
Nr. 5 2016 42. årgang
2016

Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere
- lavet af beboere



2

Oplag ca. 3.400 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.

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

Bladet trykkes af Click A/S,
Grønnegade 17, 9300 Sæby.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

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

Redaktion
Afdeling 1: Jonna Nielsen, tlf. 9843 5701
     jkn@mail.dk
Afdeling 4: Henning Conradsen, (ansvarsh.)
                    tlf. 3022 0948
     henning.conradsen@gmail.com
Afdeling 5: Vivi Larsen, tlf. 4159 5868
     vesterportafd5@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 fredag den
2. december 2016.

Næste blad udkommer ca. 10. februar 2017

Stof til næste blad bedes afleveret senest
den 24. januar 2017  på mail til
beboerbladet@vesterport.dk

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

Direktør:
Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

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

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

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

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

Billedet på forsiden er fra afdeling 6, 
Engparken

Foto: Henning Conradsen

  BEBOERBLADET  BEBOERBLADET

mailto:info@vesterport.dk
http://www.vesterport.dk/
mailto:beboerbladet@vesterport.dk
mailto:jkn@mail.dk
mailto:henning.conradsen@gmail.com
mailto:vesterportafd5@gmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:anna@smil2.dk
mailto:beboerbladet@vesterport.dk
mailto:info@vesterport.dk
http://www.vesterport.dk/


3

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
Nyt fra administrationen

Endnu et år er fløjet afsted, og jul og 
nytår står atter for døren.
Også 2016 har været et travlt men 
godt år for Vesterport. De to store 
renoveringer af Engparken og 
Mølleparken er planmæssigt af-
sluttede. Resultat taler for sig selv. 
Begge steder har områderne virkelig 
fået et løft, og lejlighederne har fået 
en øget brugsværdi med godt inde-
klima og billigere varme.
2016 blev året, hvor vi igangsatte 
vores projekt om opførsel af 20 bolig-
er på Lerstien på skrænten øst for 
Kilden. Udbudsmaterialet er ved at 
være klar til licitation, og fysisk går 
man i gang med byggeriet i foråret 
2017. Byggeriet forventes afslut-
tet medio 2018. Vi oplever alle-
rede mange henvendelser fra inter-
esserede lejere, og vil i starten af 
2017 etablere en egentlig venteliste 
til byggeriet.
Af andre projekter skal nævnes om-
bygningen af børnehaverne i Fælled-
bo og Mølleparken. Begge steder 
havde kommunen sagt lejemålet op, 
så i stedet etableres der henholdsvis 
2 og 4 lejligheder. Ombygningen i 
Fælledbo er netop afsluttet og de 4 
nye lejligheder i Mølleparken står 
klar i løbet af februar.
2016 blev året, hvor der kom altaner 
på lejlighederne i Danmarksgade. 
Herved er brugsværdien i lejlighed-
erne øget betragteligt.
Vi kan også se tilbage på at Frederiks-
havn Byfond valgte at tildele Eng-
parken dens næstfornemmeste pris - 

diplomet. Vi synes selv, at renoverin-
gen af Engparken er blevet fantastisk 
flot, men naturligvis er det en dejlig 
fornemmelse, når andre påskønner 
Vesterports arbejde..
2016 har været endnu et år, hvor digi-
taliseringen har vundet mere og mere 
indpas. Vores beboere kan nu mod-
tage vigtig post i e-Boks, og penge-
overførsler direkte til deres Nemkon-
to. Internt er forretningsgangene også 
blevet digitaliserede, så arbejdsgang-
ene er blevet endnu mere effektive. 
Vi vælger at forfølge den digitale vej, 
da vi herigennem bliver i stand til at 
yde en endnu bedre og billigere ser-
vice til vores beboere. Seneste skud 
på stammen er en ny hjemmeside, 
som går i luften omkring tidspunktet 
for udgivelsen af dette blad. Forde-
len ved den nye hjemmeside er, at 
den bliver mere læsevenlig på smart-
phones og tablets – mere end 50% af 
besøgene på vores hjemmeside sker 
fra disse medier. 
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 bi-
draget til at fastholde Vesterport som 
byens førende boligforening.
Glædelig jul og godt nytår.

Steen Møller Andersen
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ADMINISTRATIONADMINISTRATION

DØGNVAGTORDNING

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

AVØ - Nyt telefonnummer
AVØ har fået nyt telefonnummer, så hvis 

du har brug for at kontakte AVØ - evt. med 
hensyn til storskrald - skal du ringe til

AVØ - Tlf. 5163 2992

Administration og ekspedition
          

Åbningstider:
mandag 9.00 - 17.00

tirs-torsdag 9.00 - 15.00
fredag 9.00 - 12.00

Tlf . 9842 6111
Mail: info@vesterport.dk

VIGTIGT !
Husk at oplyse, hvis du 

får nyt telefonnummer og 
mailadresse til 

administrationen

ring på 9842 6111 eller
info@vesterport.dk

mailto:info@vesterport.dk
mailto:info@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.
tlf. 2073 1708, 
Mail: lene.lheisel.heisel@gmail.com

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

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

Jette L. Sørensen, Stenbakkevej 31 1.v.
tlf. 2086 5657, Mail: piajrs@gmail.com

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

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

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

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 2838 9027
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
Så faldt sneen allerede her først i no-
vember måned, og det ser pt. ud til, 
at vi skal slutte dette år med sne og 
frost. Husk at pakke jer godt ind og 
pas på jer selv, når I færdes derude. 
Vores viceværter skal nok sørge for, 
at der er ryddet og saltet, men en lille 
isflage kan jo drille - så se jer for.
Vi i afdelingsbestyrelsen vil også 
gerne her i bladet ønske alle beboere 
i afdeling 1 en rigtig glædelig jul, 
samt et godt og lykkebringende nytår.

På afdelingensbestyrelsens vegne
Lene Heisel

Nyt fra viceværterne
Årets markvandring
Der blev på årets markvandring be-
sluttet, at der skal tyndes ud i de 
gamle asketræer.

Der er blevet tyndet godt ud i de gamle 
asketræer i år.

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
mailto:jkn@mail.dk
mailto:kulk36@hotmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT

Nyt bed ved administrationen
Jesper har lavet et nyt bed ved ind-
kørelsen til administrationen.

Afdelingens første sne
Allerede her først i november fik afde-
lingen prøvet årets første vinterdragt.

Hilsen Per Ritter

Ledige knallert-
garager 

og kælderrum

Der er pt. knallertgarager 
og  kælderrum ledige.

Kontakt administrationen på 
9842 6111 hvis du skulle

 være interesseret.

Gæsteværelser
For leje af gæsteværelserne: 

Tag kontakt til 
Kirsten Nielsen, 
tlf. 9842 2722

Hvis du ikke træffer Kirsten, 
så ring til Jonna Nielsen, 

tlf. 9843 5701
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HUSK
JULETRÆSFEST

SÅ ER DET TID IGEN  

SØNDAG DEN 4. DECEMBER 2016

er der juletræsfest fra kl. 14.00 til kl. 16.00 i gildesalen 
på Abildgårdsvej 35.

Julemanden kommer ikke i år, men vi får besøg af 
Trylle Thomas, som kommer og underholder os.

Der er dømt hygge med æbleskiver, slik og sodavand.
GRATIS ENTRÉ

NB. Dørene åbnes først kl. 13.45
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Hanne Christiansen
Provst Dreslers Vej 32, 1.h., tlf. 2064 5071
Mail: hannerigmorc@gmail.com
Sekretær/Beboerblad Henning Conradsen
Bangsbovej 32, 3.v., tlf. 3022 0948
Mail: henning.conradsen@gmail.com
Kasserer Søren Stig Meyer
Elius Andersens Vej 11, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.com
Christian Fischer 
Provst Dreslers Vej 19, tlf. 4083 6789
Mail: raistlindk@gmail.com
Erik Madsen
Bangsbovej 18, 3.h., tlf. 2245 3532 / 9842 0585
Mail: erik.madsen1938@gmail.com 
Bodil Schou
L.P. Houmøllers Vej 136,  tlf:. 2835 1232
Mail: bodil.schou@outlook.dk
Henrik Persson
Toftegårdsvej 50, lejl 5,  tlf:. 2925 1241
Mail: henrik.s.persson@gmail.com
Lokalinspektør 
Anders Hansen, tlf. 2333 5722.
Privat: Otto Sverdrups Vej 14, tlf. 9843 8251

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

   AFDELING 4   AFDELING 4
Formanden har ordet

Husordenen
Den reviderede husorden blev ved-
taget på afdelingsmødet.
Den er nu omdelt i hele afdelingen, 
så I alle har fået et eksemplar i post-
kassen.
Skulle der være nogle, som ikke har 
fået, skal I kontakte et af bestyrelses-
medlemmerne.
Nogle af de forhold, som er værd at 
fremhæve fra husordenen er låse-
systemet i de renoverede blokke. 
Det er vigtigt, at alle husker at lukke 
yderdørene efter sig, ellers virker 
systemet ikke.
I øvrigt er det nu også vigtigt at lukke 
dørene for at holde vinterkulden ude 
af opgangene.
Når man ser på indholdet af de klage-
sager, som desværre løbende kom-
mer, så klages der ofte over støj, høj 
musik, råben og larm fra naboer i lej-
ligheder og opgange.
Tillige opleves der også ofte ulovlig 
husdyrhold.
Læs nu husordenen grundigt igen-
nem, gem den og tag den frem, når 
du bliver i tvivl om feks., hvornår du 
må vaske, tørretumble eller bore.
Husk at søge om tilladelse i admini-
strationen, hvis du skal passe et hus-
dyr.
Husordenen er vedtaget af beboerne 
med det formål, at vi skal tage hensyn 
til hinanden, således at alle oplever, 
at det er rart at bo i afdelingen.
Gildesalen i Sydbycentret
Udlejning af den store gildesal til 
afdeling 4`s beboere til private fest-
er er indtil videre stoppet. Der har 

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

mailto:hannerigmorc@gmail.com
mailto:henning.conradsen@gmail.com
mailto:smeyer72@hotmail.com
mailto:raistlindk@gmail.com
mailto:erik.madsen1938@gmail.com
mailto:bodil.schou@outlook.dk
mailto:henrik.s.persson@gmail.com
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desværre været afholdt en privat fest, 
hvor alle tænkelige regler og hensyn 
blev overtrådt, der var larm, hærværk, 
trusler og griseri af et omfang, som 
næsten ikke kan beskrives.
Et kedeligt eksempel på, hvordan få 
kan ødelægge det for mange.
Indtil videre kan salen lejes ved hen-
vendelse til administrationen til 
arrangementer, som er til gavn for 
fællesskabet. Arrangementer kan 
laves af Frederikshavn kommune, 
Aktivitetscentret eller foreninger – 
herunder selvfølgelig Vesterport.
På næste afdelingsmøde skal der 
træffes beslutning om den fremtidige 
anvendelse af gildesalen.
Arrangementer
Når dette blad uddeles, løber afdeling-
ens årlige juletræsfest af stabelen i 
Beboerhuset.
Næste arrangement for afdelingens 
børn og deres voksne familiemed-
lemmer bliver Fastelavnsfesten. Den 
er fastsat til søndag den 19. februar 
2017. Der kommer som vanligt ind-
bydelser i alle postkasserne med 
tilmelding, men sæt allerede nu kryds 
i kalenderen.
Vi arbejder i afdelingsbestyrelsen 
med tanker om at starte bankospil 
igen. Når planerne bliver mere kon-
krete, kommer der oplysning derom. 
Hvis nogle af Jer allerede nu ved, at I 
gerne vil hjælpe til med sådan et 
arrangement, må I gerne ringe til Erik 
Madsen. Vi ved, vi får brug for hjælp.
Hvis nogle af Jer beboere går med 
ønsker og tanker om et arrangement, 
som I kunne tænke Jer at afvikle for 
afdelingens beboere, vil vi i afde-

lingsbestyrelsen gerne støtte op om 
det.
Husk, der stadig er åbent i Beboerhu-
set for spil om onsdagen.
Info
Afdelingsbestyrelsen har sammen 
med driftsafdelingen besluttet at op-
sætte en infotavle ved indgangen til 
Sydbycentret. Her ophænges møde-
indkaldelser og referater samt infor-
mationer fra Vesterport.
Beboere, som har brug for at give 
meddelelser til hinanden er velkomne 
til at bruge Vesterports tavler i op-
gangene.
Vinteren har kigget til os med frost, 
sne og kulde. Lad os håbe, at det bare 
var en kort hilsen, således at vores 
viceværter får gode arbejdsbeting-
elser, og det bliver rart for os alle at 
færdes ude længe endnu. 
Til slut mange hilsener med ønske 
om en glædelig jul og et godt nytår til 
alle beboere og ansatte i Mølleparken, 
samt til ledelse og administration fra 
Hanne Christiansen.
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   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Nyt fra driften
Vi har en opfindsom beboer på Provst 
Dreslers Vej. Han har lavet en spild-
bakke, som fungerer således, at når 
man vasker glasset på altanen af, 
så opsamles vandet i bakken - og 
dermed forhindres det, at vandet 
drypper ned til underboen. Se billed-
erne herunder. Afdelingen har fået 
lavet 3 stk., og hvis man vil låne en 

- så kontakt din vicevært.

Renovering af børnehaven
Så er vi godt i gang med de 4 lejlig-
heder i bygningen, hvor børnehaven 
var. De skal være klar omkring 1. 
marts 2017.
Her kommer der lidt billeder fra 
renoveringen og opførelsen af de 
4 lejligheder. 
Hilsen Anders Hansen
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Aktivitetshuset Sydbyen
Efteråret har taget sit indtog, og de 
flotte farver i naturen kommer os i 
møde, når vi bevæger os ud i naturen. 
Der har været kørt mange ture i vores 
busser, og det er dagligt til stor glæde 
for mange af vores brugere, det er en 
aktivitet, som der er rigtig mange der 
deltager i - så endnu engang TAK til 
alle, der var med til at gøre det muligt, 
at vi fik endnu en bus. 
Høstfest
Torsdag den 6. oktober var der ind-
budt til den årlige høstfest. Der var 
tilmeldt 90, og alle havde en rigtig 
dejlig dag med god hjemmelavet mad 
fra cafeen. Dagen igennem var der 
underholdning af 3 x Holm + 1. Der 
blev sunget og nynnet med til den 
store fornøjelse. Alle havde en dejlig 
dag.

 

Glædelig jul



12

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Indkøbsture
Som noget nyt er vi begyndt med ind-
købsture til byens forretninger efter 
forspørgelse fra vores brugere, en 
rigtig god ide. Vi har de første gange 
besøgt Nyholmstrand sko og Føtex. 
Miniature
Torsdag den 13. oktober var der tur til 
Mariager, hvor der var besøg på 
Miniature museum, hvor der var tro 
kopier af huse og slotte. Birte og Jon-
ny som ejer museet var gode rund-
visere, og hvis man blev fristet, var 
der mulighed for at gøre indkøb af de 
mange fine mini kopier. På turen var 
der også tid til at nyde den medbragte 
mad fra cafeen ved Mariager fjord. 
En dejlig tur med mange gode og an-
derledes oplevelser. 
Mortensaften
Torsdag den 10. november skulle 
Mortensaften fejres med tur til Hotel 
Viking, hvor der var indbudt til fest-
aften med Kandis. 
Det var en dejlig aften, som er en 
genganger fra sidste år, så nu må det 
være en tradition. Der blev nydt den 
gode mad, som traditionen tro var 
andesteg med tilbehør efter alle kun-
stens regler, efterfulgt af koncert med 
Kandis. En super god aften, som var 
et tilløbsstykke.

 

Vi vil gerne fra aktivitetshusets side 
ønske alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. Vi glæder os til mange nye 
oplevelser med jer i det nye år.
 
De varmeste julehilsner  fra 
Aktivitetsleder 
Annette Weesgaard
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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 knallertgarager 
Der er ledige 

knallertgarager 

Kontakt administrationen
på tlf. 9842 6111 hvis du 
skulle være interesseret.

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 

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

Formand/Trailerudvalg
Vivi Larsen, Fregatvej 341
Tlf. 4159 5868

Næstformand/Have/Hegn/Trailer/
Skurudvalg
Britta Bugge, Flotillevej 78
Tlf. 2196 9694

Sekretær/Referent 
Camilla Hejlesen, Prisevej 30 A, 
Tlf. 2666 7721

Kasserer 
Birthe Madsen, Fregatvej 229
Tlf: 2422 4567

Have/Hegn/Skurudvalg
Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

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

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

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

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

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

FÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Så er året ved at gå på hæld.  
Inden vi får set os om, er det 
jul, nytår og vi skriver 2017.  
I det forgangne år er der sket flere 
forskellige ting i vores område, bl.a. 
er vores børnehave blevet ombygget 
til to nye lejligheder. 

Der er flere steder blevet fjernet bede 
og sået græs, samt blevet plantet 
nogle træer langs den store sti. Der er 
rundt om i området opsat flere skral-
despande, og hvor er det dejligt at se, 
at de flittigt bliver brugt. På beboer-
mødet i september blev der bestemt, 
at der skulle opføres flere parkerings-
pladser på Flotillevej og Prisevej, ar-
bejdet med disse er godt i gang.

mailto:vesterportafd5@gmail.com
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Vi vil også gerne takke for de gode 
fremmøder, der har været til have-
containeren i løbet af året. Vi er glade 
for, at folk tager imod tilbuddet og 
hyggeligt at få en lille snak om vejr 
og vind.

Alt er jo desværre ikke kun fryd og 
gammen. I løbet af året er der de-
sværre flere af vores beboerklubber, 

der er faldet fra. Dog har vi også 
klubber, der er rigtig godt besøgt. 
Bankoklubben, der har indført et nyt 
spil - Fælledbospillet, 50+, der mødes 
hver anden onsdag og hygger sig med 
diverse ting. Vi så dog gerne, at flere 
beboere havde lyst til enten at stå for 
en klub eller et arrangement, så sidder 
du derhjemme med en god idé til en 
af disse, så tøv ikke med at komme 
frem i lyset.
For 3. år i træk blev der den 10. no-
vember afholdt Mortensaften for en-
lige, og igen i år var der stor opbak-
ning til arrangementet. God stemning, 
gode snakke rundt bordet, god mad 
– alt i alt igen en vellykket aften. 
En stor tak skal derfor lyde til de tre 
gæve piger, der lægger tid og kræfter 
i dette for at give os enlige beboere en 
god aften, Birte, Britta og Vivi. Flere 
af deltagerne var klar med tilmelding 
til næste år.
Da vores trofaste redaktør på Beboer-
bladet tidligere på året valgte at 
stoppe, mangler vi en ny beboer, der 
kunne tænke sig denne opgave. Så 
hvis du sidder derhjemme med ønsket 
om dette, men måske er lidt usikker 
på, hvad opgaven består i, så kontakt 
os gerne og få en snak om dette.
Til slut vil vi ønske jer alle en god jul 
og et lykkebringende nytår – Tak for 
2016 i Fælledbo.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Camilla Hejlesen
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Mødereferater
Et kort referat af afdelings-
bestyrelsens møder bliver 

anbragt i udhængsskabet ved 
indgangen til vaskeriet kort tid 

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

under afdeling 5.
Afdelingsbestyrelsen

!!! VIGTIGT !!!

Hvis man ikke læser de 
meddelelser, som 

kommer fra Vesterport og 
afdelingsbestyrelsen, 

fritager det ikke beboerne 
for ansvar.

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

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

Døgnleje (24 timer) 
koster 100 kr.

Ønsker man at leje trailerne, skal 
man kontakte

Britta Bugge, tlf. 2196 9694 
eller

Vivi Larsen, tlf. 4159 5868

Afdelingsbestyrelsens 
møder:

Afdelingsbestyrelsen 
afholder møde den første 

tirsdag i måneden kl. 
18:30.

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

noget på hjertet eller noget 
I brænder for at dele.

Dette kan ske i den første 
time af bestyrelsesmødet.

Afdelingsbestyrelsen

Trailerparkering

Spørg driften om der 
er en ledig plads til 

parkering af trailer i 
trailergården 

- så den ikke henstår 
ved boligen!

FÆLLEDBO  AFDELING 5  AFDELING 5
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Gurli Nielsen, Engparken 120
Tlf. 9843 4361 / 2076 4361
Mail: gurlinielsen1952@gmail.com

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

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

Dennis Coxlan, Engparken 68
Tlf. 4029 5412
Mail: dencox62@gmail.com

Tina Christensen, Engparken 41
Tlf. 6012 4980, 6012 8980
Mail: tina.christensen@99454545.dk

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

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

Viceværter
Område:
Engparken 1-209:
Claus J. Kristensen, tlf. 2333 5734

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

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

ENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Julehilsen til beboere og ansatte
Så nærmer julen sig med raske skridt. 
Nogle er glade for det, mens andre 
synes, at det går alt for stærkt. Alle 
de gode juletraditioner findes frem 
igen, og ønskesedler skrives i lange 
baner.  Det er en fornøjelse at høre 
på børnenes ønsker. Børnebørnene 
viser, at de har sat kryds ved det, 
de ønsker sig i legetøjskatalogerne. 
Egentlig ville det være nemmere, 
hvis de satte kryds ved det, de ikke 
ønsker sig. Forventningens glæde er 
stor. Det bedste ved julen er, at være 
sammen med familien og holde gode 
juletraditioner i hævd. Det er ikke 
alle, der er så heldige at kunne fejre 
julen med familien, men forhåbentlig 
får de en god jul alligevel. Fra afde-
lingsbestyrelsens side vil vi gerne 
ønske alle vore beboere og ansatte en 
rigtigt glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår. 
Efter jul kommer nytår, og det 
skal selvfølgelig fejres med maner. 
Forhåbentlig vil vores postkasser 
ikke komme til at lide overlast. Det 
ville være en skam, hvis de bliver 
ødelagt. Det vil nok også være en 
god idé, hvis man tager en snak med 
sine børn om, hvad der er nytårsløjer, 
og hvad der er hærværk. Nytårsløjer 
hører sig til, men hærværk er ikke i 
orden. 
Vi vil også i år opfordre vores be-
boere til ved boligen at fjerne affal-
det fra nytårsskytset, for på den måde 
kan vi hjælpe vores viceværter, som 
gør et kæmpe arbejde for at holde 
vores afdeling pæn. 

mailto:gurlinielsen1952@gmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:dencox62@gmail.com
mailto:tina.christensen@99454545.dk
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ENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6

- 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

Julehygge i Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen har afholdt ju-
lehygge i Beboerhuset lørdag den 26. 
november 2016 kl. 14.00-16.00, hvor 
der var mulighed for børn og voksne 
at lave juledekorationer. 
Der var gran, ler og pynt; dog skulle 
man selv medbringe lys og noget at 
lave dekorationen på. Der var juleklip 
for børn.
Der blev serveret kaffe, saft og æble-
skiver.
Juletræsfest 
Traditionen tro afholdes der juletræs-
fest for beboere med børn, børnebørn 
og oldebørn. Arrangementet afholdes 
i Beboerhuset 

søndag den 11. december 2016 
kl. 14-16

Billetprisen er 25 kr. pr. barn og 
gælder for en sodavand, æbleskiver 
og en stor godtepose. Voksne kan 
købe kaffe/gløgg og æbleskiver.
Vi får atter i år besøg af Julemanden, 
som vil synge og lege med børnene. 
Tilmelding skal ske senest den 
7. december til Gurli Nielsen på tlf. 
2076 4361 eller pr. e-mail: 
gurlinielsen1952@gmail.com
(Husk at angive antal børn samt alder 
på børnene).
Betaling kan ske den 11. december 
ved arrangementet. 

Julebankospil
Der afholdes julebankospil tirsdag 
den 13. december 2016 kl. 19.00. 
Udover de sædvanlige 24 gevinster er 
der 2 julekurve à 400,00 kr. samt en 
kaffemaskine. Der er ekstragevinster 
på amerikansk lotteri. 
I pausen sælges kaffe, gløgg og 
æbleskiver. Tag din nabo med til et 
par hyggelige timer, alle er hjerteligt 
velkomne.
Første spil i det nye år er tirsdag den 
10. januar 2017 kl. 19.00.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

mailto:gurlinielsen1952@gmail.com
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

Kasserer
Kirsten Jensen, Danmarksgade 22 B 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. 2838 9027

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

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

MIDTBYEN    AFDELING 7 AFDELING 7
Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen ønsker en 
glædelig jul og godt nytår.
Afdelingsbestyrelsen har holdt møde 
og glædet sig over den gode tilmeld-
ing til vores julefrokost. Når dette 
læses, vil den for længst være afholdt.
Vi ønsker alle i afdeling 7 en glædelig 
jul og et godt nytår, og ser frem til, at 
vi mødes igen i det nye år. Vi synes 
bl.a., vi skal snakke om, hvad det er 
for ønsker, vi har til det sted, vi bor.
Hilsen Afdelingsbestyrelsen

Kom og vær med !
Vi har gode fælleslokaler i afdeling 
7 - udestuer, gildesale, gæsteværelser 
- og de bliver også brugt, men måske 
ikke helt så meget, som de kunne.
Kælderen i Rådhustrædet 
Sidder du og keder dig i vintertiden, 
så åbner vi gildesalen i kælderen 
i Rådhusstrædet den første tirsdag 
i hver måned. Alle i afdeling 7, der 
har lyst til lidt socialt samvær, er 
velkomne.
Kom for at spille dart, for at snakke, 
hygge eller lave nogen ting. Der vil 
blive mulighed for at male på sten og 
lærred. Vi har materialerne, farver og 
pensler, dog må du selv komme med 
sten og lærred. Der er også mulighed 
for at strikke, hækle eller andre 
aktiviteter.
Første gang er tirsdag den 3. januar 
2017 kl. 19.00.
Hvis I har brug for mere, så kan de, 
der kommer selv aftale flere aftener.

mailto:hanne_gehlert@yahoo.dk
mailto:grete@jmunch.dk
mailto:kir.m.jensen@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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MIDTBYEN    AFDELING 7AFDELING 7
Danmarksgade
I Danmarksgade 22 har vi i nogle år 
haft åbent hus hver torsdag eftermid-
dag. Her er der kl. 14.30-15.00 sto-
legymnastik i gildesalen, og derefter 
fra kl. 15.00 hyggeeftermiddag med 
forskellige spil i den nederste ude-
stue. Men her kunne der også være 
mulighed for mere aktivitet.
Alle er velkomne - også mænd, til 
at prøve stolegymnastikken. Man 
møder bare op. Aflysninger vil kunne 
ses på opslagstavlen.
Der kunne også ske mere på torsdags-
eftermiddagene i den nederste ude-
stue. Vi kunne lave flere ting, og vi 
kunne bruge flere lokaler.
Containerforholdene  i Rådhusstræde
På afdelingsmødet den 13. september 
blev der klaget over containerforhold-
ene i Rådhusstræde.  Containeren 
var ofte overfyldt.   Sagen har været 
behandlet på afdelingsbestyrelsens 
møde med driftledelsen.   Vesterports 
lokalinspektør  har set på forhold-
ene.  Over en 14 dages periode er 
affaldsmængden i containerne under-
søgt, og i den periode var containerne 
på intet tidspunkt overfyldt.  
Driften mener, at der har været tale 
om nogle spidsbelastningsproblemer 
i forbindelse med at nogle beboere 
har smidt meget ud på en gang.  
I sådanne tilfælde har viceværten 
mulighed for at foranstalte en ekstra 
tømning.  Derfor bedes beboerne 
kontakte viceværten, hvis der igen 
skulle blive problemer.  
Bommen i Rådhusstræde
Så fik vi endelig en bom op foran 
vores parkeringsplads i Rådhus-
stræde.  Nu skulle der være rigeligt 

med parkeringspladser både til de 
fastboende og deres gæster.  Alle be-
boere, også dem, der ikke selv har bil, 
har fået en fjernbetjening til bommen.  
Der har været nogle indkøringspro-
blemer, nogen er kommet til at køre 
for tæt på bommen og har knækket 
sikkerhedsboltene, men det skulle  nu 
være ordnet.  Brandvæsenet har en 
nøglebox.
Der har været klaget over, at nogen  
brugte flere pladser, end de havde 
betalt for. Der  er  som regel meget 
god plads bag bommen,  og derfor 
vil det ikke være rimeligt at indføre 
restriktioner på nuværende tidspunkt.  
Men sagen kan tages op igen, hvis der 
bliver pladsproblemer.  
Haven i Danmarksgade efter byggeriet
Haven er ved at komme sig efter i 
mange måneder at have været under-
lag for arbejdsskure og oplagsplads 
for byggematerialer.  Græsset er ved 
at komme igen.  Sommerfuglebusken 
mellem 22A og 22B, der til sidst kun 
havde én gren tilbage,  er nu blevet 
erstattet af en ny busk med mange 
grene, og driften ser på, hvad der i 
øvrigt kan gøres.
De fælles bænke, der har været  
vigtige for det udendørs sociale liv i 
Danmarksgade, har ikke helt fundet 
deres rette nye placering.  Foreløbig 
er de i vintermånederne parkeret 
under de nye altaner.  Men til foråret 
skal vi se på, hvordan vi bedst kan få 
dem anbragt, sådan at de står et sol-
rigt sted, ”hvor vi kan ordne verdens-
situationen”, og der samtidig stadig 
bliver plads til, at viceværten kan 
køre med sine maskiner.
Med venlig hilsen Afdelingsbetsrelsen.
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... et blad for beboere - lavet af beboere

- Torsdag eftermiddage -
Alle i afdeling 7 er velkomne 

i Danmarksgade 22 om torsdagen. 

kl. 14.30-15.00 
er der stolegymnastik i salen

kl. 15.00-17.00 
snakkes og spilles der forskellige 

spil i udestuen.

Ingen tilmelding

- Første tirsdag kl. 19.00 -
Alle i afdeling 7 er velkomne 
i kælderen i Rådhusstrædet til 

hyggeaften med muligheder for at 
være kreativ, samt snakke og spille 
dart den første tirsdag i måneden. 

Første gang er 

Tirsdag den 3. januar kl. 19.00 
Ingen tilmelding

Nyt fra driften
Bom i Rådhusstrædet
I september/oktober blev der sat bom 
op til P-pladsen i Rådhusstrædet.
Spar Nord har 8 pladser mod syd, og 
de øvrige 16 pladser er Vesterports.
Der er blevet uddelt fjernbetjeninger 
til alle beboerne i Rådhusstrædet.
Fjernbetjeningerne hører til lejemålet.

Nye altaner
Her er et skønt billede af en dejlig 
oktobermorgensol på de nye altaner 
og nymalede vinduer og døre i Dan-
marksgade.
Dejligt at se beboerne nyder en solrig 
morgen i oktober på deres altaner.

Hilsen Per Ritter
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

Alice Morsbøl, Fligen 1
Tlf. 4122 5021
Mail: alice.morsboel@icloud.com

John N. Andersen, Havnefronten 44
Tlf. 4089 8246
Mail: Neergaard@nordfiber.dk

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

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

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

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

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

Nyt fra formanden
Der har her i november været afholdt 
midtvejsmøde for repræsentantska-
bet, hvor vi var to fra afdelingsbesty-
relsen som deltog på mødet.
Vi fik en god orientering om Vester-
ports økonomi som ser sund og god 
ud. 
Der blev også talt om nybyggeri, hvor 
man er klar til at gå i gang med første 
etape på Lerstien. Havnefronten 2 i 
Strandby er udskudt et godt stykke 
frem i tiden.
Herefter var der lidt om udlejning, 
hvor der blev fortalt om, hvad afde-
lingsbestyrelsen må og ikke må. Er 
der beboere, der ikke følger love og 
regler i afdelingen, er der ingen fra 
afdelingsbestyrelsen, der har ret til at 
påpege det over for beboeren - husk 
at man skal lade det gå gennem lokal-
inspektøren i afdelingen.
Til slut vil jeg gerne rette en stor 
stor tak til vores viceværter Allan og 
Sune for det store arbejde, de udfører.
Ligeledes en tak til ledelse og per-
sonale i Vesterport for godt samar-
bejde i 2016 - og så vil jeg gerne på 
afdelingsbestyrelsens vegne ønske 
alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Arnold

mailto:kmas@hotmail.dk
mailto:anna@smil2.dk
mailto:erlandeiersted@hotmail.com
mailto:alice.morsboel@icloud.com
mailto:Neergaard@nordfiber.dk
mailto:ph@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere
ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Mødereferater
Et kort mødereferat af 
afdelingsbestyrelsens 
møder bliver anbragt i 
udhængsskabene ved 

Grundtvigs Have, Anker-
pladsen og Havnefronten.

 
Du kan også læse referatet 
på Vesterports hjemmeside 

under afdeling 9.
Afdelingsbestyrelsen

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

i Tårnet

TORSDAGS KLUB
hver torsdag fra kl. 14-16 på Ankerpladsen

AKTIVITETER  PÅ  
ANKERPLADSEN

Whistklubben spiller hver 
torsdag fra kl. 19.00 - ca. 

22.00
Prisen er kr. 35,- pr. gang

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

Eventuelle spørgsmål:  
Erland Eiersted 

tlf. 3095 8441

Bankoklubben 
Havnefronten 
i  gildesalen

Vi spiller om tirsdagen
 i lige uger i 2017 
Alle bankospil 
starter kl. 19.00

Sidste spil i 2016 er
6. december 
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ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

  Efterårsfesten 
Den 28. oktober blev den årlige 
efterårsfest afholdt. 
62 beboere deltog i en meget vel-
lykket fest. Vi kunne sætte os til et 
flot bord, og med den dejlige musik 
steg stemningen. Vi nød den lækre 
mad og vin, og snakken var højlydt. 
Afdelingsbestyrelsen havde sørget for 
sange og i år også underholdning. 
Vi blev præsenteret for en ny “vice-
vært” ved navn Hugo (Anna Nør-
gaard). Han fandt ud af, at det var en 
meget lattermild afdeling, han var 
kommet til – nej vi skreg af grin og 
ikke et øje var tørt. 

Men da han forsøgte at tænde en stor 
cigar – ja, da blev han udvist. Røgfri 
tak.
 På et alt for sent tidspunkt fandt et par 
vej til dansegulvet, men så fulgte rest-
en efter. Skønt at der stadig er gang i 
de gamle klude. 
Det var første gang, jeg “bare” var 
gæst, og jeg nød det. 
Tak til Vesterport og afdelingsbesty-
relsen for en munter aften. 
Hilsen Jytte Hansen

Mere efterårsfest
Beboerfest
Sikke en fest vi har haft. Den 28. 
oktober havde vi beboere fest i afde-
ling 9. Det var alle tiders fest. God 
musik, god mad, og humøret var højt. 
Stor tak til afdelingsbestyrelsen; det 
kan de godt være bekendte at gøre 
igen, og snart skal vi have julebanko. 
Der sker noget i afdeling 9.
Endnu en tak til dem, som stod for 
festen.
Jeg sender hermed lidt billeder fra en 
fantastisk aften.
Hilsen Leif Munch, Havnefronten 78

Dansen går til den gode musik

Anna og Gerda spiller teater
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... et blad for beboere - lavet af beboereANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Det glade sangkor

Hygge mens vi venter på maden

Gåsens visdom
Dette indlæg er modtaget fra Jytte 
Hansen, Havnefronten 62. Hun har 
lidt sjove betragtninger, og skriver 
– “én tændstik kan knækkes, men 10 
kan ikke – og hvis vi havde gåsens 
visdom, så.....”
Hvis vi havde gåsens visdom!
Om efteråret, når du ser gæssene 
flyve sydpå i V-formation, skulle du 
overveje, hvad videnskaben har fun-
det ud af om, hvorfor gæs flyver, som 
de gør:
Hvert af gåsens vingeslag skaber 
opdrift for den gås, der følger lige 

bag ved. Ved at flyve i V-formation 
kan hele flokken flyve mindst 71% 
længere, end hvis den fløj alene.
Mennesker, der har et fælles mål 
og en almen fællesfølelse, kan nå 
hurtigere frem fordi de ”rejser” på 
hinandens drift!
Skulle en gås falde ud af formationen, 
så føler den med det samme det sug, 
og den modstand, der er, ved at flyve 
alene – og hurtigt, retter den sig atter 
ind i formationen for at få glæde af 
den opdrift, gåsen foran giver den.
Hvis vi havde gåsens visdom, ville 
vi følges med dem, der skal samme 
vej som vi!
Bliver den forreste gås træt, vender 
den om og indtager en anden plads 
i V-formationen, og en anden tager 
føringen.
Mennesker, der skal samme vej, 
gør klogt i at skiftes til at tage de 
tunge opgaver!
De gæs, der danner bagtrop, ”skriger” 
for at anspore de forreste til at holde 
tempoet.
Hvad gør vi for at anspore dem, der 
leder os på vej!
Bliver en gås syg eller såret af skud 
og må forlade V-formationen, følger 
et par andre gæs den oftest til jorden 
for at hjælpe og beskytte den. De 
bliver hos den faldne gås, indtil den 
igen kan flyve, eller indtil den dør. Og 
først da letter de igen – alene – eller
med en anden formation - for atter at 
indhente flokken.
Gåsens visdom er universel.
Hvis vi havde gåsens visdom, ville 
vi støtte hinanden på lignende 
måde.
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Sanne Åby Rasmussen
Gårdbovænget 11
Tlf: 5020 7333

Jesper Pedersen
Gårdbovænget 35
Tlf. 2841 3191

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

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

Vicevært
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

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

 ÅLBÆK    AFDELING 10 AFDELING 10 

Julehilsen

Afdelingen ønsker alle 
beboere en god jul og 
et godt og lykkebring-
ende nytår.

mailto:ph@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

I afd. 12 deler Karoline Fick, Sæbyvej 105 
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

AFDELING 12AFDELING 12 LILLE BANGSBO

Formanden har ordet
Lille Bangsbo ønsker alle en glædelig 
jul og et godt nytår.

 I skrivende stund arbejdes der med 
ny julebelysning langs Bangsbovej. 
Nu er vi spændt på, hvordan det ser 
ud. Vi måtte jo fælde de 15 år gamle 
træer, der var blevet for høje til, at vi 
kunne klippe toppene.   
Her i december er der julemenu på 
bordet ved fællesspisningen. Husk 
pakke til pakkespil. Se opslagstavlen. 
Nytårsaften mødes vi i beboerhuset 
lidt før midnat for at “skåle nytåret 
ind”. Har I gæster, er de velkommen 
til at deltage sammen med jer.

 

Vi har haft et godt og aktivt år i Lille 
Bangsbo, og ønsker alt godt for fæl-
lesskabet i 2017.  
På afdelingsbestyrelsens vegne 
Margrethe Nielsen

mailto:per.malmgaard@hotmail.com
mailto:lillian.hansen@nordfiber.dk
mailto:p.svensson@nordfiber.dk
mailto:margrethe.nielsen@nordfiber.dk
mailto:jie@youmail.dk
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 2838 9027

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

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

CHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14

Julehilsen

Afdelingen ønsker 
alle beboere en god 

jul og et godt og 
lykkebringende nytår.

mailto:jenny.a.f@live.dk
mailto:mobil.dalsoe@gmail.com
mailto:monajohanne1966@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk


29

Afdelingsbestyrelsen
Formand
Mogens Jensen, Ingeborgvej 11, 2. nr. 1
Tlf. 4028 6125

Bodil Olsson, Ingeborgvej 6, 1 nr. 1
Tlf. 2162 7985

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

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

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 2838 9027

Vicevært - Ingeborgvej
Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

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

I  afd. 17, Ingeborgvej, deler Sofia 
Christesen, Rammelhøjvej 300, 9870 Sindal, 
Beboerbladet ud.
I Ravnshøj deler Kathrine Skrejborg, Hede-
husvej 12, Ravnshøj Beboerbladet ud. Har 
du ikke fået noget blad, så henvend dig til 
Administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Redaktionen beklager, at der i blad 
nr. 4, 2016 kom forkerte billeder i fra 
sommerfesten – derfor bringer vi nu 
et par billeder fra festen.
Hilsen Redaktionen

ALLE BEBOERE 
 I AFD. 17  

PÅ 
INGEBORGVEJ OG 

RAVNSHØJ
ØNSKES EN RIGTIG 

GLÆDELIG JUL 
SAMT ET GODT NYTÅR

AFDELINGS-
BESTYRELSEN  

mailto:pr@vesterport.dk
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INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Nyt fra Ingeborghus
Efterårstur til Tversted
Centerrådet havde den 26. oktober 
tur til Tversted. Turen startede med 
afgang fra Ingeborghus kl. 10.15 
med vores egne busser. Der var 
køretur igennem vores dejlige natur, 
hvor der blev nydt de mange farver 
i landskabet, og snakken gik lystigt 
i bussen. Efter en dejlig køretur var 
der spisning på Tannishus, med en 3- 
retters menu. Vi vil gerne takke 
centerrådet for en dejlig tur. 
Fredagsdans
Hver fredag har vi dans i cafeen, 
hvor der er omkring 25-30, som 
danser lystigt til kendte musiknumre 
fra deres unge dage. Det er en meg-
et populær aktivitet, hvor latter og 
glæde er i højsædet. 

Når først alle har fået gang i benene, 
og der svinges til de gode rytmer, er 
der ingen, der vil stoppe, og der er 
altid ønske om ekstra nummer. Alle 
er velkomne, og der er altid plads til 
flere. 

Pot og pande
Pot og pande er kommet godt i gang 
efter ferien og der laves mad, så der 
breder sig den dejligste duft  på hele 
Ingeborghus. 

Sætter man hovedet ind i  Smageriet, 
er humøret højt, og snakken går lys-
tigt, og det er tydeligt, at alle sætter 
stor pris på hinandens samvær.  
Feriebilleder
En torsdag formiddag i oktober havde 
vi besøg af Elin og Erik som viste 
film og billeder fra deres ferie-oplev-
elser i Sydtyrol. Det var en rigtig god 
formiddag, og vi vil gerne opfordre 
andre, der har ferieminder liggende, 
som de gerne vil dele, til at melde sig. 
Endnu engang TAK til Elin og Erik.  
Søndagscafé
Søndag den 6. november havde 
Centerrådet arrangeret søndagscafé. 
Som noget nyt var der mulighed for 
følgeskab til og fra Ingeborghus ved 
personalet fra Ingeborghus. Dette var 
en god oplevelse for alle, og vi har 
besluttet, at dette vil være et tilbud 
fremover til alle søndagscafeer.
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Åbent hus
Lørdag den 19. november var tiden 
kommet, hvor der skulle være Åbent 
hus og indvielse af Ingeborghus. 
Dagen startede med åbningstale af 
socialudvalgsformand Jørgen Thous-
gaard. 

Dagen igennem var vi vært ved kaffe 
og kagemand. Der var også mulighed 
for at møde personale og frivillige, 
der fortalte om de mange nye aktivi-

teter i Ingeborghus. En dag som vi 
havde glædet os til længe.
Vi vil gerne ønske alle en god jul og 
et godt nytår. Vi glæder os til et nyt år, 
hvor vi kan se frem til mange gode 
stunder sammen. 

De varmeste julehilsner 
Aktivitetsleder 
Annette Weesgaard 

Nyt fra driften
På billedet kan du se, at der er kom-
met ny asfalt på arealet mod syd ved 
Ingeborgvej 9.

Driften vil gerne ønske jer alle en 
glædelig jul samt et godt og lykke-
bringende nytår.

Hilsen Per Ritter
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Conny Sommer Majlund
Fladstrandsparken 49, 4. nr. 1
Tlf. 2481 3408
Mail: sommermajlund@gmail.com

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

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

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

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

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

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121,
Privat: Horsensgade 22, tlf. 2838 9027
Mail: pr@vesterport.dk

Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

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

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen

En rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår til alle i 
Fladstrandsparken.
Så blev det december, og året går på 
held. Jeg vil hermed på afdelings-
bestyrelsens vegne ønske alle i Flad-
strandsparken en rigtig dejlig jul og 
et godt nytår, med tak for det gamle, 
der gik.
Vil også gerne takke vicevært 
Thomas Kiis, som holder vores om-
råder og hele Fladstrandsparken så 
flot. Jeg er altid stolt af at vise vores 
afdeling frem. 
Samtidig vil jeg gerne ønske alle i 
afdelingsbestyrelsen en stor tak for 
det gode samarbejde, vi har haft 
igennem året. Tak for sjove stunder 
og godt arbejde. 
En rigtig glædelig jul og et godt nytår 
til alle i administrationen i Boligfore-
ningen Vesterport. 
Vi har fået 2 nye suppleanter i afde-
lingsbestyrelsen, og jeg vil gerne 
byde dem hjertelig velkommen. Er 
sikker på, vi nok skal få et godt sam-
arbejde. Det drejer sig om Else Hen-
riksen, Fladstrandsparken nr. 5 og 
Jette Madsen, Fladstrandsparken nr. 

mailto:sommermajlund@gmail.com
mailto:patriciarytkonen@gmail.com
mailto:strandby@outlook.com
mailto:kpj@hotmail.com
mailto:bjerre@nordfiber.dk
mailto:pr@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere

49.1.4. Det er dejligt, at vi nu er fuld-
tallig for første gang. 
Vi har fået lov til at fælde det store 
fyrretræ, der står på den nordlige 
parkeringsplads i haven ved Gl. Ska-
gensvej nr. 19. Det er rigtig dejligt, at 
ejeren har givet os lov til at fjerne det, 
for det har svinet meget på de biler, 
der har været parkeret tættest på heg-
net. Og der har også været en hel del 
fyrretræsnåle, der har ligget langs heg-
net og på hele parkeringspladsen, når 
det har blæst.  
Så har vi også fået cykelskuret på 
plads. På nuværende tidspunkt, hvor 
bladet bliver omdelt og læst,  skulle 
byggeriet gerne være gået i gang. 
Vi er sikre på, at vi så får løst pro-
blemet med cykler, der fylder og 
tager plads op både foran terrasse-
husene og ved alle andre boliger i 
Fladstrandsparken.  

Med dette vil jeg slutte for i år, og 
glæder mig til at tage fat på et nyt år, 
hvor der venter nye opgaver og ud-
fordringer i vores skønne afdeling.

Med venlig hilsen
Conny Sommer Majlund

Nye suppleanter

Jeg og min mand Henning flyttede til 
Fladstrandsparken 1. november 2015.

”Det har vi ikke fortrudt”. 
Jeg har altid gerne villet være med til 
at gøre en forskel for de mennesker, 
jeg arbejder/bor sammen med.
Min indgang til bestyrelsesarbejde 
startede som tillidsrepræsentant i 
hjemmeplejen i Frederikshavn kom-
mune, derefter som valgt i fagfore-
ningen FOA – hvor jeg i en del år var 
formand for Social- og sundhedssek-
toren.
Da jeg gik på pension, stillede jeg op 
til Ældrerådet i Frederikshavn kom-
mune, og blev valgt ind 1. jauar 2014. 
Der er jeg med til at lave ældrepolitik 
for alle 60+ i kommunen.
Jeg glæder mig til, sammen med de 
øvrige i bestyrelsen, at arbejde for, at 
Fladstrandsparken fortsat vedbliver 
at være et godt sted at bo, både fysisk 
og socialt.
Hilsen Else Henriksen
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   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN

Efter at have boet i hus i 35 år, har vi, 
Mogens og jeg, virkelig nydt at flytte 
i Fladstrandsparken. Jeg synes, vi har 
en skøn afdeling.
Hvorfor jeg stillede op som suppleant 
til bestyrelsen:  
Efter jeg sidste år blev pensionist, og 
fratrådte mit job som faglig sekretær 
og kasserer ved FOA, har jeg over-
skud til at gøre en indsats. Jeg vil 
gerne være med til at gøre en for-
skel for fællesskabet, være med til at 
præge udviklingen, være med til at 
skabe aktiviteter til gavn for alle. Det 
er store og fine ord, men mon ikke vi i 
fællesskab kan løfte opgaven. Tak for 
tilliden.

Hilsen Jette Dam Madsen

 Godt naboskab

Denne seddel har siddet på vores 
fordør til opgangen i en uges tid. Det 
her er at tage rigtig godt hensyn til 
sine naboer - tusind tak til Maria for 
at vise et godt eksempel.
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

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

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

AFDELING 55AFDELING 55

Julehilsen

Alle beboere i afdeling  55 
ønskes en glædelig jul 
samt et godt og lykke-

bringende nytår.

Hilsen
Afdelingsbestyrelsen

mailto:holme1@ofir.dk
mailto:lisbeththomesen@hotmail.com
mailto:fhj-data@mail.dk


Beboer- og fritidsklubber
i VESTERPORT

Afdeling 1
Pt. ingen beboer- og fritidsklub. Evt. 
henvendelse til afdelingsbestyrelsen

Afdeling 4
Billiardklubben
Onsdag kl. 13.00-18.00 i Beboer-
huset. Kontakt afdelingsbestyrelsen

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

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

Bordtennisklub
Hver tirsdag kl. 16.00-18.00
Henrik Nielsen, tlf. 3123 4530
Whistklubben
Hver onsdag kl. 19.00 
Max Jensen, tlf. 2297 4317
Cykelværksted
Hver onsdag kl. 16.00-18.00
Dennis Coxlan, tlf. 4029 5412

Afdeling 7
Tirsdagsklubben
Første tirsdag hver måned kl.19.00
i gildesalen i Rådhusstrædet 
Ingen tilmelding
Torsdagsklubben
Hver torsdag kl.14.30-17.00
i gildesalen i Danmarksgade 22 
Ingen tilmelding

Afdeling 9
Torsdags Café
Hver torsdag kl.14-16.30 i Tårnet
Bankoklubben, Havnefronten
Tirsdag i lige uger fra kl. 19.00
i gildesalen på Havnefronten
Torsdagsklub
Hver torsdag fra kl.14.00-16.00
i gildesalen på Ankerpladsen

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


