 6111, hvis du skulle 
være interesseret.

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN
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Boligforeningen Vesterport - afd. 4 Mølleparken

Sommer OL for børn
søndag den 25. august 2019

kl. 10-13

Invitation

til alle børn i afdeling 4 samt 
deres forældre og 

bedsteforældre
Vi har i afdelingsbestyrelsen valgt at afholde en 

sommerfest med temaet

TILMELDINGS-KUPON til Sommer OL - 25. august 2019
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 19. august 2019 kl. 18.00

Udfyld kuponen og aflever den i postkassen hos Dorthe Hærvig, Provst Dreslers Vej 32, st. tv.
- eller ring til Dorthe på 5127 2539

I kan også tilmelde jer via e-mail på: tilmeldingtilsommerfest@gmail.com

 Navn:                                                                                                                                           

 Adresse:                                                                                                                                      

 Antal børn:               Antal voksne:             

Vi håber, at rigtig mange vil møde op til dette arrangement.

Vi mødes i Aktivitetscentret i Sydbyen, L.P. Houmøllers Vej 52.
 

Vi starter med afholdelse af børne-OL, 
og slutter med hygge ved grillen for alle samt præmieoverrækkelse. 

 
Det er gratis at deltage.

mailto:tilmeldingtilsommerfest@gmail.com
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Nyt fra driften
Storskrald
Vi kan konstatere, at der er et stigende 
problem med storskrald i afdelingen, 
som bare bliver efterladt ved afdelingens 
affaldsmolokker. Se blot disse billeder!

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN
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... et blad for beboere - lavet af beboere

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 
i afdelingsbestyrelsen. 

Adresselisten findes i udhængs-
skabene, i Beboerbladet og på 

vores egen hjemmeside.
Afdelingsbestyrelsen

 Ledige skure og 
1 carport

Der er stadig ledige skure og 
1 carport på Provst Dreslers Vej 

Er du interesseret så kontakt  
administrationen på 9842 6111

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 

I forbindelse med gennemgang af om-
råderne den 6. juni 2019, er det beslut-
tet, i samarbejde mellem afdelingsbe- 
styrelsen og driften, at der opsættes en 
container til storskrald (men kun til 
brandbart).
Containeren er placeret ved Provst 
Dreslers Vej 53 a.

Containergården er åben:
Mandag fra kl. 7.00 til 15.30
Tirsdag fra kl. 7.00 til 15.30
Onsdag fra kl. 7.00 til 15.30
Torsdag fra kl. 7.00 til 15.30
Fredag fra kl. 7.00 til 12.00
Husk at man stadig også kan kontakte 
Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj på 
tlf. 5163 2992.
De afhenter storskrald GRATIS.
Hilsen driften

http://moelleparken-vesterport.dk/
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   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Tilbageblik for Aktivitetshuset 
Sydbyen

Generalforsamling
Sydbyens venner har afholdt generalfor-
samling. Den nye bestyrelse består af for-
mand Inga, næstformand Iris, kasserer 
Dorthe, menige medlemmer Birthe og Åse. 
Vi ønsker jer alle tillykke med valget, og 
glæder os til et godt samarbejde.
Motionshold
Til dem, der gerne vil røre sig og få lidt sved 
på panden, er der altid plads på vores mo-
tionshold. Mellem den hårde træning bliver 
der også tid hygge og gode grin.
Busture
Der bliver kørt mange ture i vores busser; 
vi har besøgt Vandværksskoven, Pajhede 
skov, Åsted Ådal, Tolne skov, Rendborg 
hede, Katsig bakker, Pikkerbakken, Mari-
ager fjord, Sæby miniby, Klostergydens 
Fisk, Egholm, ja, vi kommer langt omkring. 
Godt vi har vores busser at køre i.

Frivillighedspris
En gang om året uddeler Frederikshavn 
kommune Frivillighedsprisen, og i år var 
Sydbyens Venner blandt de nominerede. 
Det er meget velfortjent med deres store ar-
bejde, som de gør for brugerne af Aktivitets-

huset i Sydbyen, og derfor var de også hur-
tige til at melde ud, at pengene skulle gå til 
en aktivitet, som alle skulle have mulighed 
for at deltage i; det skulle nemlig være 
gratis at deltage. Valget faldt på en musik-
eftermiddag med Bo Young, og dertil var 
huset vært ved boller, kagemand, kaffe og 
kakao. Der var stort fremmøde, alt hvad der 
kunne presses ind i huset ,175 mennesker, 
så stemningen var høj. Endnu engang stort 
TILLYKKE med den fine pris.

Børn i Gaden
Så fik vi igen besøg af de herligste små 
børn; det er altid en stor fornøjelse for vores 
borgere, når dagplejen er på besøg. Tusind 
TAK til de søde dagplejemødre, som altid 
er klar til at bruge en formiddag i Sydbyen.
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Alfarvad
Vi har startet en ny aktivitet, den hedder 
Brug naturen. Den første aktivitet gik til 
stutteri Alfarvad. Det var en spændende 
dag; vi blev alle overrasket over at se, 
hvordan et stutteri drives på højt plan. Efter 
rundvisning på Alfarvad tog vi til Pajhede 
skov, hvor vi spiste vores madpakke. Efter 
endt frokost tog vi ud og nød skoven og det 
dejlige vejr.
Fredagshygge
Altid hyggeligt med en god og sjov historie; 
denne gang var det Skrøner fra et værft. Vi 
har det altid hyggeligt om fredagen, og det 
er en god måde at sige God Weekend på.
Ferietur
I år gik ferieturen til Broager. 
Årets sommerferie gik til Broager, som lig-
ger ved Gråsten. Vi havde lejet et af kom-
munes sommerhuse i tre dage. Vi besøgte 
blandt andet Dybøl Mølle, Den gamle slots-
kro i Gråsten, en tur over grænsen for at 
handle og mange andre fine seværdigheder. 
Vi havde nogle hyggelige dage, og alle var 
enige om, at det kunne vi godt gøre igen til 
næste år.
Egholm
Mandegruppen har været på en dejlig tur 
til Egholm, hvor de spiste buffet på Kron-
borg kro på Egholm. Alt mad var lavet fra 
bunden og med lokale råvarer, det var ene 
lækkerier; selv øllet var fra eget bryghus. 
Nøj, hvor blev vi mætte.
Tirsdagstur
Hver tirsdag eftermiddag kører vi tur 
med nogle af beboerne fra ”Leve Bo” på 
Bangsbovej. Denne gang gik turen forbi 
Hørby bageri, hvor vi  drak kaffe i deres 
lille cafe. Det var hyggeligt at drikke kaffe 
af de gamle stel, og kaffen blev serveret i 
Madam blå. På vejen hjem fik vi plukket 

en flot markbuket som efterfølgende kunne 
nydes i huset.

Sommerfest
Vi har afholdt sommerfest, som så mange 
gange før. Til sommerfesten nyder vi 
nyopgravede kartofler, grydestegt kylling, 
hjemmelavet agurkesalat, mormorsalat og 
som dessert citronfromage. Underhold-
ningen var ”Den skaldede pædagog” som 
tog os med på en rejse gennem filmmusik 
fra 50’erne. Stor tak til køkkenet for den 
dejlige mad og ikke mindst til Sydbyens 
Venner for hjælp med serveringen og for  
betalingen af musikken.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer og nyd 
det danske vejr. Der er altid dejligst i Dan-
mark.
På vegne af Aktivitetshuset Sydbyen,
Aktivitetsleder 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 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. 

546,- 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 

køkken – så kontakt 
Administrationen på 9842 6111

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

Næstformand 
Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

Kasserer
Britta Bugge, Flotillevej 78 
Tlf. 2196 9694

Referent
Kirsten Beith, Prisevej 37
Tlf. 2724 3865

Vivi Larsen, Fregatvej 341
Tlf. 4159 5868

Carsten Sørensen, Fregatvej 221
Tlf. 4128 0664

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

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. 

FÆLLEDBOAFDELING 5AFDELING 5
Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Vi går nu sommeren i møde, hvilket be-
tyder at rigtig mange af os bruger tid i 
haverne. Afdelingsbestyrelsen opfordrer 
jer beboere til at vise hensyn til hinanden, 
når grillen tændes op eller musikken kø-
rer der ud af.
Vores nye ”Byttebix” er blevet godt mod-
taget. Dog har der været problemer med, 
hvad der bliver sat derind. Der blev sat 
flere spiseborde ind i containeren. Disse 
hører under store møbler og skal bort-
skaffes på anden vis. Afdelingsbesty-
relsen vil gerne sige en stor tak til Linda 
og Niels Jørgen, fordi I er så søde til at 
rydde op i containeren, når der bliver for 
rodet.
Sommeren betyder for rigtig mange ferie, 
også for vores viceværter. Derfor håber vi, 
at I vil være ekstra tålmodige i juli måned, 
da vi kører med færre hænder end nor-
malt. Så selv om vi måske ikke lige får 
ordnet alt det, vi ønsker i løbet af som-
meren, så skal viceværterne nok sørge for, 
at det bliver ordnet, så snart der er tid igen.
Afdelingsbestyrelsen holder sommerferie 
hele juli måned, men kan træffes på tele-
fon i nødstilfælde.
Vi vil ønske alle beboere en rigtig god 
sommer.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Vivi Larsen

mailto:vesterportafd5@gmail.com
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FÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5
Børne- og ungdomsklubben

Wildbassen
Wildbassen fik til opgave at male 
bogstaverne til “Byttebixen” og den op-
gave blev der gået til med omhu.
Bogstaverne blev så flotte og børnene 
var stolte af deres arbejde.
Klubben holder sommerferie, og vi er 
tilbage igen torsdag den 24. oktober 
2019 kl. 16.30.
Her er der lidt billeder fra maleopgaven 
med bogstaverne og sommerafslutning.
Tak for lån af jeres børn - og god som-
mer.
Hilsen Karina Nielsen
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... et blad for beboere - lavet af beboere
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FÆLLEDBO    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.

HAVECONTAINER  
2019

Containertider:
Søndag den 28. juli
kl. 10 – 12 og kl. 14 – 16

Mandag den 29. juli
kl. 17 – 18

Søndag den 25. august
kl. 10 – 12 og kl. 14 – 16
Mandag den 26. august

kl. 17 – 18

Søndag den 29. september
kl. 11 – 12 og kl. 14 – 15

Mandag den 30. september
kl. 17 – 18

Søndag den 27. oktober
kl. 11 – 12 og kl. 14 – 15
Mandag den 28. oktober

kl. 17 – 18

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

Afdelingsbestyrelsen

Trailerparkering
Spørg driften, om der er en ledig 

P-plads i trailergården 
- så traileren ikke  

henstår ved boligen!
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... et blad for beboere - lavet af beboere

- 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
Vi kan nu orientere dig om, at afdelingsbestyrelsen og driften har 
sørget for at få etableret den nye ”BYTTEBIX” i afdelingen. 
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 første mandag i 
måneden kl. 18.30 
(ingen møder i juli måned) 

 
Man er velkommen til at kigge 

ind, hvis man har noget på 
hjertet, 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

Patricia Rytkønen, Engparken 47

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
Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726, (tirsdag 
og torsdag)

Søparken 1-7:
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: Randersgade 39, 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 / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
En sommerhilsen 
Sommeren lader vente på sig i år. Der har 
indtil nu kun været få dage,vi har kunnet 
nyde varmen, men trods dette begynder 
flere og flere beboere at snige sig ud i 
haven, eller på altanen for at forberede til 
den sommer, som vi forhåbentlig får 
inden længe. 
Det er ikke kun havearbejde, beplantning 
osv. der trækker beboerne ud i den friske 
luft.
Efter renoveringen, der efterhånden har 
et par år på bagen, er der i flere af gård-
miljøerne lavet hyggekroge, hvor beboere 
har mulighed for at grille, have hyggeligt 
samvær, eller blot nyde en stille stund, når 
solen titter frem. Flere af beboerne har på 
denne måde opnået et tættere naboskab, 
som vi hilser velkommen med håb om, at 
flere vil gøre kunsten efter. 
Sidste år forsøgte vi i afdelingen at 
genoptage en gammel tradition, hvor 
beboere der har lyst, kan mødes på bold-
banen ved siden af hoppepuden for at 
spille rundbold, fodbold og ikke mindst 
få rørt lattermusklerne, når den danske 
sommer ellers tillader det. 
Det viste sig dog svært at samle beboerne 
til denne ugentlige sammenkomst; om 
det var på trods af travlhed, vejret eller 
andet vides ikke, men vi vil hermed op-
fordre alle beboere, unge som gamle, til 
at møde op på banen, onsdag aften kl. 
19.00 såfremt vejret tillader det, for at 
have en hyggelig oplevelse sammen med 
naboen, genboen eller beboere fra andre 
gårde. En kærkommen mulighed for at få 
rørt musklerne og lære hinanden bedre at 
kende.

mailto:tinaubbe@hotmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Afdelingsmøde 
Det ordinære afdelingsmøde afholdes i 
uge 36. Endelig dato og tidspunkt meldes 
ud senere, men i forbindelse med mødet er 
der som vanligt fællesspisning. 
Husk, at det er på afdelingsmødet, man 
kan gøre sin indflydelse gældende, så 
budskabet herfra er ”mød op denne dag”-  

”I fællesskab får vi den bedste afdeling”. 
Opfordring (Husk Nu!) 
Affald, der smides i molokkerne, er almin-
delig dagligdagsaffald fra den enkelte hus-
stand, og skal inden det smides i molokken, 
for at undgå lugtgener m.v., være lagt i de 
sorte omdelte plastikposer.
Det er ikke tilladt at henstille stor- 
skrald, alm. skrald eller andet ved siden af 
molokkerne - (papkasser, og andet papir/ 
pap skilles ad og smides i de dertil op-
stillede molokker). 
Er molokken fyldt er der ikke lang vej til 
den næste molok i afdelingen.
Alt genbrug, gamle møbler m.v., må ikke 
stilles ved siden af molokken, men skal 
afleveres på genbrugspladsen! 
Husk - i forbindelse med havearbejde, at 
poser, plastik (urtepotter) og andet affald, 
ikke må smides i containeren eller stilles 
ved siden af.  Har I andet affald – evt. stor-
skrald - skal det som vanligt på genbrugs-
pladsen på Niels Juels Vej eller du kan 
evt. kontakte Forsyningens Miljøanlæg i 
Ravnshøj på tlf. 5163 2992, så vil de være 
behjælpelig med GRATIS afhentning af 
større genstande.
På gensyn på containerpladsen. 
Hermed ønske om en dejlig sommer til 
alle.
På vegne af afdelingsbestyrelsen
Tina Christensen

- 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, Rådhusstræde 3, st.h.
Tlf. 6066 8109
Mail: hanne_gehlert@yahoo.dk

Preben Nielsen, Rådhusstræde 2, st.h.
Tlf. 6061 5322
Mail: preben1903@gmail.com

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 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. 

MIDTBYEN    AFDELING 7AFDELING 7

HUSK 

2. tirsdag i måneden i 
gildesalen i Rådhusstræde

 Vi spiller dart, vi strikker og hækler
- og vi maler.

Rigtig dansk hygge

Kom og vær med!

Mødereferater afd. 7
Et referat af møderne i afdelingsbestyr-

elsen kan kort tid efter mødet ses på den 
store opslagstavle i Danmarksgade 22A 

ud for viceværtens kontor. 
Referatet kan også læses på 

Vesterports hjemmeside under afd. 7:
www.vesterport.dk/afdelinger/0107

Mødedagsorden kan også ses 
på hjemmesiden.

Beboerne er altid velkomne den første 
halve time af møderne, hvor de kan 

stille spørgsmål til afdelingsbestyrelsens 
arbejde og økonomi.

TORSDAG 
EFTERMIDDAG

Alle i afdeling 7 er velkomne i 
Danmarksgade 22A, kl. 15-17 til 

hyggeligt samvær

Der snakkes og spilles forskellige 
spil i den nederste udestue

Ingen tilmelding.

mailto:hanne_gehlert@yahoo.dk
mailto:preben1903@gmail.com
mailto:kir.m.jensen@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
http://www.vesterport.dk/afdelinger/0107
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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

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

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

Arne Pedersen, Fligen 6
Tlf. 2446 5965
Mail: apstrandby@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
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 - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

TORSDAGSCAFÉ

Sommerferie!

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 2019.

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.

mailto:kmas@hotmail.dk
mailto:anna@smil2.dk
mailto:nannysaloevera@hotmail.com
mailto:johnneergaardandersen@gmail.com
mailto:apstrandby@gmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
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Formand
Sanne Åby Rasmussen
Gårdbovænget 37
Mail: sannenannaaaby@gmail.com
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 10AFDELING 10

mailto:sannenannaaaby@gmail.com
mailto:sameaaby29@hotmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
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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 tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Gruppeleder
Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk
Privat: Schousvej 3

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

I afd. 12 deler Kathrine Skrejborg, Provst 
Dreslers Vej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

AFDELING 12AFDELING 12 LILLE BANGSBO

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Vores haver og græsplæner er kom-
met godt igang efter den varme som-
mer sidste år. Robotten holder plænen 
godt klippet. 
Som noget nyt får vi en havecontainer 
her i juni. Så når den kommer, klip-
per vi hække, og de private haver skal 
gerne klippes i samme omgang, så der 
slippes for at køre hækafklip så langt. 

Vi havde markvandring i maj, og 
allerede nu er Vesterport i gang med 
listen. Dejligt når tingene sker. 
Havedagen i maj havde god  
tilslutning, og vores område tager sig 
fint ud nu. 
I juni var der arrangeret tur til 
Skagen med tur i veteranbus og 
museumsbesøg. Det blev en rigtig 
god dag med afslutning herhjemme i 
solskin på terrassen. 
Sct. Hans holder vi grillaften. Næste 
arrangement er ”store legedag” den 2. 
juli, og fødselsdagen holdes traditio-
nen tro den 14. august. 
God sommer til os alle. 
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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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:
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. 

CHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Havearbejds-/hyggefest
Lørdag den 1. juni 2019 var der have- 
arbejdsdag, og dagen blev afsluttet 
med middag og hyggefest på “La 
Vida”.
Vi havde en skøn dag, hvor vi fik styr 
på vores dejlige have og alle frem-
mødte arbejdede godt.
Her er billeder fra en dejlig dag og aften.

mailto:jenny.a.f@live.dk
mailto:mobil.dalsoe@gmail.com
mailto:monajohanne1966@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Besøg af “gamle” beboere
Søndag den 2. juni 2019 havde vi fest 
for “gamle” og nuværende beboere.
Vi var samlet 12 personer ialt og 
havde en dejlig dag.

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en 
god sommer.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Jenny 
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Henny Jensen, Ingeborgvej 7 2.h.
Tlf. 2368 6903
Mail: hennyj1943@gmail.com

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

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

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

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: 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 viceværten  Beboerbladet 
ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend 
dig til administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Markvandring
Den 7. maj var afdelingsbestyrelsen 
rundt i afdelingen - både i Ravnshøj og 
på Ingeborgvej, hvor vi var på markvan-
dring sammen med vores lokalinspektør 
Per Ritter og vicevært Lars Jørgensen, 
for at se, hvordan det hele står til. Vi blev 
enige om, at der trænger til lidt forskøn-
nelse i vores dejlige afdeling, og det vil 
ske løbende over nogle år.
Afdelingsbestyrelsen har også været på 
kursus over to onsdage, det var BL som 
afholdte det . 
Vi er stadig åbne for ris og ros samt gode 
forslag, men husk, det skal være med 
underskrift og brevene kan afleveres til 
os enten i vores postkasse eller i dagcen-
teret. 
Opråb fra afdelingsbestyrelsen
Vi i afdelingsbestyrelsen har erfaret, at 
vi i vores afdeling har en del ensomme 
mennesker, som ikke rigtig kan finde ud 
af at komme i kontakt med deres medbe-
boere. Derfor vil vi gerne opfordre alle 
til at komme hinanden mere ved, even-
tuelt i vores hjerterum midt i husene.
Hjerterummene er jo blandt andet lavet 
for, at man kan samles over en tår kaffe 
eller et spil osv. osv. - altså have lidt so-
cialt samvær. 
Vi har i alt her i afdeling 17  hjerterum i 
de fem af husene, og de må også gerne 
benyttes af dem, som bor i nr. 5, 7 og 9. 
Det kunne være så dejligt at se, at alle 
vores beboere trives og have det rart 
med hinanden.  
Nu nærmer sommeren sig, og vi fra 
afdelingsbestyrelsen  ønsker alle en god 
sommer.
På afdelingsbestyrelsen vegne
Kirsten Q. M. Svendsen

mailto:hennyj1943@gmail.com
mailto:kqm1944@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboereINGEBORGVEJ & RAVNSHØJ 

Tilbageblik for Ingeborghus
Haven
Nu er det gode vejr ved at få fat, og al-
ting gror også i vores dejlige have. Ude-
gruppen har været på arbejde med at 
skifte brædder på terrassen, luget i bede, 
sået i højbede og drivhus, renset fliser og 
vasket havemøbler. Alt fremstår på den 
fineste måde, og er klar til at blive taget 
i brug hen over sommeren. Udegruppen 
har lovet, at de vil passe vores have, så 
den altid er klar til at byde velkommen 
på terrassen.
Dabberne
Hele året rundt går Dabberne seks til otte 
kilometer en gang om ugen, og de nyder
vores smukke natur. De når langt om-
kring på deres ture og får set rigtig meget 
af den fine natur, der findes her i Frede- 
rikshavn og omegn. Dabberne går uanset 
vejret.

Nellemanns Have
Lige nu er der allersmukkest i Nelle-
manns Have, og de mange paradistræer 
skal nydes med deres smukke blomster. 
Vi har nydt frokosten under de skønne 
træer i dejligt solskinsvejr.
Cykeltur
Efterhånden som vejret bliver bedre, er 
der flere og flere, som gerne vil med ud 

at cykle. Den sidste tid har der været kørt 
mange ture til Bangsbo Botaniske Have. 
Mange vil gerne på tur netop der. Der 
er altid nyt at se på, og altid mennesker, 
som har tid til en lille sludder.
Barselsbesøg
Tøserne har været på besøg hos Rikke, 
som har barselsorlov og vender tilbage 
til oktober. Rikke bor på en gård ved 
Dronninglund, hvor de har en helt fan-
tastisk gårdbutik. 
De forsyner selv butikken med frilands-
kød af bedste kvalitet. Der blev også tid 
til at hilse på gårdens heste, og for dem, 
der gerne ville have en ridetur.
Morgentur
Vores nye tiltag med at tage på morgentur 
om fredagen er blevet taget godt imod. 
Vi kører ud i det blå og har morgenkaffe 
og brød med. Vi finder altid et dejligt 
sted at nyde kaffen og snakken går. Der 
er plads til flere så meld jer endelig til.

Stoledans
Vi har flyttet vores stoledans ind i 
Oasen, så der er plads til flere, der både 
kan nyde musikken og den lette be-
vægelse. Her er der også plads til flere,.
Kom og há en sjov formiddag.
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INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17
Brugerpårørende aften 
Denne gang var vi på besøg i Frederiks-
havns kommunes gartneri. Mikael stod 
for rundvisning, hvilket han var super 
god til, han brænder virkelig for sit job, en 
rigtig ildsjæl. Tusind TAK. Vi blev alle i 
så godt humør af de smukke blomster. Vi 
sluttede dagen af med kaffe og kage mel-
lem palmerne.
Mandeværksted
I mandeværkstedet er de i øjeblikket i 
gang med at lave fuglekasser til haven. De 
har også gang i spil til udendørs brug, det 
næste spil der er færdigt, er et Kongespil.
Krolf
Vi har været på besøg i Ålbæk, hvor der 
ved deres kulturhus er mulighed for at 
spille krolf, der er en blanding mellem 
golf og kroket, som spilles på en bane 
udenfor. Man får rørt sig og indåndet den 
friske luft.
Minigolf
Herrerne har været på Svalereden Cam-
ping. Her fik de et spil minigolf. De havde 
lånt en campingvogn, så der var mulighed 
for at grille pølser. Det var en hyggelig 
dag, hvor også enkelte var en tur ved 
stranden. 
Skallerup Klit
Udegruppen har været på tur til Skallerup 
Klit for at ride; der var skønt humør og 
masser af mod. Det var en helt fantastisk 
dag.
Pilekvisten
Som noget nyt har vi indledt et samarbej-
de med Børnehaven Pilekvisten. 
Vi besøger dem en gang hver måned i 
deres børnehave, hvor vi laver forskellige 
aktiviteter sammen. Det er et samarbejde, 
vi forventer os meget af, og håber at det 
gør både gamle og børn godt.

Idéudviklingsmøde
Vi har afholdt idéudviklingsmøde for de 
borgere, der bor på Ingeborgvej, og der 
var et flot fremmøde. Der kom mange 
gode ideer til aktiviteter, og vi vil prøve 
at tage fat i nogle af de mange forslag og 
se, hvor meget vi kan få sat i spil. 
Ingeborghus vennerne vil gerne prøve at 
stille sig til rådighed med fælles hygge 
om eftermiddagen og evt. om aftenen. 
De ser frem til, at mange kommer og 
deltager i deres arrangementer. 
Her er lidt billeder fra hyggelige timer i 
centeret.

Vi ønsker, at I alle må få en god 
sommer og nyde det danske vejr.  
Der er altid dejligst i Danmark.
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

Kasserer
Thorkild Christensen
Fladstrandsparken 20
Tlf. 4042 3369

Referent
Peter Christensen
Fladstrandsparken 79
Tlf. 2332 9864

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

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

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

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKENINGEBORGVEJ & RAVNSHØJ 

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Der skal gøres opmærksom på, at møb-
ler og andre store ting, som man ikke 
har brug for mere, IKKE må sættes 
ved traileren til haveaffald eller ved 
molokkerne. Man kan ringe til AVØ og 
få dem til at hente de ting, man skal af 
med af møbler og andre store ting – ring 
til Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj 
på tlf. 5163 2992. 
Du kan også ringe til en af genbrugs-
forretningerne, som gerne kommer og 
henter, hvis tingene stadig er ok.
Ligeledes skal man lægge haveaffald i 
en gennemsigtig plastikpose, og den må 
IKKE indeholde plastik eller andre ting, 
der ikke kan komposteres. Vær venlig at 
overholde dette – på forhånd tak. Det er 
ikke Thomas Kiis’ arbejde at fjerne ting 
efter beboerne.
Mandag den 12. august kl. 19.00 vil 
der i Fladstrandshus være et foredrag af 
arkivar Erik Christensen fra Kystmuseet 

– tidligere Bangsbomuseet. 
Han vil fortælle lidt om vores bydel, og 
om området, hvori vi bor. Afdelings-
bestyrelsen vil være vært ved en øl eller 
sodavand.
Der vil komme en indbydelse ud senere, 
så man kan tilmelde sig.
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en god 
sommer.
Hilsen Conny Sommer Majlund

mailto:afd30vesterport@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN

FACEBOOK
Hvis du er beboer i Fladstrandsparken, kan du med fordel 

finde os på Facebook.
Vi er der med hele 2 grupper:

Fladstrandsparken 9900 Frederikshavn
og

Køb og salg i Fladstrandsparken

Hilsen Afdelingsbestyrelsen

OPSTART SPILLEKLUB
Vi starter en spilleklub op

TORSDAG DEN 15. AUGUST 2019 
KL. 19.00

Indbydelse kommer senere - men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen.

Hilsen Afdelingsbestyrelsen
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Afdelingsbestyrelsen
Afdelingen er endnu ikke i drift - og der 
er derfor ingen afdelingsbestyrelse.

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

I afd. 32 deler Kathrine Skrejborg, Provst 
Dreslers Vej 49,  Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

   AFDELING 32  AFDELING 32 LERSTIEN

mailto:ph@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

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

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

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

AFDELING 55AFDELING 55

mailto:holme1@godmail.dk
mailto:lisbeththomesen@hotmail.com
mailto:Scnielsen@nordfiber.dk
mailto:ph@vesterport.dk


Beboer- og fritidsklubber
i VESTERPORT

Afdeling 1
Ingen klubber p.t.
Har du en idé, så kontakt 
Lene Heisel tlf. 2073 1708

Afdeling 4
Billiardklubben
Onsdag kl. 13.00-18.00 i Beboer-
huset. Kontakt afdelingsbestyrelsen
Børneklubben
Tirsdag kl. 16.00-17.30 i Beboer-
huset. Kontakt Jane Borbjerggaard, 
tlf. 5188 8769

Afdeling 5
Bankoklubben
Spillet afholdes på fastlagte søn-
dage kl. 13.30 
Britta Bugge, tlf. 2196 9694
Onsdagsklubben 50+
Hver anden onsdag – lige uger
fra kl. 14.00-16.30
Birthe Madsen, tlf. 2422 4567
Børne- og ungdomsklubben 
Wildbassen
Sommerferie 
start igen 24. oktober 2019
Karina Nielsen, tlf. 2348 6564
Familie- og Beboerklubben i Fælledbo
Aktiviteterne er spredt ud over året. 
Vivi Larsen, tlf. 4159 5868     

Afdeling 6
     Bankoklubben
     Hver anden tirsdag – lige uger kl 19
     Max Jensen, tlf. 2297 4317
     Henrik Nielsen, tlf. 3123 4530
   
     

Whistklubben
Hver onsdag kl. 19.00 
Max Jensen, tlf. 2297 4317

Afdeling 7
Tirsdagsklubben
Den 2. tirsdag i måneden 
kl.19.00-21.00 i Gildesalen i 
Rådhusstræde. Ingen tilmelding
Torsdagsklubben
Hver torsdag kl.14.30-17.00
i Gildesalen i Danmarksgade 22 
Ingen tilmelding

Afdeling 9
Torsdags Café
Sommerferie
Bankoklubben, Havnefronten
Mandag – lige uger kl. 19.00
i Gildesalen på Havnefronten
Torsdagsklub
Hver torsdag fra kl.14.00-16.00
i Gildesalen på Ankerpladsen
Whistklubben
Hver torsdag fra kl.19.00-22.00
i Gildesalen på Ankerpladsen

Afdeling 30
Gymnastik, hygge og spilleklub
Hver torsdag kl.14.00-17.00
i Fladstrandhus



Afdelingsmøder
i VESTERPORT

Afdeling 1 - Det Gamle Vesterport
Torsdag den 12. september 2019 kl. 19.00
i Gildesalen på Abildgårdsvej 35.

Afdeling 4 - Mølleparken
Torsdag den 5. september 2019 kl. 18.30
i Fælleshuset på L.P. Houmøllers Vej 52.

Afdeling 5 - Fælledbo
Onsdag den 4. september 2019 kl. 19.00 
i Gildesalen i Fælledbo.

Afdeling 6 - Engparken
Mandag den 2. september 2019 kl. 16.00 
i Gildesalen i Engparken.

Afdeling 7 -  Midtbyen
Onsdag den 11. september 2019 kl. 19.00
i Gildesalen,  Danmarksgade 22.

Afdeling 9 - Elling og Strandby
Mandag den 9. september 2019 kl. 16.00 
i Gildesalen på Havnefronten.

Afdeling 10 - Ålbæk
Tirsdag den 3. september 2019 kl. 16.00
i Kulturhuset, Ålbæk.

Afdeling 12 - Lille Bangsbo
Onsdag den 11. september 2019 kl. 16.00 
i Fælleshuset, Lille Bangsbo.

Afdeling  14 - Christiansminde
Torsdag den 12. september 2019 kl. 16.00 
i kælderen på Barfredsvej.

Afdeling 17 - Ingeborgvej og Ravnshøj
Onsdag den 4. september 2019 kl. 16.00 
i Dagcentret på Ingeborgvej.

Afdeling 30 - Fladstrandsparken
Tirsdag den 3. september 2019 kl. 19.00
i Gildesalen, Fladstrandshus.

Afdeling 32 - Lerstien
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.00
i Gildesalen v/Brugsen - afdeling. 4.

Afdeling 55 
Mandag den 2. september 2019 kl. 19.00
i Gildesalen på Abildgårdsvej 35.

Vel mødt !

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


