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

Grafisk produktion
Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 9842 6111
Fax. 9842 8072
Email: info@vesterport.dk
Hjemmeside: www.vesterport.dk
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Grønnegade 17, 9300 Sæby.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

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

Redaktion
Afdeling 1: Jette Lind Sørensen, 
    Stenbakkevej 31 1.v.  
                     tlf. 2086 5657
                     Mail: piajrs@gmail.com
Afdeling 4: Henning Conradsen, (ansvarsh.)
                     tlf. 3022 0948
    henning.conradsen@gmail.com
Afdeling 5: Kirsten Beith, tlf. 2724 3865
    beith.kirsten@gmail.com
Afdeling 6: Max Jensen, tlf. 2297 4317
    maxdamjen1@gmail.com
    Sanne Pluszek, tlf. 5184 7749
    siplu@live.dk
Afdeling 9: Anna Nørgaard, tlf. 4092 2123
    anna@smil2.dk

Dette blad udkommer fredag den
30. november 2018

Næste blad udkommer ca. 8. februar 2019

Stof til næste blad bedes afleveret senest
den 22. januar 2019 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 4361/2076 4361
Hanne Christiansen, Pr. Dreslers Vej 32, 1.h.
Tlf. 2064 5071
Brian Kjær, Regulusvej 11
Tlf. 2374 9716

Billedet på forsiden er fra juletræsfesten 
2017 i Mølleparken - afdeling 4,
Foto: Henning Conradsen
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Nyt fra administrationen
Jul og nytår står atter for døren, og det 
er derfor naturligt med et tilbageblik på 
året, der er gået.
2018 har som i tidligere år været et travlt 
men godt år for Vesterport. 
Vi har igennem hele året oplevet, at der 
har været stor efterspørgsel på vores bo-
liger, så vi har nærmest været fuldt udlej-
et hele året. Det er dejligt, at der er rift 
om vores lejligheder. 
2018 blev året, hvor de første 14 af de 
20 udsigtsboliger på Lerstien blev fær-
dige og klar til udlejning. 
Halvdelen er allerede udlejet, og de 
første lejere flyttede ind 1. november. 
De sidste 6 lejligheder er klar til indflyt-
ning 1. marts.
Af andre projekter skal nævnes renove-
ringen af de sidste 3 blokke i Møllepark-
en. Renoveringsplanerne er godkendt 
af afdeling, kommune og Landsbygge-
fonden, og projektet er nu i udbudsfasen. 
Da det er en sag på næsten 140 millioner 
kr., skal den i EU-licitation, hvilket tager 
lang tid. Derfor forventes renoveringen 
først at starte oktober 2019 og er færdig 
medio 2021.
Frederikshavn Kommunes økonomi-
udvalg har netop bedt os arbejde videre 
med planerne for et projekt med 32 nye 
lejligheder på Havnefronten i Strandby. 
Hvis alt går efter planen, kan vi starte 
det projekt op ultimo 2020.
2018 var også året, hvor vi skulle for-
svare vores flotte effektivitetstal fra 2017. 
Vi har i Vesterport hele tiden været klar 
over, at vores afdelinger drives både ra-
tionelt og effektivt, men vi blev alligevel 

positivt overraskede, da vi fik de seneste 
tal, der viser, at Vesterport nu har en 
effektivitetsscore på 99,7 (99,5 i 2017) 
ud af 100. Det er vanvittig flot og bety-
der, 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.
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

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

du kontakte
Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj 

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

aflevere på genbrugspladsen. 
Storskraldsordningen omfatter ikke haveaffald, 

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

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

DØGNVAGTORDNING
VAGTENS TELEFONNUMMER ER   2788 6848

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

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

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

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

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

Anders Lund Nielsen, Knudensvej 64 2.h.
tlf. 2248 0575

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

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

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 4242 4951
Viceværter/Område:
Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33:
Jesper Hansen, tlf. 2333 5712

Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84:
Per Vilsøe, tlf. 2333 5713

Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og 
Knudensvej 33-45:
Benny Porsmose, tlf. 2333 5714

Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og 
Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:
Peter Jensen, tlf. 2333 5715

I afd. 1 deler Sofia Christesen, Rammel-
højvej 300, 9870 Sindal, Beboerbladet ud. 
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig 
her. 

AFDELING 1AFDELING 1

Formanden har ordet

Markvandring
Ved markvandringen i maj måned 
blev vi enige om, at nogle træer 
skulle fældes - blandt andet af sikker-
hedsmæssige årsager.
Et af de store træer ved administra-
tionen er blevet opstammet, og et an-
det træ er blevet fældet.

DET GAMLE VESTERPORT

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
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Træer fældes
Her er et eksempel på, hvorfor det 
kan være nødvendigt at fælde nogle af 
træerne i afdelingen.
Dette træ havde udviklet et hul inde 
midt i stammen. Dette kunne ende ud i, 
at træet måske pludselig væltede, og vi 
kunne være uheldige, at nogen kom til 
skade.

Det er årsagen til, at vi løbende holder 
øje med træerne og vil gøre, hvad vi kan 
for at fælde dem, inden der sker ulykker.

Hilsen Lene Heisel.

Nyt fra viceværten
Så blev Stenbakkevej endelig færdig 
med nye kloakker. 
Dejligt, der nu er sluttet af med nyt 
fortov og asfalt.
God jul til alle i afdeling 1 - “Det Gamle 
Vesterport”

Hilsen
Per Ritter

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT

Nyt betalingssystem i vaskeri
Så er der ved at blive lagt sidste hånd på 
det nye betalingssystem. 
Efter opdateringen har alle vaskerier i hele 
afdelingen nu fået Nortec. 
De beboere, der har fået nyt betalings-
system, vil få udleveret en vaskebrik fra 
viceværten.
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Køb og levering af juletræer
Snart er det jul 2018
Afdeling 1 – ”Det Gamle Vesterport” 
har indgået aftale med de personer, som 
står for juletræssalget på Knivholt, at be-
boerne i Vesterports lejligheder kan få  
leveret årets juletræ lige ind i stuen. 
Vesterports beboere inden for bygrænsen 
er også velkomne til at drage nytte af 
tilbuddet.
Det er Frederikshavns Y´MENS Klub, 
der forestår juletræssalget på Knivholt. 
Det har de gjort i mere end 30 år, så der 
ligger erfaring og oparbejdet service i 
dette tilbud.

Y´MENS Klubben har også leveret jule-
træer til Vesterport gennem flere år. 
Overskuddet ved salget går ubeskåret til 
velgørende formål blandt børn og unge 
såvel lokalt som internationalt.
Små juletræer (Normannsgran) på fod – 
lige til at sætte ind i stuen: 
Højde 80 – 100 cm. Pris kr. 200,00.

Normansgran høvlet i bunden– så det er 
klar til lige at sætte i egen juletræsfod:
Eksempel:  
Højde 150-200 cm kr. 250,00
Højde 190–220 cm kr. 300,00

Det skal du gøre, hvis du ønsker at benytte 
tilbuddet:
Bestil dit juletræ – et af de anførte typer 
– gerne på email: vismo@mail.dk eller 
eventuelt på telefon tlf. 2440 7133.
Juletræet bliver leveret efterfølgende ons-
dag i december kl. 10.00 – 14.00.
Hvis juletræet IKKE lever op til dine for-
ventninger, er du IKKE bundet til at købe. 
Du skal samtidig have pengene klar i kon-
tant til betaling ved levering.

Venlig hilsen
Lene Heisel & Per Ritter

mailto:vismo@mail.dk
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Kære beboere

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

Kirsten Nielsen, Cindy Pedersen, Jette Lind
Hans Hansen, Anders Lund Nielsen, Claus Jacobsen

 

Gæsteværelser
For leje af gæsteværelserne: 

Tag kontakt til 
Kirsten Nielsen, 
tlf. 9842 2722

 
Klubber

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

idé - så kontakt Lene Heisel 
på 2073 1708.

Afdelingen står til rådighed 
med lokale samt råd og 

vejledning.

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

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

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

Er du interesseret i dette,  så 
giver vi dig gerne et ufor-
pligtende tilbud.

   Du kan evt. kontakte:
   Håndværkerafdelingen
   tlf. 9620 5430 - eller
   Servicemester 
   Jens Michael Jensen
   tlf. 2566 3340

    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN

NYT KØKKEN ??

Du får medindflydelse på 
udseendet og hvilke materialer,

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

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

Mange får derved betalt deres 
nye køkkenstigning ved

boligstøtten.
Hvis du gerne vil have nyt 

køkken – så kontakt Administra-
tionen på 9842 6111

mailto:jmj@vesterport-service.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Hanne Christiansen
Provst Dreslers Vej 32, 1.h., tlf. 2064 5071
Mail: hannerigmorc@gmail.com
Sekretær/Beboerblad Henning Conradsen
Bangsbovej 32, 3.v., tlf. 3022 0948
Mail: henning.conradsen@gmail.com
Kasserer Søren Stig Meyer
Elius Andersens Vej 11, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.com
Christian Fischer 
Provst Dreslers Vej 19, tlf. 4083 6789
Mail: raistlindk@gmail.com
Erik Madsen
Bangsbovej 18, 3.h., tlf. 2245 3532 / 9842 0585
Mail: erik.madsen1938@gmail.com 
Bodil Schou
L.P. Houmøllers Vej 136,  tlf:. 2835 1232
Mail: bodil.schou50@gmail.com
Henrik Persson
Toftegårdsvej 50, lejl 5,  tlf:. 2925 1241
Mail: henrik.s.persson@gmail.com

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

Viceværter/Område:
Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:
Per Larsen, tlf. 2333 5725

Pr. Dreslers Vej 6-16, 21-31, 53-63, Bangsbovej 38-84:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723
Pr. Dreslers Vej 18-60, 65-87:
Kenneth Sørensen, tlf. 2333 5721  
Bangsbovej 19-25 og L.P. Houmøllers Vej 28-
178 og Pr. Dreslers Vej 1-19+33-51:
Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5724
Koktvedparken 1-11 og 15, samt Birketoften, 
Toftegårdsvej 50:(man-ons-fredag)
Kurt Nielsen, tlf. 2333 5726

I afd. 4 deler Kathrine Skrejborg, Hedehusvej 12, 
Ravnshøj og Mikkel Kløjgaard Pedersen, Vitus 
Beringsvej 108, Beboerbladet ud. Har du ikke 
fået noget blad, så henvend dig her. 

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet
Afdelingsbestyrelsens træffetid
Jeg har lyst til at minde om, at afdelings-
bestyrelsen altid har træffetid ½ time 
inden hvert bestyrelsesmøde. Alle be-
boere er altid velkomne til at komme 
med spørgsmål til dette eller hint. Er der 
spørgsmål til dagsordenen eller et referat, 
eller har du selv en problemstilling, du vil 
drøfte, så kom indenfor.
Husdyrhold
Siden afdelingsmødet har vi i afdelings-
bestyrelsen arbejdet med at udforme de 
retningslinjer for husdyrhold, som skal 
overholdes, hvis man vil have et husdyr – 
en hund eller en kat.
Retningslinjerne bliver omdelt til alle hus-
stande. De er tillige trykt i dette blad.
Lys på terrassen
En beboer på Provst Dreslers Vej har søgt 
afdelingsbestyrelsen om lov til at opsætte 
en lampe med sensorfunktion på sin ter-
rasse. Afdelingsbestyrelsen har godkendt 
ansøgningen.
Skulle der være flere beboere, som ønsker 
tilsvarende, skal man i hvert enkelt tilfæl-
de ansøge om det. Man vil derefter blive 
kontaktet af driftsafdelingen, som vejleder 
mere præcist derom.
Arrangementer
Når dette blad udkommer, har vi afholdt 
afdelingens juletræsfest samt forhåbentlig 
et eftermiddagsarrangement med hygge, 
klippe-klistre og pizza.
Fastelavnsfesten er planlagt til søndag den 
24. februar. Sæt et stort kryds i kalenderen. 
Vi får igen besøg af Tape .̀
Vi arbejder videre på at starte en børneklub, 
mere derom efterhånden som planerne ud-
formes. Vi tager meget gerne imod ideer 
og ønsker.

mailto:hannerigmorc@gmail.com
mailto:henning.conradsen@gmail.com
mailto:smeyer72@hotmail.com
mailto:raistlindk@gmail.com
mailto:erik.madsen1938@gmail.com
mailto:bodil.schou50@gmail.com
mailto:henrik.s.persson@gmail.com
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Vi kan nu snart se tilbage på et år med en 
lang varm sommer og et ret lunt efterår. 
Vi kan så håbe på, at vi får en vinter uden al 
for megen sne og de besværligheder, som 
det altid medfører.
Jeg vil sende hilsener til alle jer beboere, til 
vores samarbejdspartnere i driften, admini-
strationen og ledelsen med ønske om en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Hilsen Hanne Christiansen

Retningslinjer for husdyrhold 
i Vesterport

Afdeling 4 - Mølleparken
Det er tilladt at holde et husdyr – 1 hund 
eller 1 kat – i rækkehusene på Elius 
Andersens Vej, i rækkehusene på Provst 
Dreslers Vej samt i rækkehusene og de 
fritliggende huse i Sydbyen.
Hvis hunden lukkes ud i haven, skal haven 
være indhegnet på en måde, så hunden 
ikke kan bryde ud, eller hunden skal holdes 
i snor.
Ejeren skal tillige sørge for, at hunden føres 
i snor, når den luftes samt sørge for, at dens 
efterladenskaber bliver fjernet.
Hvis katten tages ud i haven, skal den 
holdes i sele.
I boligblokkene på Provst Dreslers Vej og 
på Bangsbovej er det tilladt at holde 1 
indekat.
Hvis katten tages med ud af lejligheden, 
skal den bæres i lukket transportkasse.
Hvis katten lukkes ud på altanen, skal al-
tanen lukkes med net for at holde katten 
hjemme.
Oplysning om velegnet net fås ved henven-
delse til driften.

For hele afdelingen gælder følgende krav:
Hvis man ønsker at anskaffe et husdyr – 
hund eller kat, skal man henvende sig i ad-
ministrationen mhp. registrering. Ved den 
lejlighed skal man skrive under på, at man 
er bekendt med betingelserne for at holde 
husdyr.
Tilladelse til husdyrhold betragtes som et 
tillæg til lejeaftalen.
Alle katte skal registreres med chip eller 
øretatovering, de skal tillige registreres i 

“Det Danske Katteregister”.
Desuden skal alle katte steriliseres eller 
kastreres.
Hvis man ønsker at anskaffe en hund, skal 
man have en gyldig, lovpligtig hundefor-
sikring.
Hunden skal have hundetegn, hvoraf føl-
gende fremgår: Hundens navn samt ejers 
navn, adresse og tlf.nr.
Hunden skal være chippet og vaccineret.
Overholdelse af kravene skal dokumen-
teres overfor Vesterports administration 
ved udfyldelse af relevante papirer i forbin-
delse med anskaffelse af et husdyr.
Misligholdelse kan medføre inddragelse af 
tilladelsen til at holde husdyr.
Når en tilladelse inddrages, skal husdyret 
straks fjernes fra boligen, og dette skal 
efterfølgende dokumenteres til administra-
tionen.
Tilladelse til at holde et husdyr, gælder kun 
for det pågældende husdyr, man aktuelt 
anskaffer. Tilladelse gælder ikke for et evt. 
efterfølgende husdyr, den skal i givet fald 
fornys i administrationen.

Ved husdyrets død eller afskaffelse skal 
dette meddeles administrationen.

http://tlf.nr/
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Ansvar
Husdyrhold forpligter dyrets ejer med et 
stort  ansvar:
Man har ansvar over for dyret, der har krav 
på en god og forsvarlig pasning.
Man har ansvar over for naboerne, som 
ikke må generes af larm og lugt. 
Man har ansvar for at undgå skader på 
boligen og udearealerne forvoldt af sit  
husdyr.
En hundeejer er ifølge Hundeloven ansvar-
lig over for alt, hvad hunden laver, uanset  
om man er skyldig deri. Derfor er der 
lovmæssigt krav om hundeforsikring.
PS
Akvariefisk, fugle i bur, marsvin og ham-
stere er ikke kategoriserede som husdyr. 
Det betyder, at det ikke kræver speciel 
tilladelse at have dens slags dyr i sin bolig.
Dog må man ikke have et meget stort antal 
dyr.
Der skal fortsat vises hensyn til øvrige be-
boere samt til lejlighedens vedligehold.
På www.hundeejere.dk kan man finde 
oplysninger om hvilke hunderacer, det ikke 
er tilladt at anskaffe i Danmark.
Beslutningerne om husdyrhold er truffet på 
afdelingsmødet i september 2018.
Retningslinjer for husdyrhold er formuleret 
af afdelingsbestyrelsen i oktober/november 
2018 og er efterfølgende en del af husor-
denen.
Retningslinjerne er fremover gældende for 
alle husdyr i afdelingen, dvs. den gælder 
også for hunde anskaffet inden september 
2018.

Nyt fra viceværten
Forsyningens Miljøanlæg (tidl. AVØ) er 
igang med at skifte låg på molokkerne i 
afdelingen.
Der kommer en låseknap på, som bare skal 
skubbes til højre, når man skal åbne låget.
Hilsen Anders Hansen

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

http://www.hundeejere.dk/
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Tilbageblik fra
Aktivitetshuset sydbyen

Vi vil gerne ønske alle vores brugere, 
pårørende og frivillige en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår, og tak for mange gode 
stunder sammen i året, der snart rinder ud.
Vi ser frem til et nyt år med nye oplevelser.

En stor tak skal lyde til “Sydbyens Venner”, 
Centerrådet Ingeborghus og Vesterport for 
tilskud til indkøb af bus på Ingeborghus. 
Uden jeres hjælp var vi ikke nået i mål. 
Tusind tak.
Hilsen Annette Weesgaard

Mødereferater
Et kort referat fra vores afde-
lingsbestyrelsesmøder kan 
kort tid efter mødet læses i 

udhængsskabene rundt omkring 
i afdelingen, bl.a. i vaskerierne 

samt på vores egen hjemmeside: 
moelleparken-vesterport.dk

Klik på: Informationer ->
dagsorden og referater.

Afdelingsbestyrelsen 

Byttebixen
I Byttebixen findes en hel del gode 
ting, både større møbler og mindre 

ting, som er til fri afbenyttelse. 
Har du brug for at kigge ind, 
eller aflevere noget, du ikke 
længere kan bruge, så ring til 

Søren Stig Meyer 
i afdelingsbestyrelsen. 

Adresselisten findes i udhængs-
skabene, i Beboerbladet og på 

vores egen hjemmeside.
Afdelingsbestyrelsen

 OBS - Ledige skure - OBS
Der er stadig ledige skure

 på Provst Dreslers Vej 
Er du interesseret i et ekstra skur, 

så kontakt din vicevært.
Prisen er kr. 75,00 pr. måned.

Ledige knallertgarager 
Der er 2 ledige 
knallertgarager 

Kontakt administrationen
på tlf. 9842 6111 hvis du skulle 

være interesseret.

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

Formand
Allan Sørensen, Fregatvej 11
Tlf. 2043 6348

Næstformand 
Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

Kasserer
Britta Bugge, Flotillevej 78 
Tlf. 2196 9694

Referent
Kirsten Beith, Prisevej 37
Tlf. 2724 3865

Vivi Larsen, Fregatvej 341
Tlf. 4159 5868

Viceværter
Område:
Fregatvej 281-417, Prisevej 32-70 og 3-79:
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 Jonas F. Leer, Fregatvej 375
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

FÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5

Afdelingsbestyrelsens 
møder

afholdes første mandag i 
måneden kl. 18.30 
(ingen møder i juli måned) 

 
Man er velkommen til at kigge 

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

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

af bestyrelsesmødet. 

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen har ordet
Jul og nytår nærmer sig hastigt; julebe-
lysningen i Midtbyen har været tændt i 
snart 3 uger og 1. søndag i advent er lige 
om hjørnet. Pyha! Kan vi mon nå det 
hele inden jul? Julegaverne skal købes, 
julemaden skal planlægges, købes og 
tilberedes og juletræet skal købes, bæres 
hjem og pyntes.
Jojo, vi når det alt sammen; det er da aldrig 
sket, at julen ikke faldt den 24. december, 
vel?
Så samles vi i små eller store familie-
grupper omkring den gode mad, gaver-
ne og juletræet. Men aldrig så snart vi 
har ryddet op efter de hektiske juledage 
og er kommet os lidt over alt for store 
mængder god mad – ja, så er årsskiftet 
der lige pludselig med de traditioner, vi 
har hver især.
Alle beboere i Fælledbo ønskes en 
glædelig jul samt et godt og lykkebring-
ende nytår.
Hilsen afdelingebestyrelsen

mailto:vesterportafd5@gmail.com
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Mødereferater
Et kort referat af afdelings-
bestyrelsens møder bliver 

anbragt i udhængsskabet ved 
indgangen til vaskeriet kort tid 

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

under afdeling 5.
Afdelingsbestyrelsen

!!! VIGTIGT !!!

Hvis man ikke læser de 
meddelelser, som 

kommer fra Vesterport 
og afdelingsbestyrelsen, 

fritager det ikke beboerne 
for ansvar.

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

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

Døgnleje (24 timer)  - koster 100 kr.
Der betales et depositum på 150 kr.
Ønsker man at leje trailerne, skal 

man kontakte
Britta Bugge, tlf. 2196 9694 

eller Vivi Larsen, tlf. 4159 5868

Trailerparkering
Spørg driften, om der er en ledig 

P-plads i trailergården 
- så traileren ikke  

henstår ved boligen!

Wildbassen

Hver torsdag fra kl. 16.30-18.00 er der 
klub i afdelingen.
Her er lidt billeder fra en almindelig klub-
aften i “Wildbassen”.

Jeg kunne sagtens bruge en ekstra hånd 
engang imellem – kunne du hjælpe? så 
kontakt mig på tlf.: 2348 6564.

HUSK, at der er juleafslutning torsdag 
den 6. december fra kl. 16.30–18.00.

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

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

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

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

Helle Sørensen, Engparken 63
Tlf. 7170 7426
Mail: hellepost@mail.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
En julehilsen fra afdelingsbestyrelsen i 
Engparken/Søparken 
Det gode vejr, vi har haft denne sommer 
og de til tider endnu skønne efterårsdage, 
gør det svært at tro, men endnu et år er 
ved at gå på hæld. Den søde juletid nær-
mer sig med raske skridt, og de fleste be-
gynder at have travlt med de mange jule-
forberedelser. Vi er mange, der holder af 
julen med dens mange traditioner, trods 
stress og jag, fordi vi skal nå så meget, 
inden julefreden kan sænke sig. 
Alle bestræber sig på en god jul, hvad 
enten den skal fejres sammen med fami-
lie, venner eller alene. 
Efter jul kommer nytår, fest og farver med 
fyrværkeri og nytårsløjer. Selvfølgelig 
skal der laves løjer, det hører nytårsaften 
til, men vi håber på, at alle med respekt 
for hinanden kan kende forskel på, hvad 
der er nytårsløjer, og hvad der er hærværk. 
Ofte må postkasserne stå for skud, hvilket 
desværre er en ekstra udgift for afdeling-
en, og som i sidste ende er en øget udgift 
for beboerne.
Efter nytår, når krudtet er fyret af, vil det 
være en stor hjælp for vores viceværter, 
hvis vi voksne hver især ved vores egen 
bolig fjerner resterne efter fyrværkeriet. 
Afdelingsbestyrelsen vil hermed ønske 
alle beboere og ansatte en rigtigt glædelig 
jul og et godt nytår; vi ser frem til et godt 
samarbejde til næste år. 
Julehygge
Afdelingsbestyrelsen har igen i år afholdt
julehygge i Beboerhuset, hvor alle be-
boere i afdelingen var inviteret, og hvor 
der traditionen tro var mulighed for at 

mailto:tinaubbe@hotmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:siplu@live.dk
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:hellepost@mail.dk
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lave juledekorationer. Afdelingsbesty-
relsen var leveringsdygtig i gran og ler, 
og dertil skulle man selv medbringe lys, 
pynt, og hvad man ønskede sin dekoration 
skulle stå på.  
Til arrangementet kunne der købes kaffe, 
saftevand og æbleskiver. 
Juletræsfest 
Traditionen tro afholdes der juletræsfest 
for beboerne med børn, børnebørn og 
oldebørn. Arrangementet afholdes i Be-
boerhuset søndag den 9. december 2018 
kl. 14-16. Billetprisen er 25 kr. pr. barn 
og gælder for en sodavand, æbleskiver og 
en godtepose. Voksne kan købe kaffe og 
æbleskiver. 
Forhåbentlig får vi besøg fra Nordpolen, 
og hvem ved, måske er der nogen, der vil 
synge og lege med de mange børn. 
Tilmelding skal ske senest den 30. novem-
ber til Tina Christensen på tlf. 6012 4980 
eller på mail: tinaubbe@hotmail.com.
Betaling kan ske den 9. december. 
OBS OBS
Husk, at vi i Beboerhuset i Engparken har 
to gæsteværelser, der udlejes til beboerne 
i afdelingen.
Pris pr. døgn kr. 100,- og pr. weekend  
kr. 250,- Leje af gæsteværelserne kan af-
tales med viceværten eller med afdelings-
bestyrelsens formand, Tina Christensen 
tlf. 6012 4980 eller på mail: tinaubbe@
hotmail.com.
På Vesterports hjemmeside, under afd. 6 
findes der billeder af værelserne.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Tina Christensen, 
Afdelingsformand

Nyt fra viceværten
Vi har besluttet at udskifte afdelingens 
parkbelysning til LED-belysning.
Afdelingen har 100 parklamper, og vi 
benytter en 90 watt pære i samtlige lamper.
Tidligere skulle vi skifte hele lampen ud 
ved overgang til LED-belysning, hvorved 
omkostninger ved skift var høje. Nu kan 
vi nøjes med udskiftning af lampefatnin-
gen.
Omkostninger for udskiftning af 100 lam-
pefatninger udgør i alt kr. 47.000.
Forventet besparelse:
Nuværende 100 stk. lamper med 90 watt 
pære lyser ca. 4.200 timer årligt og bruger 
37.800 kWh.
Ved en pris på 2 kr. pr. kWh er afdelingens 
omkostninger årligt kr. 75.600.
Ny LED-lyskilde:
100 stk. lamper af 18 watt lyser ca. 4.200 
timer årligt og bruger 7.560  kWh.
Ved en pris på 2 kr. pr. kWh er afdelingens 
forventede omkostninger kr. 15.120.
Det giver en forventet årlig besparelse på 
kr. 60.480; dvs. at investeringen er tjent 
hjem allerede efter otte måneder.
Hilsen Per Hansen

- 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

mailto:tinaubbe@hotmail.com
http://hotmail.com/
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Tilbageblik fra Søparken

Konprins Frederik
Tirsdag den 25. september blev en stor dag 
for beboerne i Søparken. 
De fire projektmedarbejdere havde taget 
imod indbydelsen til Frederikshavns 
Købstads jubilæumsarrangement på Para-
diskajen. Vi havde fået at vide, vi skulle 
være der senest kl. 9.00, og der ville være 
et kørestolsområde til vores beboere. Vi 
tog kontakt til “Ældresagen”, som jo har 
nogle Rickshawscykler, hvor der er plads 
til to passagerer i hver cykel. De var straks 
med på idéen og cyklerne blev samlet fra 
Skagen, Strandby, Sæby,  Læsø og 
Frederikshavn.  
Beboerne måtte tidligt op, da vi havde 
planlagt afgang fra Søparken senest kl. 
8.30 – men allerede kl. 8.20 var syv cykler 
og to busser klar med godt 20 beboere, 
personale og cykelpiloter. Vi ankom som 
de første på Paradiskajen, men snart var vi 
ikke de eneste, der havde lyst til et glimt af 
vores kronprins, borgmesteren og konge-
skibet Dannebrog. 
Kl. ca. 9.50 lagde skibet til kaj, og ned ad 
landgangen kom en veloplagt kronprins, 
som sammen med borgmesteren styrede 
lige hen imod os, hvor blandt andet bebo-
erne fra Søparken stod og sad, og vi skulle 
ikke nøjes med at vinke til Kronprins 
Frederik – nej, der blev hilst på og tid til 
småsnak og komplimenter. Prinsen var 
helt oppe på hegnet for at hilse og trykke 
hånd. 
Da vi kom hjem, var der flere, der med-
delte, at de ikke skulle have vasket hænder, 
de havde jo trykket en kronprins i hånden. 
Den store oplevelse sidder stadig frisk i 
erindringen hos de fleste, og billederne 
bliver studeret. 

Tak for besøget Kronprins Frederik. Vi har 
haft en kanon formiddag fra Plejecenteret 
Søparken i Frederikshavn. Vi havde fået 
nogle rigtig gode pladser, og TAK fordi 
du tog dig tid til at hilse på os.
Fint besøg af shetlandspony
I plejeboligerne fik vi den 16. oktober 
besøg af en vaskeægte pony, som lyder 
navnet Matilde og af marsvinet Alf. 
Jeg havde lavet en aftale med min kollega, 
Anette Dybro og hendes datter, og jeg skal 
love for, at de kom og gav vores beboere 
én på opleveren. 
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Ponyen Matilde gik stille og roligt ind i 
alle seks huse i Søparken. Beboerne var 
samlet ude i fællesrummet, og de beboere, 
som gerne ville have besøg på egen stue, 
fik det. 

Det blev en rigtig god oplevelse, at kom-
me rundt i alle husene. Smilet og glæden 
over de to dyr, var ikke til at skjule. Der 
kom mange minder frem fra deres barn-
dom – ungdom og voksenliv. Der blev 
snakket om, da deres egne børn havde 
marsvin eller hest. 
Det blev til rigtig mange gulerødder til 
Matilde, bare ikke hun fik ondt i maven. 
Alf gik på omgang og blev kælet, snakket 
med og fortalt historier til. 

Nogle havde haft bekymringer om Pony-
en ville lave hestepærer inde på gulvet 

– og ja, så skulle vi jo nok have fat i en 
større pose end en hundepose. MEN vi fik 
hverken brug for pose eller skovl. 
Anette, tak for at du ville komme; vi må 
gøre det igen en anden gang.

Vi i Søparken siger TAK for besøget til 
Matilde og Alf – kom snart igen; vi står 
klar med gulerødderne.  
Dyr og små børn gør godt på vores pleje- 
hjem. Tænk ud af boksen – hvad kan du 
bidrage med, som bringer minder, glæde 
og smil frem.
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Der har siden shetlandsponyen Matilde og 
marsvinet Alfs besøg i Søparken, været 
snakket meget om dette usædvanlige be-
søg. 
Julehilsen
Livet står ikke stille i Søparken, og nu 
står julen snart for døren. Vi har allerede 
nu lagt program for november – decem-
ber måned med forskellige arrangementer. 
Der skal pyntes, bages småkager, afholdes 
julefrokost, spilles banko, synges jule-
sange og salmer. Der skal også besøges et 
par julestuer. Vi deltager også i juleguds-
tjenesten i Abildgårdkirken, hvor skole-
børnene synger de flotte julesalmer og går 
Lucia.

Et af de største hit er, når vi projektmedar-
bejdere møder ind om eftermiddagen og 
kører julekørsel. Julekørsel foregår på den 
måde, at vi fylder bussen op flere gange, 
kører ned igennem gågaden, for at se den 
smukt pyntede by, kører lidt rundt i byen 
og ser de private pyntede huse, måske en 
tur på Bangsbofortet, for at se ud over den 
oplyste by. 
For at kunne køre ned gennem gågaden, 
har vi indhentet tilladelse, så I kan glæde 
jer til, I kommer på plejehjem, så er en af 
goderne, at man kan komme kørende ned 
gennem en flot pyntet juleby – Frederiks-
havn.
Rigtig glædelig jul her fra Søparken, vi 
vender tilbage med nye historier.
Hilsen 
Birthe Søndergaard, projektmedarbejder.

Julens glæde

Julens glæde i harmonisk skønhedsro
 dansende hjerter i venlig kæde

 barnet og det spæde giver os kærlig tro.

Håbet lyser fra en strålende stjerne
 frosten synger som klingende krystal

 varme ved levende lys, vi tænder gerne.

Gavmilde gode engle bringer gavens fryd
 eviggrønt står træet med sin hvile,

 trompet og harpe giver en velsignet lyd.

Nisselatter, mennesketårer, barnesmil.
 Det er tid til et helligt hvil.

 Sammen ta’r vi den sidste mil.

Forfatter ukendt
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

MIDTBYEN    AFDELING 7 AFDELING 7
Formanden har ordet

Kære alle beboere i afdeling 7.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt 
nytår. 

Lad os igen huske på de lyse ting og 
glæde os sammen med vores kære.
Husk at kigge i postkassen; der kommer 
en lille julegave.
De kærligste hilsner
Hanne Gehlert

Læserbrev
Læserbrev modtaget fra Grethe Munk, 
Danmarksgade 24 A, som har valgt 
at stoppe i afdelingsbestyrelsen pr. 1.  
december 2018.

Møde med beboerdemokratiet
At jeg i en meget fremskreden alder 
skulle blive medlem af en boligfore-
nings afdelingsbestyrelse og repræsen-
tantskab, var absolut uplanlagt.  Men 
ingen andre ville, og jeg savnede oplys-
ninger om det altanbyggeri, der var lige 
ved at skulle gå i gang i Danmarksgade.  
Det var en helt ny verden, jeg her lærte 
at kende, og sjovt at finde ud af, hvordan 
det sociale boligområde er skruet sam-
men lovgivningsmæssigt, økonomisk 
og socialt.
På sidste midtvejsmøde fik repræsen-
tantskabet en lang og ganske spændende 
gennemgang af pengenes cirkulation  

mailto:hanne_gehlert@yahoo.dk
mailto:preben1903@gmail.com
mailto:kir.m.jensen@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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MIDTBYEN    AFDELING 7AFDELING 7
indenfor det sociale boligområde.  
Landsbyggefonden skal fremme det al-
mennyttige byggeris selvfinansiering.
Vi betaler alle til den, og der kan opnås 
støtte fra den til en lang række formål.  
Der er blandt andet mulighed for reno-
veringsstøtte, når noget ikke har holdt så 
længe som forventet, og støtte til foran-
staltninger, der kan forbedre det sociale 
miljø. De indviklede regler for støtte, lån 
og huslejeberegning blev gennemgået.
Sidste år var det de sociale opgaver, der 
var på midtvejsmødets dagsordenen.  
Det er et vigtigt område, og der er brug 
for mange frivillige, men det er ikke altid 
lige let at få folk med.  Så må man prøve 
at prikke folk på skuldrene og få dem til 
at føle ejerskab til opgaverne. Man skal 
vide, hvilke økonomiske rammer, man 
arbejder indenfor og rammerne og af-
talerne skal være i orden og tonen god, 
så det er sjovt at være med.
Der er ingen tvivl om, at Vesterport har 
styr på det med økonomien og alle pa-
pirerne, der skal de rigtige steder hen på 
de rigtige tidspunkter.  Der, hvor Vester-
port, for mig at se, burde opprioritere, er 
hele det praktiske planlægningsområde.  
I forbindelse med altanbyggeriet var jeg 
meget forbavset over, hvor meget af de-
tailplanlægningen, der endnu ikke var 
lavet, da projektet gik i gang.  Mange 
ting ville også have været meget nem-
mere for beboerne, hvis Vesterports tek-
nikere og håndværkerne i fællesskab 
havde lavet en foreløbig tidsplan, der var 
blevet meldt ud til beboerne.
Mange af Vesterports lejligheder 
er tilgængelighedslejligheder. Her 
er trinløs adgang, brede døre, store 
badeværelser.  Alt det, der kræves, for at 

de kan godkendes, er i orden, men man 
har ikke altid tænkt langt nok i plan-
lægningsfasen.  Blandt andet sidder der 
i min gode handicapvenlige lejlighed en 
bøjlestang i et skab 2,10 meter over gul-
vet og en udluftningskanal i en altandør 
2,00 meter oppe.  Det havde ikke kostet 
noget at anbringe dem sådan, at handi-
cappede og ikke så høje personer også 
kunne nå dem, men det stod sikkert ikke 
i specifikationerne.
Det sociale område er vigtigt, og her 
betyder det meget, hvordan vores 
fællesarealer er indrettet, både de ydre 
og de indre. Vesterports fotografier på 
hjemmesiden viser store, meget flotte, 
men også lidt øde græsarealer i forbin-
delse med etageboligerne, og små hyg-
gelige haveområder ved rækkehusbebyg-
gelserne.  Kunne man overføre noget af 
det engagement, som beboerne lægger i 
de private havepletter, på de store fælles 
områder, uden at viceværterne får mere 
arbejde? Gode velplacerede bænke og 
en indretning, der opfordrer til fælles-
skab, er vigtigere end flot græs.
Jeg synes, at vi trænger til lidt mere spræl 
i udformningen af vore boligområder 
både ude og inde.  Man skal både lytte til 
de nytænkende arkitekter og også huske 
at få beboernes erfaringer og ideer med 
ved planlægningen af nyt.  Man skal 
tænke langsigtet og plante nogle gode 
og specielle træer, som vores efterkom-
mere kan få glæde af, og så er vi nødt til 
at tænke klimaudfordringerne ind i den 
måde, vi udformer vores boliger på.
Tak for den tid, jeg har været med.
Grete Munch   
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... et blad for beboere - lavet af beboere

HUSK 

2. tirsdag i måneden i 
gildesalen i Rådhusstræde

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

Rigtig dansk hygge

Kom og vær med!

MØDEREFERATER
Et referat af møderne i afdelingsbestyr-

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

ud for  viceværtens kontor. 
Referatet kan også læses på 

Vesterports hjemmeside,
www.vesterport.dk/afdelinger/0107

Mødedagsorden kan også ses 
på hjemmesiden.

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

stille spørgsmål til afdelingsbestyrelsens 
arbejde og økonomi.

TORSDAG 
EFTERMIDDAG

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

hyggeligt samvær

Der snakkes og spilles forskellige 
spil i den nederste udestue

Ingen tilmelding.

Nyt fra viceværten
Der er kommet ny vicevært i afdelingen. 
Annika Skovbo overtager Oles opgaver.

Her er Annika ved at sætte lys på en 
krukke i afdelingen. Dejligt med lidt 
julehygge.
Hilsen Per Ritter

JULEFROKOST
Søndag den 2. december 2018 

kl. 12.30 i gildesalen
i Danmarksgade.

Pris pr. person 50 kr.

Husk at medbringe en pakke til 
20-25 kr. til pakkespil.

Kom og vær med!

http://www.vesterport.dk/afdelinger/0107
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

Formanden har ordet
I oktober afholdt vi efterårsfest, hvor 
der var tilmeldt 56 personer til spisning, 
og det var en rigtig hyggelig aften. Der 
blev danset flittigt hele aftenen, til kort 
før midnat.

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

Mødereferater
Et kort mødereferat af afde-

lingsbestyrelsens møder bliver 
anbragt i udhængsskabene 

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

på VESTERPORTS hjemme-
side under afdeling 9.
Afdelingsbestyrelsen

TORSDAGSCAFÉ

Husk, at vi mødes hver torsdag 
kl. 14.00-16.30 i Tårnet

TORSDAGSKLUB
hver torsdag fra kl. 14-16 på 

Ankerpladsen

AKTIVITETER  PÅ  
ANKERPLADSEN

Whistklubben spiller hver 
torsdag fra 

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

Bankoklubben Havne-
fronten i  Gildesalen

Vi spiller om mandagen i lige 
uger i 2019.

Alle bankospil starter kl. 19.00

Gerda og Benny Nielsen, Stokken 5, 
Ankerpladsen vil starte op med banko-
spil fra nytår. Første spil bliver mandag 
den 7. januar 2019 kl. 19.00 i gildesalen 
på Havnefronten. 
Fremover vil der blive spillet mandag i 
lige uger kl. 19.00.
Jeg vil på afdelingsbestyrelsens vegne 
ønske alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.
Hilsen
Arnold Sørensen

Tak for en dejlig fest
Den 18. oktober blev der holdt beboer-
fest i afdeling 9. Jeg vil gerne takke afde-
lingsbestyrelsen for en rigtig god fest. 
Vi var mødt talstærkt op. Rigtig god mad, 
som var fra “Den Bette Kro” i Jerup.
Musikken stod Henning for, så der blev 
danset aftenen igennem. Så tak for en 
god aften.
Hilsen Leif Munch
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

               AFDELING 12  AFDELING 12 LILLE BANGSBO

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

Velkommen i Seniorbofællesskabet til 
Karen, Inge og Bjarne. 
Vi har sagt farvel til Ole Munk Sørensen, 
som stille sov ind på hospice. 
Afdelingsbestyrelsen har været til 
Midtvejsmøde i Vesterport med emnet 

“Forståelse af regler om Landsbygge-
fonden og Byggeskadefonden”.  
En stor mundfuld med alle de regler og 
instanser, der skal spørges, men allige-
vel godt at få kendskab til Vesterports 
arbejde med at drive vores forening 
godt.

“Lille Bangsbo” var med i oversigten 
over istandsættelser. Det mærker vi 
jo nu i vores hverdag. Håndværkerne 
møder tidligt om morgenen, så det er 
bare ud af dynerne kl. 7. Det bliver godt, 
når det er overstået, og vore huse er hele 
igen. 

Aktivitetsholdet serverer gløgg og æble-
skiver den 2. december, og den 18. dec-
ember holder vi julefest. 
Glædelig jul og godt nytår til jer alle. 
Hilsen Margrethe

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

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

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

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

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

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

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

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

CHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14

Formanden har ordet
Her kommer der lidt billeder fra en 
dejlig bowlingaften.
Afdelinsbestyrelsen ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nytår.
Hilsen Jenny

GLÆDELIG JUL

Billeder fra vores bowlingaften

mailto:jenny.a.f@live.dk
mailto:mobil.dalsoe@gmail.com
mailto:monajohanne1966@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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Nyt fra viceværten
Her i efteråret fik vi frisket altanerne 
op, og cykelskuret har fået en omgang 
maling.
På billedet er maleren kommet godt 
op i højden for at male de øverste al-
taner.
Hilsen Per Ritter

CHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14
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Afdelingsbestyrelsen

Formand
Poul Erik Harbøll, Ingeborgvej 3, st. nr. 7
Tlf. 5050 8551
Mail: harbolle@gmail.com

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

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

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

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

Vicevært - Ingeborgvej
Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

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

I  afd. 17, Ingeborgvej, deler Sofia 
Christesen, Rammelhøjvej 300, 9870 Sindal, 
Beboerbladet ud.
I Ravnshøj deler viceværten  Beboerbladet 
ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend 
dig til Administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17
Tilbageblik fra Ingeborghus

Bankoklub
En lille gruppe beboere har en “Banko-
klub”, hvor man mødes hver onsdag efter-
middag til socialt samvær, hvor der drikkes 
kaffe og spilles banko.

mailto:harbolle@gmail.com
mailto:hennyj1943@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Centerrådet på Ingeborghus
Centerrådet havde den 21. september en 
dejlig tur ud i det blå, hvor der var spisning 
på Tannishus i Tversted. Senere blev der 
serveret eftermiddagskaffe i A-Z i Hjørring.
Hilsen Kirsten Svendsen

Julehilsen
Vi vil gerne ønske alle vores brugere, 
pårørende og frivillige en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår, og tak for mange gode 
stunder sammen i året, der snart rinder ud.
Vi ser frem til et nyt år med nye oplevelser.

En stor tak skal lyde til “Sydbyens Venner”, 
Centerrådet Ingeborghus og Vesterport for 
tilskud til indkøb af bus på Ingeborghus. 
Uden jeres hjælp var vi ikke nået i mål. 
Tusind tak.
Hilsen Annette Weesgaard
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mails til afdelingsbestyrelsen sendes 
til mail: afd30vesterport@gmail.com

Formand
Conny Sommer Majlund
Fladstrandsparken 49, 4. nr. 1
Tlf. 2481 3408

Næstformand
Else Henriksen
Fladstrandsparken 5 
Tlf. 3070 0435

Referent
Peter Christensen
Fladstrandsparken 79
Tlf. 2332 9864

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

Kasserer
Thorkild Christensen
Fladstrandsparken 20
Tlf. 4042 3369

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

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

Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

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

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKENINGEBORGVEJ & RAVNSHØJ 

Nyt fra formanden
Endnu engang er vi nået til novem-
ber, og inden længe er vi igen i jule-
måneden, så står julen atter for døren. 
Jeg vil hermed ønske jer alle en rigtig 
dejlig jul og et fantastisk nytår. 
Jeg håber, I kommer godt ind i det nye 
år. 

Samtidig vil jeg gerne takke alle for et 
godt år her i Fladstrandsparken. Der 
er ikke sket de store ting i vores afde-
ling; der kører stille og roligt. Det er 
jeg rigtig glad for. Det viser, at vi har 
en god afdeling, hvor folk er glade for 
at bo, og er tilfredse med, hvordan her 
er.
Så vil jeg takke Thomas Kiis for at 
holde vores afdeling pæn og hyggelig. 
Søde træer med frugt og skønne 
krukker med årstidens blomster er, 
hvad vi kan se rundt om i det grønne 
område. Det er så skønt, og man bliv-
er så glad, når man ser, hvor fint her er. 
Tak til Per Ritter for lydhørhed og for 
gode møder i afdelingsbestyrelsen. 
Dejligt, at vi har så godt et sam-
arbejde.  
Til sidst vil jeg takke afdelingsbestyr-
elsen for det store arbejde, I lægger 
i vores afdeling; og ikke mindst for 

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

Den søde juletid
I denne søde og skønne juletid

er det altid godt med en kagebid
derfor: her en opskrift kommer
I kan gemme i jeres lommer 

Cookies med sød finsk lakrids
Ingredienser:

150 g blødt smør
100 g sukker

100 g brun farin
1 æg

200 g hvedemel
1 tsk. bagepulver

1/2 tsk. vaniljepulver
130 g hakket god mørk chokolade

100 g sød finsk lakrids i små stykker
Pisk smør, æg, farin og sukker sammen.
I en anden skål vendes mel, vaniljepulver, 
bagepulver, lakrids og chokolade sammen, 
hvorefter det røres i skålen med smør, æg 
og sukker.
Form kugler på størrelse med en lille 
golfbold, som trykkes lidt fladere og 
placeres på en bageplade med bagepapir. 
Sørg for, at der er god afstand mellem 
kagerne, da de flyder ud under bagningen.
Bag de lækre cookies i 10-14 minutter i en 
forvarmet ovn ved 175 grader varmluft.
Hold øje med kagerne; de skal være lyse-
brune i kanten og blot lige netop bagt i 
midten. Lad dem køle af på bagepladen.

Kilde: www.valdemarsro.dk

afholdelsen af sommerfesten, som jeg 
desværre ikke kunne deltage i, men I 
fik det hele til at køre på skinner. 
Vi har i afdelingen to fester, en som-
merfest og en julefrokost, og jeg er 
glad for, at så mange deltager. Især er 
jeg glad for, at der er stor deltagelse fra 
bofællesskabet, hvor vi også har piger, 
der kommer og hjælper til, nemlig 
Annemarie og Gyda. 
De er altid friske, når der skal dækkes 
bord og gøres klar til festerne. Tak for 
det I to piger. 
Vi har i år fået asfalteret vores grussti-
er, og det er blevet så pænt. Vi undgår 
at få alt det grus med ind i boligerne, 
og det er rigtig dejligt.
Så har jeg lige to små ting, jeg vil bede 
jer alle om; det gælder cykling på de 
små stier, og de med haver, at passe  
dem, så her kan være fint og pænt.  
Det er nemlig ikke tilladt at cykle på 
de små stier ved skurene og trapperne, 
men kun på asfaltstien og parkerings-
pladserne. Vær rare at huske og 
respektere dette.
Med dette vil jeg slutte af med at øn-
ske jer alle en rigtig god jul og et godt 
nytår. 

De venligste hilsner
Conny Sommer Majlund

http://www.valdemarsro.dk/
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

Claus Nielsen, Tunøvej 27
Tlf: 2340 2596
Mail: scn9elsen@nordfiber.dk

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

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

I afd. 55 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Beringsvej 108, Beboerbladet ud. Har 
du ikke fået noget blad, så henvend dig her.

AFDELING 55AFDELING 55
Afdelingsbestyrelsen har ordet

Bowlingaften
Fredag den 13. oktober 2018 var vi nede 
at spise og bowle igen i år.
Vi var 22 til spisning og ca. 15 til bow-
ling. Vi havde en rigtig hyggelig aften.
Der har været lidt omrokeringer i 
driften, så vores nye vicevært er nu 
Per Hansen, som kan træffes på tlf. 2333 
5736.
Vi takker Anders for et godt samarbejde.
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere 
en god jul og et godt nytår.

Hilsen afdelingsbestyrelsen 

mailto:holme1@godmail.dk
mailto:lisbeththomesen@hotmail.com
mailto:scn9elsen@nordfiber.dk
mailto:ph@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Afdelingen er endnu ikke i drift - og der 
er derfor ingen afdelingsbestyrelse.

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

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

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

   AFDELING 32  AFDELING 32
LERSTIEN

Afdelingsbestyrelsen
Formand
Sanne Åby Rasmussen
Gårdbovænget 37
Mail: sannenannaaaby@gmail.com
Tlf: 5020 7333

Jesper Pedersen
Gårdbovænget 35
Mail: sameaaby29@hotmail.com

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

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

Vicevært
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

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

ÅLBÆK

              AFDELING 10AFDELING 10

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


ÅLBÆK

Beboer- og fritidsklubber
i VESTERPORT

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

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

Afdeling 5
Bankoklubben
Spillet afholdes på fastlagte søn-
dage kl. 13.30 
Britta Bugge, tlf. 2196 9694
Onsdagsklubben 50+
Hver anden onsdag – lige uger
fra kl. 14.00-16.30
Birthe Madsen, tlf. 2422 4567
Børne- og ungdomsklubben 
Wildbassen
Spil, pc, internet, bage m.m.
Fra 4 år og opefter
Torsdag kl. 16.30-18.00
Karina Nielsen, tlf. 2348 6564
Familie-og Beboerklubben i Fælledbo
Aktiviteterne er spredt ud over året. 
Vivi Larsen, tlf. 4159 5868     

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

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

Afdeling 9
Torsdags Café
Hver torsdag kl.14-16.30 i Tårnet
Bankoklubben, Havnefronten
Mandag – lige uger kl. 19.00
i Gildesalen på Havnefronten
OBS - Start 7/1-2019
Torsdagsklub
Hver torsdag fra kl.14.00-16.00
i Gildesalen på Ankerpladsen
Whistklubben
Hver torsdag fra kl.19.00-22.00
i Gildesalen på Ankerpladsen

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



Er du beboer, boligsøgende eller medlem, 
kan du finde relevante opslag om 

DIN HVERDAG, KONKURRENCER 
& GODE RÅD  på vores Facebook side.

VI SES!


