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Nyt fra administrationen
Så står jul og nytår atter for døren, og det er 
derfor naturligt med et tilbageblik på året 
der er gået.
2021 har til trods for COVID-19 været et 
travlt, men godt år for Vesterport. 

Især første halvdel af året var præget af 
Corona med afstand og afspritning, som 
naturlige dele af hverdagen. Til trods for 
restriktionernes åg, er det lykkedes os, at 
løse vores mange opgaver på tilfredsstillen-
de vis. Jeg er meget glad for den forståelse 
for situationen, vi har oplevet blandt alle 
vores beboere.
Jeg er især glad for, at det trods COVID-19 
lykkedes os at gennemføre alle vores 
møder i beboerdemokratiet. Det viser med 
alt tydelighed at beboerne i Vesterport vil 
beboerdemokratiet.

Helhedsplan – Mølleparken etape 2
I juni afsluttede vi 2. etape af helheds-
planen i afdeling 4 – Mølleparken. Med 
afslutningen af renoveringen af de 160 
lejligheder i 2. etape er alle 454 lejligheder 
omfattet af helhedsplanen nu færdigre-
noverede. Resultatet er bare blevet så flot. 
Tillykke til afdeling 4.

Helhedsplan – Det Gamle Vesterport
Vi er meget tæt på at kunne indgå kontrakt 
med en totalentreprenør omkring helheds-
planen for afdeling 1 – Det Gamle Vester-
port. Det er vist ikke gået nogens næse 
forbi, at materialepriserne det seneste års 
tid er steget voldsomt, så det har været en 
hård proces for at få enderne til at mødes. I 
skrivende stund er kontrakten endnu ikke 
indgået, men når dette blad udkommer, 
tænker jeg det hele er faldet på plads Der 
er tale om en renovering af 538 lejligheder, 
der bl.a. omfatter en ombygning af 120 
lejligheder til tilgængelighedslejligheder, 

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
en gennemgribende energirenovering med 
øget isolering og nye vinduer, nye bade-
værelser i de lejligheder, der ikke selv har 
fornyet badeværelset over råderetten, en 
delvis tagudskiftning og større altaner. Der 
foretages genhusning for alle. Vi forventer, 
at de fysiske arbejder med helhedsplanen vil 
kunne starte op sidst på foråret 2022.

Effektivitet
Vi har i Vesterport hele tiden været klar over, 
at vores afdelinger drives både rationelt 
og effektivt, og også i 2021 er vi den mest 
effektive boligforening i Nordjylland med 
en effektivitetsscore på 96,7 ud af 100. 
Det er vanvittig flot og betyder, at vi igen 
i år er den mest effektive boligforening i 
Nordjylland. Samtidig er det et udtryk for at 
huslejen for beboerne i Vesterport er på et 
absolut minimum.

Forbrugervalg
I perioden 1. – 10. december afholdes der 
forbrugervalg til Frederikshavn Forsyning. 
For at sikre Vesterport størst mulig indfly-
delse i Forsyningen er undertegnede kandi-
dat til bestyrelsen. Hermed en opfordring til 
at bruge jeres demokratiske ret til forbruger-
valget. En stemme på mig, er en stemme på 
Vesterport.

Til alle beboere, beboerdemokrater og 
ansatte i Vesterport skal lyde en stor og 
hjertelig tak for året, der er gået. I har alle 
på hver jeres måde bidraget til at fastholde 
Vesterport som byens førende boligforening.

Glædelig jul og godt nytår.

Steen Møller Andersen
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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



5

... et blad for beboere - lavet af beboere

JULEKONKURRENCE 
Vinderen blev.... 

Freja Larsen Christensen 

STORT tillykke !
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AFDELING 1AFDELING 1

Afdelingsbestyrelsen
Formand Lene Heisel
Knudensvej 82, 2.v., tlf. 2073 1708
Mail: lene.lheisel.heisel@gmail.com
Anne Jørgensen
Rosborgborgvej 6 2.v., tlf. 2988 1679
ajoer01@icloud.com
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
Mail: Lunde2607@gmail.com
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

Gæsteværelser
Birgit Johannsen, tlf. 6142 2765
Ring for booking af værelser

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

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

Knudensvej 70-84, Lindegårdsvej 35-63:
Jesper Gaardbo, tlf. 2333 5713

I afd. 1 deler Victoria R. Johansen, Sønder-
gade 104, Beboerbladet ud. Har du ikke fået 
noget blad, så henvend dig her.

DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT
Formanden har ordet

Helhedsplanen
Nu nærmer tiden sig. I skrivende stund er 
det stadig planen, at opstarten af helheds-
planen skal være april/maj 2022. 
I vil, i nærmeste fremtid, blive informe-
ret om genhusningsplanen. Det er derfor 
vigtigt, at I er opmærksomme på at få tømt 
jeres postkasser.

Der er dog én ting I skal love mig: LAD 
VÆRE med at lytte til rygter! Rygter opstår 
altid i en situation, som den vi står i lige nu. 
Der er altid nogle, som gerne vil kloge sig. 
Mennesker, som mener at vide, hvad der 
skal foregå og hvornår.
Den eneste information I skal forholde jer 
til, vil blive sendt ud fra administrationen 
og på nuværende tidspunkt er det kun 
Direktør Steen Møller Andersen og Drifts-
chef Kim Dalby,  som ved fakta - og det 
er kun fakta vi alle skal forholde os til, og 
IKKE løse rygter.
Har du spørgsmål, så henvend dig i admi-
nistrationen. Der vil du få den hjælp du har 
brug for. Alle beboere vil blive kontaktet 
vedrørende genhusning, og her vil det også 
være muligt at få svar på de spørgsmål, som 
berører dig og din situation. 
Og husk, du gerne må medbringe en led-
sager, hvis du har behov for det.

Med venlig 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 tlf. 2073 1708

Udlån af borde 
og stole

Hvis familien kommer, og I mangler et bord og/eller nogle stole, 
så har vi nogle få borde og stole, som vi udlåner til benyttelse i 

egen bolig. 

Kontakt din vicevært for yderligere aftale

Kære beboer

Beboerne i ”Det Gamle Vesterport” ønskes en rigtig 
glædelig jul,  samt et godt og lykkebringende nytår!

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at sige tak for et 
godt samarbejde, både med vore beboere og de ansatte!

Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen
Lene Heisel

Anne Jørgensen, Cindy Pedersen, Jette Lind, 
Hans Hansen, Anders Lund Nielsen, Birgit Johannsen
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AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT

Nyt fra Driften
Der er kommet ny gynge i ”firkanten” ved 
rækkehusene. Vi er sikre på, at der bliver 
leget i mange gode timer på den nye gynge. 
Pas godt på den.

Hilsen viceværterne

VIGTIG 
besked fra Sherif Haps 

til alle børn i 
”Det Gamle Vesterport”

Søndag den 27. februar kl. 14.00-16.00

Sæt kryds i din(e) forældres kalender 
for jeg kommer til DIN afdeling den dag.

DU må ikke gå glip af det sjove vi skal lave - 
så HUSK at holde øje med din postkasse i februar 

- der kommer nærmere besked....
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Gæsteværelser 
Vi har 3 gæsteværelser som kan lejes. For at leje et gæsteværelse, Vi har 3 gæsteværelser som kan lejes. For at leje et gæsteværelse, 

kan du kontakte Birgit Johannsen på tlf. 6142 2765 i følgende kan du kontakte Birgit Johannsen på tlf. 6142 2765 i følgende 
tidspunkter:tidspunkter:

mandag kl. 16.00 - 18.00
resten af ugen kl. 15.00 - 17.00

I disse tidspunkter kan du ringe eller sende SMS omkring 
booking af gæsteværelse.

Betalingen foregår på MobilPay eller kontant. Pris pr. døgn er kr. 125.00,
og ind- og udtjekning er kl. 12.00

Dyr er IKKE tilladt.

Alle rum og værelser skal rengøres efter brug. Der er rengøringsmidler 
tilgængelige. Sker rengøring ikke, eftersendes der en regning.

OBS -Kan kun lejes af beboere i afdeling 1 - “Det Gamle Vesterport

mandag og tirsdag kl. 16.00 - 18.00
resten af ugen kl. 15.00 - 17.00
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Dorthe Hærvig
Provst Dreslers Vej 32, st.v., tlf. 5127 2539
Mail: dh@laptus.dk
Sekretær/Beboerblad Christian Fischer 
Provst Dreslers Vej 19, tlf. 4083 6789
Mail: raistlindk@gmail.com
Kasserer Søren Stig Meyer
Elius Andersens Vej 11, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.com
Jane Borbjerggaard 
Bangsbovej 10 1.h., tlf. 5188 8769
Mail: jane_borbjerggaard@hotmail.com
Erik Madsen
Bangsbovej 18, 3.h., tlf. 2245 3532 
Mail: erik.madsen1938@gmail.com 
Bodil Schou
L.P. Houmøllers Vej 136,  tlf:. 2835 1232
Mail: bodil.schou50@gmail.com
Kasper Nielsen
Provst Dreslersvej 32, 3.h.,  tlf:. 2670 9262 
Mail: kasperknud@gmail.com

Lokalinspektør 
Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk.
Privat: tlf. 6024 4602 

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

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

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKENMØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Vi ønsker jer alle en god jul og et godt 
nytår.
Vi håber, I alle kommer igennem vinteren 
uden corona.

Vi har fået nogle fine tilbagemeldinger på 
vores fine orangeri. Der bliver drukket 
kaffe og spillet kort derude.
Vi vil gerne have henvendelser, hvis der 
er nogen, der kunne tænke sig at være 
med til at præge, og holde beplantningen 
i orangeriet. Ring til Dorthe på tlf. 5127 
2539. 

Vi gør lige igen opmærksom på, at 
beboerhuset kan bruges ved henvendelse 
til bestyrelsen, hvis man f.eks. har lyst 
til at arrangere bankospil, loppemarkede, 

“kom og smag vores mad” eller ligende. 
Det kunne være godt med lidt aktiviteter, 
så vi kan mødes og være sammen om 
noget. Der er nu også etableret en rampe 
ved beboerhuset, så den er mere handicap 
venlig.

Lige en opfriskning på fælles Facebook 
side. Den hedder “os der bor i møllepar-
ken”. Tilmeld jer gerne siden.

Nu er der mulighed for at bruge de nye 
ladestandere ved driften. Det er billig 
strøm og nemt, men husk af flytte bilen, 
når den er færdig opladet.

Kom og vær med fra kl. 18.30 til vores 
afdelingsbestyrelsesmøder. Det er den 
første mandag i måneden. Vi vil gerne  
høre om jeres ideer til et godt og hygge-
ligt sted at bo, som især lever op til jeres 
drømme om det gode sted at bo.

Mvh afdelingsbestyrelsen

mailto:dh@laptus.dk
mailto:raistlindk@gmail.com
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Nyt fra Bangsbo Aktivitetscenter
Efterår er blevet til vinter, og nu er det 
endnu engang blevet tid til et tilbageblik 
fra Bangsbo Aktivitetscenter. Tiden iler 
afsted, og ind i mellem er det rart at 
stoppe op, og tænke tilbage på alle de 
gode oplevelser vi har haft. År 2021 har 
også været anderlededes, men tiden går 
jo alligevel og nu er det snart jul. 
Men inden vi for alvor finder julehumøret 
frem, vil vi gerne opfordre dig til, at læne 
dig tilbage og nyde vores lille skriv.

Høstfest
Tirsdag den 21. september holdte vi 
’Høstfest’. Og sikke en fest altså! Vi var 
intet mindre end 156 festglade mennesker 
samlet her i Bangsbo Aktivitetscenter. Vi 
startede kl. 12.00, men allerede en time 
før begyndte de første gæster at komme. 
Vores dygtige café havde sammensat en 
lækker menu med både hovedret, dessert 
og småkager til kaffen. Underholdningen 
blev leveret af ”The Irish Waterfalls”. 
Et band med nordjyske rødder, der har 
en stor kærlighed for irsk musik. Vi er 
meget stolte og meget glade for den store 
tilslutning der var til vores ’Høstfest’. 
Fællessalen summede af liv og latter, 
glade mennesker og god musik. Vi kan 
desværre ikke gengive stemning 100%, 
men vi håber I vil nyde billederne og 
måske få en fornemmelse af, hvor dejlig 
en dag vi havde. 

Loppemarked
Vores frivillige forening Sydbyens Ven-
ner, holdte i samme uge som ’Høstfesten’ 
også loppemarked. Nogle husker sikkert 
bedst deres loppemarked i forbindelse 
med ’Påskemarkedet’. Men for andet år i 
træk måtte vi aflyse grundet restrik-
tioner. Derfor var det en store glæde, da 
Sydbyens Venner kunne slå dørene op til 
to dage i træk med loppemarked. Begge 
dage kunne man handle lopper til tonerne 
fra Sydbyens Orkester. Nyd billederne, 
og så håber vi at år 2022 bliver året, hvor 
vi igen kan slå dørene op til ’Påskemar-
kedet’. 
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   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKENMØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

Frivilligdag
I uge 44 var der fokus på frivillighed 
i aktivitetsområdet i Frederikshavn 
Kommune. Det blev markeret ved, at de 
forskellige aktivitetscentre holdte åbent 
hus, hvor det var muligt at komme og 
høre mere om, hvad det indebærer at 
være frivillig. Her i Bangsbo Aktivitets-
center havde vi åbent hus om onsdagen. 
Sydbyens Venner stod klar sammen med 
personale og aktivitetsleder Annette 
Weesgaard, til at fortælle om vores 
dejlige aktivitetscenter og det vi kan 
tilbyde alle seniorer på efterløn samt 
pensionister i alle aldre. Hvis du kunne 
have lyst til at være frivillig hos os, så 
er du velkommen til at kigge forbi, så 
vil vi være behjælpelig med at formidle 
kontakten til Sydbyens Venner. 

Julemarked
Forberedelserne til julemarkedet er i skri-
vende stund i fuld gang. Når dette blad 
udkommer, ja så har vi afholdt vores jule
marked. Vi går og krydser fingre for at 

smittetal, restriktioner og hvad der ellers 
forbindes med Corona, forholder sig i ro, 
så vi kan få lov til at holde julemarked. 
Vi lover at bringe jer lidt billeder i næste 
nummer.

Juleaften
Traditionen tro, så holder vi også jule-
aften i år. Hold øje med opslag og 
tilmelding i Bangsbo Aktivitetscenter.

Og nu er der kun tilbage,
at ønske jer alle en rigtigt glædelig jul, 
samt et godt og lykkebringende nytår. 
Tak for mange gode oplevelser i året, der 
snart rinder ud. Vi har nydt hver eneste 
og håber på ligeså mange i år 2022. Uden 
jer var Bangsbo Aktivitetscenter ikke det 
samme og vi værdsætter jeres besøg, 
jeres engagement for vores center og ikke 
mindst jeres samarbejdsvillighed i et år, 
der igen har været præget af restriktioner. 
Tak til jer alle! Nu ser vi fremad og går 
et nyt år i møde, hvor de første arrange-
menter allerede er i støbesken. Derudover 
skal vi i 2022 også fejre Bangsbo Aktivi-
tetscenters 25 år jubilæum. Vi glæder os 
allerede! 
Endnu engang ønskes I alle en rigtig 
glædelig jul. 

Med venlig hilsen 
Bangsbo Aktivitetscenter
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mails til afdelingsbestyrelsen sendes 
til vesterportafd5@gmail.com

Formand
Britta Bugge, Flotillevej 78 
Tlf. 2196 9694

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

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

Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

Lotte Winthervad Larsen, Flotillevej 34
Tlf. 2191 8256

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

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

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

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

FÆLLEDBOFÆLLEDBO    AFDELING 5    AFDELING 5MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKENMØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Nu er året ved at gå på hæld, vi vil i 
afdelingsbestyrelsen ønske alle beboer, 
driften og kontoret en god jul samt et 
godt nytår.

Vi går nu ind i den mørke tid, men 
heldigvis er der allerede flere der er godt 
i gang med at sætte lyskæder op i de 
små haver, og inden vi får set os om, så 
sænker julefreden sig. når Beboerbladet 
er i trykken, er der igen i år kommet lys 
i juletræerne både i fælleshuset og rundt 
omkring i området.

Det har igen været et turbulent år, med 
delvis nedlukning af samfundet. Det har 
sat sit præg både for beboere og driften. 
Det er lykkedes at få etableret flere park-
eringspladser efter ønske fra beboerne, 
og legepladsen omkring den røde hoppe 
pude er ved at være komplet.

Der har igen været mulighed for at 
komme af med haveaffald en gang om 
måneden, og det har været dejligt at se 
den opbakning der har været til det. Der 
skal lyde en stor tak til Bjarne og Jens 
Jørgen for at gøre det muligt, også at 
kunne komme af med have affaldet uden 
for åbningstid.

Der er også sket lidt på klubfronten, hvor 
Wildbasserne har fået lidt vokseværk, 
med b.la. en Halloween fest og en 
juletræsfest.

Mange kærlige julehilsener 
Afdelingsbestyrelsen

mailto:vesterportafd5@gmail.com
mailto:cbs-afd.5@gmail.com
http://b.la/
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FÆLLEDBOFÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5
Nyt fra Wildbasserne

Halloweenfest
Den 31. oktober afholdte vi en halloween-
fest med pizza buffet. 
Der var ialt tilmeldt 55 børn og voksne. 
Vi havde lavet 4 små konkurrencer.

Den første konkurrence var at forældrene 
skulle ligge et billede op på Fælledbo´s 
Facebookside af de børn, der var udklædt. 
Så kunne beboerne stemme om den bedste 
udklædning.

Konkurrence nummer 2 var kuglepen i 
flaske.

Konkurrence nummer 3 var snørrebånds-
spisning.

Konkurrence nummer 4 var stole leg

Det var en rigtig (u)hyggelig aften.

Vi siger 1000 tak for den store opbakning 
og håber vi ses igen, og gerne flere til jule-
træsfesten den 4. december. 

Med venlig hilsen
Wildbasserne i Fælledbo 
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!!! VIGTIGT !!!
Hvis man ikke læser de 

meddelelser, som 
kommer fra administrationen 

og afdelingsbestyrelsen, 
fritager det ikke beboerne for 

ansvar.

Afdelingsbestyrelsens 
møder

afholdes første mandag i 
lige måneder kl. 15.30

Man er velkommen til at kigge 
ind, hvis man har noget på 
hjerte, eller har noget, man 

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

af bestyrelsesmødet. 

Mødereferater
Et kort referat af 

afdelingsbestyrelsens møder 
bliver anbragt i 

udhængsskabet ved indgangen 
til vaskeriet kort tid efter mø-

dets afholdelse. 
Du kan også læse referatet 
på Vesterports hjemmeside 

under afdeling 5.

BYTTEBIX
Byttebixen er placeret i den eksis-
terende 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.

Trailer udlejes i Fælledbo

For videre information kontakt 
Lotte Winthervad tlf. 2191 8256 
eller Britta Bugge tlf. 2196 9694

Priser for at leje 
2 timer 40,- kr.
4 timer 60,- kr.
6 timer 80,- kr.

Døgnleje 100,- kr.
OBS - Depositum 150,- kr.



16
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    Pebernødder
200g sukker

2 æg
500g mel

1 tsk hjortetaksalt
2 tsk nelliker
2 tsk, ingefær

2 tsk kardeomme
3 tsk kanel

300g margarine

Først piskes æg, sukker sammen - derefter piskes kanel, 
kardemomme, ingefær, nelliker, hjortetaksalt i. 

Margarine og mel kommes i og det hele mases sammen med  
hænderne, og sættes derefter på køl 30 min.

Deen æltes og rulles ud i lillefinger tykkelse og 
skæres i 1cm stykker, som trilles til kugler og bages 

ved 190 grader i 5-6 minutter. 

HUSK at de skal køle af  - inden de kommes i kagedåsen.

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

Arly Gunnar Jensen, Engparken 23
Tlf. 4089 4795
Mail: arly.gnielsen@hotmail.com

Eva Sørensen
Tlf. 2218 2952

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

Bodil Pedersen, Engparken 185
Tlf. 2421 0089
Mail: torsdagbodil@hotmail.com

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

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

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

I afd. 6 deler Liva Rom, Engparken 41, Be-
boerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, 
så henvend dig her.

ENGPARKEN / SØPARKENENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Her i Engparken er det tydeligt, at hallo-
ween er over os. De flotte udskåret græskar 
lyser gårdhaverne op og indbyder til hygge, 
såvel som uhyggeligheder. Flere børn 
samles om at gå ud og rasle slik, hvorfor 
man kan forvente et spøgelse eller to, banke 
på døren. Heldigvis ved børnene at der kun 
bankes på, hvor der er græskar udenfor, 
så dem der ikke fejrer denne højtid ikke 
forstyrres unødigt.

Meget er sket i forbindelse med den nye be-
styrelse, som i øvrigt skal have stor ros for 
deres arbejde. Der arbejdes på forbedringer 
samt fornyelser. 
I forbindelse med forbedringer kan vi stolt 
fortælle at der er er indkøbt 2 nye kombi 
stole til forsamlingshuset. Stole der både 
kan være babystole og junior stole alt efter 
behovet. Et behov der har været længe, men 
som nu endelig er indfriet, til glæde for os 
alle. 
Vi arbejder desuden på at få sat et væghængt 
puslebord op på handikaptoilettet, samti-
dig med vi venter på ramper, der kan gøre 
det nemmere for kørestolsbrugere, samt 
beboere med rollator mm. at komme ind 
og ud. Det er vigtigt for os i bestyrelsen at 
alle beboere føler sig velkommen, samt kan 
begå sig i forsamlingshuset. 

En stor højtid venter lige om hjørnet, nemlig 
jul. Det er besluttet at der sættes juletræ op 
i hver gårdhave, med tilhørende lys. Det 
vil være til stor glæde, hvis børnene får lov 
at pynte disse. Det skaber en dejlig hygge, 
samt skaber et fællesskab imellem børnene. 
Så tag endelig jeres børn eller børnebørn og 
noget julepynt med ud og pynt træet. Husk 
at det skal være stormsikkert, så det ikke 
blæser af og går i stykker.
I må samtidig sætte kryds i kalenderen den 

mailto:chani7711@gmail.com
mailto:arly.gnielsen@hotmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:torsdagbodil@hotmail.com
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ENGPARKEN / SØPARKENENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6
12. december, da det er der vi afholder vores 
store juletræsfest. Julemanden kommer på 
besøg og danser med børnene om juletræet, 
imens de voksne kan nyde et glas lun gløgg 
og varme æbleskiver. Tag endelig børn, 
børnebørn, din bedre halvdel eller naboen 
med til et par hyggelige timer. Vi sørger 
for julemusik, småkager og julestemning. 
Tilmelding kommer i jeres postkasse.

Har I øvrige ting, skal i ikke tøve med at 
tage fat i en af os fra bestyrelsen. 

Vi kan fra bestyrelsen ønske god halloween 
og glæde os til at se jer til juletræsfest. 

Mange hilsner 
Malene Damberg

- 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.

Det er står Max, som står for udlej-
ningen, og han kan 

kontaktes via telefon. 

Julehilsen
Nu nærmer december og julen sig med hastige skridt. 
Selv om julen hurtigt nærmer sig, tager vi os alligevel 

tid til at standse op og hygge med julens små traditioner. 
Mange laver dekorationer, bager og pynter juletræ. 

Det er de små øjeblikke, der giver glæde i vores sind 
og minder at huske. 

Mange er allerede begyndt at pynte op med hyggelige 
julelys udenfor. Vi kan kun opfordre til, at man går sig 
en tur ud i mørket og nyder den stemning lysene giver.  

Vi i bestyrelsen ønsker alle en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår.

Venlig hilsen
Charlotte Nielsen
Afdelingsformand
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Nyt fra Søparken
Vi kan se tilbage på en sommer med sol og 
sommer. Der har desværre ikke været så 
mange samlinger på tværs af Søparkens 
huse. Det skyldes at Covid19 har været en 
del af hverdagen ude i verden, heldigvis er 
vi sluppet her i Søparken. 

Vi har ikke kunne afholde loppemarked i 
de sidste to år, men får til stadighed tildelt 
nogle lopper, så her på det sidste, har vi 
valgt at holde vores pavillon, som vi kalder 

”Kræmmerhuset” åbent nogle timer, og sat 
nogle effekter til salg på Facebook og på de 
salgsgrupper, som sælger genbrug og lopper. 
Det har givet en del salg – men vi vil gerne 
her slå et slag for, at du er velkommen til at 
tage kontakt til os tre projektmedarbejder, 
der arbejder i Søparken, så kan vi aftale et 
tidspunkt du kan komme og handle. Vi har 
mange gode sager.

Vi har valgt at markere genåbningen af sam-
fundet - det at der igen kan komme besøg i 
Søparken. I nogle huse er det høstfest, andre 
er det julefrokost, hvor beboerne har kunnet 
invitere to pårørende med til festen. Det var 
rigtig hyggeligt at have gæster – god mad 
og noget stille musik. Alle havde festtøjet 
på, og frisøren havde haft travlt med at 
sætte håret. 

Hen over sommeren har vores cykelpiloter 
haft travlt med, at cykle ture med beboerne. 
Vores nye kørestolscykel har kørt mange 
ture rundt Kvissel, Elling, Palmestranden, 
Rønnehavnen, havnen og ud til Sæby – ja 
hvor nu beboerne havde et ønske om at 
gense steder. Det er turer, der virkelig gør at 
smillet og de røde kinder kommer frem. 

I dag har vi haft mandegruppe, her blev der 
serveret jødekager og kaffe, og snakken gik 
bare så godt. Der blev vendt mange sjove 
historier og oplevelser. 

Nu står julen for døren og vi begynder at 
finde lysene frem. Julekasserne med jule-
pynten skal snart frem, og så skal der pyntes. 
Ligesom der er planlagt julekage bagning 
med vaniljekranse, fedtebrød og brune 
småkager. Jo beboerne ved godt, hvad de 
ønsker. Mon ikke også det bliver til et par 
æbleskiver eller flere. 

Vi vil gerne, her fra Søparken ønske jer alle 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår med 
fest og farver. For det bliver der… allere-
de nu vil vi afsløre, at vi skal fejre vores 
Dronning Margrethe og hendes jubilæum 
som Dronning. Lidt kongelig må vi have 
lov at være. 

Hilsen herfra 
Projektmedarbejdere 
Kaj, Vibeke og Birthe       
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Der er p.t. ingen afdelingsbestyrelse

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

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

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

MIDTBYENMIDTBYEN    AFDELING 7AFDELING 7
Læserbrev

Fællesskabet
Julen nærmer sig, snart vil vores vicevært 
Annika pynte op med juletræer ude og inde, 
der vil blive lyst op i udestuerne. Når coro-
naen engang endelig tager af, må vi prøve 
om vi igen kan få genskabt det fællesskab, 
der tidligere har eksisteret i afdeling 7.  Kun 
Danmarksgades allerældste har holdt ud og 
bevaret en spilleeftermiddag om torsda-
gen, men der er næsten ikke kommet nye 
til, selv om der stadig sidder en plakat på 
opslagstavlen.

Fællesarealerne er ikke bare noget, som 
viceværten skal sørge for holdes i orden, 
det er fælles ansvar - også når potteplan-
terne skal vandes.  Det er her man mødes 
uformelt og snakker.  Vi skal alle være med 
til at sørge for at de midler, der skal være 
og er afsat til fællesskabet, også bliver brugt 
fornuftigt.

I almene boliger har beboerne medindfly-
delse, den er ikke stor, men den er der.  Der 
er også indbygget et fællesskab, men det 
kræver, at der er nogen aktive folk, der både 
evner og vil lave arbejdet til fælles bedste.  
Vi savner den afdelingsbestyrelse, vi ikke 
har haft, siden vores aktive og dygtige 
formand for afdelingsbestyrelsen flyttede.  
Der er kommet mange nye beboere, og der 
må være nogen, der er i stand til at fortsætte 
Hanne Gehlerts dygtige arbejde med at give 
administrationen et kvalificeret modspil til 
alles bedste, og gode sociale oplevelser til 
os allesammen.

I afdeling 7 fylder fællesarealerne meget, 
specielt i Danmarksgade,  men også i Råd-
husstræde har man haft tradition for at kun-
ne meget sammen i kælderen, gildesalen og 
det beskedne udeareal.  Midtbyen havde et 
imponerende fællesskab, da jeg 

mailto:pr@vesterport.dk
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flyttede ind i Danmarksgade for 11 år siden, 
hvor man mødtes uformelt på de dengang 
endnu velholdte fællesarealer ude og inde. I 
dag bruges fællesområderne ikke mere på 
samme måde, noget skyldes coronaen, men 
det spiller også ind, at de sine steder trænger 
til en kærlig hånd.  Får vi ikke igen liv i de 
områder igen, betaler vi husleje for noget, vi 
ikke har tilstrækkelig fornøjelse af.

Vi trænger til igen at få en afdelingsbesty-
relse, men for at den kan fungere, kræver 
det opbakning, at vi allesammen vil give en 
hånd med, når vi ser, at der er behov.  
Mange siger, at de er for gamle, men jeg 
blev i sin tid trukket ind i arbejdet som 
85-årig og klarede det i knap 3 år, og er i 
dag repræsentantskabsmedlem, udpeget af 
bestyrelsen i manglen på afdelingsbestyrel-
ses repræsentanter, men bør afløses hurtigst 
muligt af yngre beboere fra en ny afdelings-
bestyrelse.

I øvrigt kan man godt lave arrangemen-
ter for beboerne, selv om vi ikke har en 
afdelingsbestyrelse. Man skal blot søge 
Vesterport om tilskud indenfor budgettet.  
Så tag nogle initiativer, når det bliver muligt 
for coronaen.

God jul

Grete Munch
Danmarksgade 24 A, 3 nr. 2

En adventstid er begyndt

Forventningsfulde øjne
lyser op i december mørket.

Julestjerner af alle slags
stråler omkap

med himlens blinkende diamanter.

Forventningsglæde,
tro på livet,

kærlighedshåb
fylder hvert et hjerte

i den søde juletid.

Miraklernes tid,
drømmenes tid;

hvor alt er muligt,
hvor godhed ventes

og fred gives.

Fire levende lys,
fire søndage,

hjerterøde bånd knyttet
på eviggrønne grene.
En ubrydelig krans.

ukendt kunstner
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Afdelingsbestyrelsen

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

Næstformand 
Henrik Nielsen, Havnefronten 16
Tlf. 2048 8708
Mail: vandvarksvej@gmail.com

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

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

Kenny Aaen, Stokken 9
Tlf. 2083 3326
Mail: keaaen2014@gmail.com

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

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

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

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

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

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Havnefronten har fået nyt bord-bænkesæt, 
så nu venter vi bare på den kommende 
sommer.

Vi har lige afsluttet vores efterårsfest med 
succes. Der var som altid god mad, musik 
og dans. Dejligt med et godt fremmøde 
fra Grundtvigshave. Se billeder nederst på 
siden.
Nu ser det ud til at vi går en Corona tid i 
møde igen – så PAS PÅ JER SELV.

Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske alle 
beboere, driften og administrationen en 
glædelig jul og et godt nytår.

Hilsen afdelingsbestyrelsen

mailto:johnneergaardandersen@gmail.com
mailto:vandvarksvej@gmail.com
mailto:nannysaloevera@hotmail.com
mailto:gerdabenny@hotmail.com
mailto:keaaen2014@gmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
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Mødereferater afd. 9

Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i udhængsskabene ved 
Grundtvigs Have, Ankerpladsen og Havnefronten.

Du kan også læse referatet 
på VESTERPORTS hjemmeside under afdeling 9.

Møde i afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen holder møde den første tirsdag i måneden. 

Fra kl. 10.00 - 10.30 kan beboerne kigge forbi og snakke med afdelings-
bestyrelsen

Fællessang
Der er fællessang den sidste 

torsdag i måneden på 
Havnefronten kl. 14.00

Torsdags Cafe & Torsdags klub
Der er Torsdags Cafe i Tårnet om torsdagen kl. 14.00 og 
Torsdags Klub på Ankerpladsen om torsdagen kl. 14.00

Banko
Der er banko hver anden mandag 

i lige uger kl. 19.00.

Whist Klubben
Hver torsdag kl. 19.00  

på Ankerpladsen 

JULE-BANKO 
for beboere i afdelingen

Der er banko for alle beboere i
 afdelingen den 5. december 2021

kl. 13.30

KOM OG VÆR´ MED
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Afdelingsbestyrelsen

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

Næstformand 
Karin Wæhrens, Bangsbovej 60
Tlf. 2444 0161
Mail: karinwaehrens@gmail.com

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

Morten Bast, Bangsbovej 66
Tlf. 4169 9632
Mail: mortenbastfrh@ngmail.com

Lissi Hansen, Bangsbovej 42
Tlf. 4183 4772/9842 4772
Mail: lissiolehansen@nordfiber.dk

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

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

I afd. 12 deler Benjamin Christiansen, 
Schousvej 3, Beboerbladet ud. Har du ikke 
fået noget blad, så henvend dig her. 

               AFDELING 12  AFDELING 12 LILLE BANGSBOLILLE BANGSBO

Formanden har ordet
Lille Bangsbo er et seniorbofællesskab, hvor 
vi bor i hvert vores lille rækkehus, og deler 
fælleshuset med mange aktiviteter. Vi har 22 
boliger med 30 beboer. Vi har et fundament, 
der blev skrevet før indflytningen i 2002.

Først i 2022 vil vi i fællesskab gennemgå 
samtlige punkter i vores husorden.  Alle nu-
værende beboere kan så være med til at tilrette 
reglerne til nutidens normer.

Efter den store reparation af revner i husene, er 
der opstået nye. Der er foretaget eftersyn og i 
2022 vil der blive taget stilling til, hvad der kan 
gøres ved problemet.
Vores langtidsbudget blev vedtaget på afde-
lingsmødet i september 2021. Se afdelingsmø-
dets referat på hjemmesiden eller i sidste blad.

Den 2. oktober holdt vi vores årlige ”Åbent 
hus-arrangement”. Der var god tilslutning, 
og vi havde en hyggelig eftermiddag med 
mange gæster. Flere blev skrevet på ventelisten. 
Pernille fra kontoret var her efter åbenthus-
dagen og fortalte om vores udlejningsregler.

I juli mistede vi Connie., som havde været med 
fra afdelingens start. Nu har vi budt velkom-
men til en ny lejer.

En håndarbejdsklub er oprettet af vores strik-
keglade damer. De er fantastisk dygtige og 
mødes onsdag aften i fælleshuset. Se foto af 
det flotte sjal. Det er også dejligt at se alle de 
nye trøjer, pigerne kommer i.

mailto:margrethe.nielsen@nordfiber.dk
mailto:karinwaehrens@gmail.com
mailto:prj1381@gmail.com
mailto:mortenbastfrh@ngmail.com
mailto:lissiolehansen@nordfiber.dk
mailto:svc@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Vi havde bankospil med mange gevinster. 20 
beboer ud af 30 mulige deltog.

Afdelingsbestyrelsen var til Midtvejsmøde 
den 6. november. Det var en god lørdag med 
orientering om, hvad der foregår i Vesterport. 
Vi fik at vide, at vi skal gennemgå indkomne 
forslag til afdelingsmødet, og rette dem til i 
samarbejde med forslagsstilleren, så der kan 
stemmes. Der blev vist eksempler på simple 
forslag, der slet ikke var forslag. Altså vi 
gennemgår fremover forslag, inden det sendes 
til Vesterport.

Afdeling 4 fortalte mig om deres orangeri. Vi 
må gerne lave udflugt med kaffedrikning 
dertil. Kan også bare kikke ind når vi går ture. 
Afdelingen har også flyttet motionsredskaber 
sammen i en gruppe. Tag lige en omgang 
på dem, når I kommer forbi på stien ned til 
Sydbycenteret. Hav noget med at sidde på her 
i vinter. Vores kroppe har godt af en tur på dem 
alle. Sætter pris på at have et motionscenter i 
gåafstand. 

I ønskes alle en god Jul og et godt Nytår. Tak 
for det gamle.

Margrethe Nielsen
Afdelingsformand

Billeder fra Mortensaften 
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

Vicevært - Ingeborgvej
Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

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

I afd. 17 deler Victoria R. Johansen, Sønder-
gade 104, Beboerbladet ud. Har du ikke fået 
noget blad, så henvend dig her.
I Ravnshøj deler viceværten  Beboerbladet 
ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend 
dig til administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Nu er vi kommet så langt på året, at den søde 
juletid nærmer sig med hastige skridt, og vi 
så småt begynder at tænke på alle de ting, vi 
plejer at lave op til jul. 

Her i afdelingen venter vi på at håndværker-
afdelingen begynder på renoveringen af vores 
højbede, som gerne skulle være færdig inden 
frosten sætter ind, så de kan være pæne med 
nye planter i det nye år.  Efter vi har ventet 
længe på at elektrikeren skulle ordne de nye 
døråbner, ved Ingeborgvej nr. 5-7-9 ser det nu 
ud til at lysne. 

Vi fra Afdelingsbestyrelsen ønsker alle vore 
beboer i afdeling 17 en rigtig glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende nytår. 

Hilsen
Kirsten Q. M. Svendsen. 

Til beboerne på Ingeborg-
vej vedr. flagning

Vi må desværre bede vores be-
boere om selv at sørge for hejs-
ning og nedtagning af flaget på 

runde fødselsdage og ved dødsfald, 
da vi på nuværende tidspunkt ikke 

har nogle til at hjælpe.
Flagene ligger i tørrerummet i 

kælderen, Ingeborgvej 5.
Få evt. familie eller bekendte 

til at hjælpe 

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

Så er efteråret ved at være meget synligt, 
der er ikke mange blade tilbage på træerne. 
Snart går vi ind i julemåneden, og forbe-
redelserne er allerede godt i gang. Vores 
borgere på Ingeborghus har hentet masser 
af gran til juledekorationer, og til Bangsbo 
aktivitetscenter.

Der har været tur til A-Z i Hjørring og 
julebelysningstur for borgere der bor på 
Ingeborgvej.

Der er igen i år, mulighed for at bestille jule-
mad i cafeen. Maden skal bestilles senest 
den 10. december. Vi bringer maden ud den 
24. december mellem kl. 11 og 12.

Nyt fra Ingeborghus
Vi har stadig masser af aktiviteter i Hjerte-
rummene.

Julemåneden byder også på julefrokost 
for Ingeborghus borgere. Der vil helt 
sikkert blive masser af julehygge, både for 
Ingeborgvejs beboere og for Ingeborghus 
borgere, i December måned. Vi glæder os til 
at hygge med jer.

Mange nissehilsner fra personalet 

Foto fra tur med eftermiddagskaffe
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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

Lars Lyngø
Fladstrandsparken 13
Tlf. 6111 2479

Jes Jakobsen
Fladstrandsparken 97
Tlf. 2825 8273

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

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

Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

I afd. 30 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Berings Vej 108, Beboerbladet ud. Har 
du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKENFLADSTRANDSPARKEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Så er julen og vinteren ved at gøre sit indtog 
hos os i Fladstrandsparken. Beboerne sætter 
lys og pynt på altaner, terrasser og ved ind-
gange til boligen. Det hygger og giver en dejlig 
stemning over hele Fladstrandsparken.

Håndværkerne arbejder intenst på vores 
udskiftning af MGO- plader. Det giver 
selvfølgelig nogle gener og udfordringer mens 
det står på, men det bliver godt når det er 
overstået.
Tidsplanen kommer ikke til at holde helt. Men 
mon ikke vi bliver færdige som lovet, når det 
bliver sommer igen. Det vælger vi at tro på.

Vi har fået rengjort vores molokker, så vi ikke 
skal generes af dårlig lugt. Det bliver gjort med 
passende mellemrum i fremtiden. 

I skrivende stund er der to uger til julefrokosten. 
Vi håber det bliver til nogle hyggelig timer i 
vores dejlige Fladstrandshus. Så når du læser 
dette, har vi afholdt festen og håber det blev en 
succes.
Der er i øvrigt godt gang i udlejningen af 
Fladstrandshus til stor glæde for alle. 

Der er udfordringer med parkeringen, når der 
afholdes arrangementer. fordi der er p-pladser, 
der er inddraget i forbindelse med vores 
renovering. Men vi synes, folk er begyndt 
at bruge Gl. Skagensvej til parkering, og det 
mindsker det kaos der nemt kan forekomme i 
forbindelse med fester og andre arrangementer 
i Fladstrandshus.

Der har igennem året summet af dejlig stem-
ning. Det er især dejligt at se, hvordan folk kan 
samles på fællesområdet ved terrassehusene 
og nyder et glas vin eller en øl, og hygge sig 
sammen.
Det har været fast om tirsdagen igennem som-
meren og det tidlige efterår. Vi håber meget det 
fortsætter, når foråret banker på igen.

mailto:afd30vesterport@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Vi, i bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig jul 
og et lykkebringende nytår. Og tak til Thomas 
for altid at have tid til at hjælpe og holde vores 
fællesområder fine og indbydende. 

På bestyrelsens vegne
Jes Jakobsen 

Fladstrandsparken - en smuk 
stjerne i den mørke tid
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Afdelingsbestyrelsen

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

Theis Splidt, Barfredsvej 48, st. nr. 2
Tlf. 2882 9738

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

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

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

Glædelig jul til jer alle 
samt et godt og lykke-

bringende nytår.

Der er pt. ingen afdelingsbestyrelse

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

Vicevært
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

Glædelig jul til jer alle 
samt et godt og lykke-

bringende nytår.
Hilsen 

afdelingsbestyrelsen

CHRISTIANSMINDECHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14

ÅLBÆKÅLBÆK             AFDELING 10AFDELING 10

mailto:jenny.a.f@live.dk
mailto:monajohanne1966@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
mailto:ph@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Helle Bach Nielsen
Lerstien 19 A, tlf. 4242 4107
Mail: helle-bach@live.dk

Dorthe Hansen Birkmose
Lerstien 17 A, tlf. 2061 7279
Mail: dorthebirkmose@gmail.com

Elin Jakobsen
Lerstien 17 B , tlf. 6127 9300 
Mail: elinjes@hotmail.com

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

LERSTIENLERSTIEN    AFDELING 32   AFDELING 32

Afdelingsbestyrelsen
Formand
Michael Iversen, Tunøvej 31
mail: holme1@godmail.dk
tlf. 4140 8246

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

Referent
Heidi Madsen, Viborggade 11
tlf. 2247 8445

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

AFDELING 55AFDELING 55

Glædelig jul til jer alle 
samt et godt nytår.

Hilsen 
afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen 
sender alle en tanke om 

en god jul og et godt 
nytår.

mailto:helle-bach@live.dk
mailto:dorthebirkmose@gmail.com
mailto:elinjes@hotmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
mailto:holme1@godmail.dk
mailto:Scnielsen@nordfiber.dk
mailto:ph@vesterport.dk


  

NYT KØKKEN ??

Du får medindflydelse på 
udseendet og hvilke materialer,

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

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

støtte til denne stigning. Mange får 
derved betalt deres nye køkken-

stigning ved
boligstøtten.

Hvis du gerne vil have nyt køkken 
– så kontakt  

Administrationen på 9842 6111

    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN   HÅNDVÆRKER AFDELINGEN

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
           Jyllandsgade 9
         9900 Frederikshavn
         Tlf.  9620 5430

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

Hvad koster det at få malet?
Tænker du på at efteråret eller vinteren skal bruges på at få frisket din lejlighed lidt op. 

Så kommer det store spørgsmål - hvad koster det?
Du er altid velkommen til at kontakte servicemester Jens Michael Jensen på 

tlf. 2566 3340 og få et uforpligtende tilbud på det arbejde, 
som du gerne vil have udført.

  

  Vesterports 
  Håndværkerafdeling 

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

    Er du interesseret i dette,  så giver 
    vi dig gerne et uforpligtende tilbud.

   Du kan evt. kontakte:
   Servicemester, Jens Michael Jensen

   tlf. 2566 3340

NYT KØKKEN ??

Du får medindflydelse på 
udseendet og hvilke materialer,

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

552,- kr. pr. måned – og hvis du får 
boligstøtte, kan der søges bolig-

støtte til denne stigning. Mange får 
derved betalt deres nye køkken-

stigning ved
boligstøtten.

Hvis du gerne vil have nyt køkken 
– så kontakt  

Administrationen på 9842 6111

mailto:jmj@vesterport.dk

