
Nr. 5 2019 45. årgang2020Nr. 5 46. årgang
2016

Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere
- lavet af beboere



2

Oplag ca. 2.600 eksemplarer, som uddeles 
gratis til alle husstande i boligforeningen.
Navngivne artikler dækker nødvendigvis 
ikke redaktionens synspunkter.
Alle artikler fremsættes for forfatterens eget 
ansvar.
Anonyme artikler m.v. optages, når navn 
samt adresse er redaktionen bekendt.
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Nyt fra administrationen
Jul og nytår står atter for døren, og det er derfor 
naturligt med et tilbageblik på året, der er gået.
2020 har som i tidligere år været et travlt men 
godt år for Vesterport. 
Året der gik har naturligvis været præget af 
Coronasituationen, hvor nedlukning, hjemme-
arbejde, afstand og afspritning har fyldt i større 
og mindre grad. Til trods for de mange restrik-
tioner, er det lykkedes os at løse vores mange 
opgaver på, efter omstændighederne, tilfreds-
stillende vis. Jeg er glad for den forståelse for 
situationen, vi har oplevet blandt alle vores 
beboere. Jeg er især glad for, at det trods Coro-
naen lykkedes os at gennemføre alle vores 
møder i beboerdemokratiet. Halvdelen 
af afdelingerne måtte dog holde deres afde-
lingsmøder i lokaler uden for afdelingen, men 
alligevel var fremmødet flot. Det viser med 
alt tydelighed, at beboerne i Vesterport vil 
beboerdemokratiet.
Helhedsplan – Mølleparken etape 2
2020 har været et år i helhedsplanernes tegn. 
I afdeling 4 – Mølleparken – er man i fuld 
gang med 2. etape af en helhedsplan, og ud 
af de 160 lejligheder der renoveres, er de 96 
færdigrenoverede og klar til udlejning. De 
sidste 64 lejligheder forventes færdiggjorte 
sommeren 2021.
Helhedsplan – Det Gamle Vesterport
Afdeling 1 – Det Gamle Vesterport – har netop 
godkendt en helhedsplan for afdelingens 538 
lejligheder. En renovering der bl.a. omfatter en 
ombygning af 120 lejligheder til tilgængelig-
hedslejligheder, en gennemgribende energire-
novering med øget isolering og nye vinduer, 
nye badeværelser i de lejligheder der ikke selv 
har fornyet badeværelset over råderetten, en 
delvis tagudskiftning og større altaner. Der 
foretages genhusning for alle. Til trods for et 
budget på 462.750.000 kr. bliver huslejestig-
ningerne beskedne, da sagen støttes af 

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
Landsbyggefonden. Renoveringen forventes 
at kunne gå i gang i første halvdel af 2022 og 
forventes afsluttet ultimo 2025.

Frederikshavn Kollegium
Vesterport overtog i januar administrationen 
af Frederikshavn Kollegium og dets 254 
lejligheder. Vi er naturligvis stolte over, at 
Frederikshavn Kollegium valgte os som deres 
nye administrator. Det har været en spændende 
opgave for både drift og administration, og 
vi er allerede nu ved at opleve synergieffek-
terne at det nye samarbejde. For jer beboere 
i Vesterport betyder det konkret, at vi har en 
forventning om, at vi i en periode kan holde 
administrationsbidraget i ro.
Effektivitet
Vi har i Vesterport hele tiden været klar over 
at vores afdelinger drives både rationelt og ef-
fektivt, og også i 2020 er vi den mest effektive 
boligforening i Nordjylland med en effektivi-
tetsscore på 99,4 ud af 100. Det er vanvittig flot 
og betyder, at vi igen i år er den mest effektive 
boligforening i Nordjylland. Samtidig er det et 
udtryk for, at huslejen for beboerne i Vesterport 
er på et absolut minimum.
Til alle beboere, beboerdemokrater og ansatte 
i Vesterport skal lyde en stor og hjertelig tak for 
året, der er gået. I har alle på hver jeres måde 
bidraget til at fastholde Vesterport som byens 
førende boligforening.

Glædelig jul og godt nytår.
Steen Møller Andersen
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STORSKRALD
HUSK – hvis du har noget til storskrald, så kan 

du kontakte
Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj 

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

aflevere på genbrugspladsen. 
Storskraldsordningen omfatter ikke haveaffald, 

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

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

DØGNVAGTORDNING
VAGTENS TELEFONNUMMER ER   2788 6848

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

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Lene Heisel
Knudensvej 82, 2.v., tlf. 2073 1708
Mail: lene.lheisel.heisel@gmail.com
Anne Jørgensen
Rosborgborgvej 6 2.v., tlf. 2988 1679
ajoer01@icloud.com
Cindy Pedersen
Knudensvej 66, st.v., tlf. 2259 2375
Mail: cindypedersen@hotmail.com
Jette L. Sørensen
Stenbakkevej 31, 1.v., tlf. 2086 5657
Mail: piajrs@gmail.com
Anders Lund Nielsen
Knudensvej 64, 2.h., tlf. 2248 0575
Mail: Lunde2607@gmail.com
Birgit Johannsen
Lindegårdsvej 43, st.v., tlf. 5126 0919
Mail: birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
Hans Hansen
Abildgårdsvej 45, 2.h., tlf. 6014 3495
Mail: hans990025@gmail.com

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

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

Viceværter/Område:
Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-63:
Jesper Hansen, tlf. 2333 5712
Knudensvej 46-84 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 Kenai C. Bendixen-Bryce, 
Stenbakkevej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her.

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT

Formanden har ordet
Ændringer omkring tørrerum Stenbakke-
vej 33.
For at gøre så mange beboere tilfredse med 
vaskerum/tørrerum vil der ske lidt  
omrokering af tørrerummene. 
Der vil blive etableret chip ved det store tør-
rerum, som fremover bliver nr. 2. 
Rullen bliver fjernet, og der bliver opsat flere 
tørresnore.  Nuværende tørrerum nr. 2 bliver 
til nr. 3, som fremover kan benyttes som klat-
vaske  tørrerum og vil blive disponibelt for alle 
hele døgnet. 

Helhedsplan
Hvis vi skal prøve at se et lille lys i mørket 
i disse coronatider, så må det vel være at 
regeringen overførte ekstra millioner til Lands-
byggefonden, som derefter overførte en pæn 
portion af dem til afdeling 1.
Nu er 8 års ventetid slut, og vi ved, at vi skal 
i gang. Jeg er overbevist om, at det bliver en 
prøvelse for mange af vores beboere, men jeg 
er lige så overbevist om, at når vi er på den an-
den side af renoveringen, så kan vi i fællesskab 
glæde os over resultatet.
Nedenfor kan I læse referatet fra vores 
ekstraordinære afdelingsmøde. Der skal lyde 
en stor tak for det store fremmøde og den 
overvældende opbakning til renoveringen.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Lene Heisel

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:ajoer01@icloud.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
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AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT

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

idé - så kontakt 
Lene Heisel på 
tlf. 2073 1708.

Hermed referat af ekstraordinært 
afdelingsmøde afd. 1 ”Det gamle 

Vesterport” onsdag den 
7. oktober 2020 kl. 19.00 i 

Arena Nord 
Formand Lene Heisel bød velkommen og 
foreslog Steen Møller Andersen som dirigent.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Endelig godkendelse af Helhedsplan – 
herunder helhedsplanens indvirkning på 
huslejen.

Ad.  1  Valg af dirigent.
Steen Møller Andersen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var varslet i 
henhold til vedtægterne, og at mødet var lovligt 
og beslutningsdygtigt.

Dorthe Pedersen, Anja Vanggaard, Anita 
Hoppe og Tina Baltsersen blev valgt som 
stemmetællere.

Bodil Jensen blev valgt til referent.

Ad.  2 Endelig godkendelse af Helheds-
plan – herunder helhedsplanens indvirk-
ning på huslejen.
John Grønning, Ingeniørfirmaet DAI, Aarhus 
orienterede om de områder, der skal renoveres 
i Helhedsplanen. Steen Møller Andersen 
gennemgik tidsplan, genhusning, økonomi 
og huslejestigning. Herunder konsekvensen 
for huslejestigning, hvis Helhedsplanen ikke 
gennemføres. 
Forslaget blev vedtaget med 156 stemmer for, 
12 stemmer imod og 4 undlod at stemme.

Dirigenten takkede for god ro og orden på 
mødet. Formand Lene Heisel takkede for godt 
møde.

Referatet kan også ses på hjemmeside www.
vesterport.dk - under afdeling 1.

 

Udlån af borde 
og stole

Hvis familien kommer, og 
I mangler et bord og/eller 

nogle stole, så har vi nogle 
få borde og stole, som vi 

udlåner til benyttelse i 
egen bolig. 

Kontakt din vicevært for 
yderligere aftale

http://vesterport.dk/
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Gæsteværelser 
Vi har 3 gæsteværelser som kan lejes. For at leje et gæsteværelse, Vi har 3 gæsteværelser som kan lejes. For at leje et gæsteværelse, 

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

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

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

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

Dyr er IKKE tilladt.
Alle rum og værelser skal rengøres efter brug. Der er rengøringsmidler 

tilgængelige. Sker rengøring ikke, eftersendes der en regning.

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!
Vi går en spændende tid i møde med helhedsplanen, men sammen 

klarer vi også den udfordring.
Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen

Lene Heisel
Cindy Pedersen, Jette Lind, Anne Jørgensen

Hans Hansen, Anders Lund Nielsen, Birgit Johannsen
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AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT

Det Gamle Vesterport 
anno 1982 kontra 2020

Alting ændrer sig stille og roligt. Her er det lidt sjovt at se, hvor 
forskellige tingene så ud for blot få år siden.

1982

2020
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Lene Heisel
Knudensvej 82, 2.v., tlf. 2073 1708
Mail: lene.lheisel.heisel@gmail.com
Anne Jørgensen
Rosborgborgvej 6 2.v., tlf. 2988 1679
ajoer01@icloud.com
Cindy Pedersen
Knudensvej 66, st.v., tlf. 2259 2375
Mail: cindypedersen@hotmail.com
Jette L. Sørensen
Stenbakkevej 31, 1.v., tlf. 2086 5657
Mail: piajrs@gmail.com
Anders Lund Nielsen
Knudensvej 64, 2.h., tlf. 2248 0575
Mail: Lunde2607@gmail.com
Birgit Johannsen
Lindegårdsvej 43, st.v., tlf. 5126 0919
Mail: birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
Hans Hansen
Abildgårdsvej 45, 2.h., tlf. 6014 3495
Mail: hans990025@gmail.com

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

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

Viceværter/Område:
Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-63:
Jesper Hansen, tlf. 2333 5712
Knudensvej 46-84 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 Kenai C. Bendixen-Bryce, 
Stenbakkevej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her.

AFDELING 1AFDELING 1   AFDELING 4   AFDELING 4

Afdelingsbestyrelsen
Formand Dorthe Hærvig
Provst Dreslers Vej 32, st.v., tlf. 5127 2539
Mail: dh@laptus.dk
Sekretær/Beboerblad Christian Fischer 
Provst Dreslers Vej 19, tlf. 4083 6789
Mail: raistlindk@gmail.com
Kasserer Søren Stig Meyer
Elius Andersens Vej 11, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.com
Jane Borbjerggaard 
Provst Dreslers Vej 22 1.v, tlf. 5188 8769
Mail: jane_borbjerggaard@hotmail.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
Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk. 

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

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

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKENMØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Håber I har det godt, selv om corona-
situationen er ved at have taget alt for lang 
tid, med ting vi ikke kan og må. Vi har 
desværre måtte aflyse både et børne-OL og 
vores hyggelige juletræsfest i år og enkelte 
afdelingsbestyrelsesmøder.

Som nogen husker, fik vi en rettelse i vores 
husorden (som I alle har fået omdelt i 
postkassen). Den omhandlede vores garager. 
Der er nogen, der har fået den opfattelse, at 
man må holde parkeret ved/foran garagerne, 
som man har lyst. Det er ikke rigtigt. Man 
må holde ved/foran sin egen garage, når 
man er tilstede i garagen, ved at aflæsse 
noget, vaske bilen eller andre ting, der kræ-
ver, at man holder der i kortere perioder. Vi 
opfordrer på det kraftigste, at man overhol-
der husordnen, så driftspersonalet kan bruge 
tiden på relevante opgaver i stedet for.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et 
fantastisk nytår.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Dorthe Hærvig 

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:ajoer01@icloud.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
mailto:Lunde2607@gmail.com
mailto:birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
mailto:hans990025@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
mailto:dh@laptus.dk
mailto:raistlindk@gmail.com
mailto:smeyer72@hotmail.com
mailto:jane_borbjerggaard@hotmail.com
mailto:erik.madsen1938@gmail.com
mailto:bodil.schou50@gmail.com
mailto:henrik.s.persson@gmail.com
mailto:svc@vesterport.dk


10

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

Nyt fra Bangsbo Aktivitetscenter
Nu er det endnu engang tid til at kigge tilbage 
i tiden, der så hurtigt suser forbi os. Sommeren 
blev hurtigt afløst af efteråret i år, og hvis det 
går ligeså stærkt med næste årstidsskifte, ja så 
kan det ikke vare længe inden vinteren banker 
på. Men vinteren, og det den bringer med sig, 
indbyder også til hygge og nærvær med dem 
vi holder af, og hvor vi endnu engang mærker 
vigtigheden i at være en del af et fællesskab, 
hvis Covid19 tillader det. Det håber vi! 

Vi havde håbet, at vi i Beboerbladet denne 
gang kunne bringe billeder og genfortællinger 
fra de planlagte arrangementer med både Mads 
Toghøj og Dario Campeotto. Men desværre 
blev begge arrangementer aflyst. Æv! Vi 
havde sådan glædet os til disse to eftermiddage. 
Vi arbejder på at finde nye datoer til begge 
arrangementer i 2021, hvor det forhåbentligt 
igen bliver muligt at mødes. Og når det sker, 
så lover vi at bringe billeder og genfortælle 
stemningen på allerbedste vis.

Julemarked
Vi har desværre også set os nødsaget til at 
aflyse vores traditionsrige julemarked. Vi kan 
ikke gennemføre det på en måde, vi finder 
ansvarlig. Og selvom vi ærgrer os, meget 
mere end ord kan beskrive, så går vi ikke på 
kompromis med sikkerheden. Vi vil gøre vores 
til, at vi kommer godt og trygt gennem denne 
epidemi. Men julepynt, nisser, dekorationer, 
hjemmestrikkede sokker, fine håndlavede kort 
og mange andre flotte ting fra vores dygtige 
Hobbyhold, skal I ikke snydes for. Vi har alle-
rede pyntet flot op i Bangsbo Aktivitetscenter. 
Så kom endelig ud og se alle vores fine ting og 
få en snak med os. Og hvem ved, måske finder 
du lige den allersidste julegave, du mangler, 
her hos os! 
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... et blad for beboere - lavet af beboere
Caféen 
Vores café, som i vores øjne, er verdensmestre 
i at lave mad, har stadig åbent. Det er igen 
muligt, at nyde sit måltid i både caféen og i 
Bangsbo Aktivitetscenter, hvilket vi er meget 
glade for. Vi ved, at flere har stor glæde af at 
komme her og spise i fællesskab med andre, 
selvom det er med et afstandskrav på to meter. 
Caféen er altså åben, både for spisende gæster 
og take-away. Det gælder både for dagens ret 
og ikke mindst det fantastiske bagværk. Vi har 
forhørt os hos kollegerne i caféen, og julesmå-
kage-produktionen er så småt gået i gang. Så 
her var endnu en god grund til at komme forbi 
os her i Bangsbo Aktivitetscenter. 

Sydbyens Venner
Et andet sted, der kan være et besøg værd i 
denne tid er Knudepunktet. Som I ved, blev 
vores populære Påskemarked også aflyst i år. 
Her plejer det ellers at være muligt at gå på jagt 
efter genbrugs-guld og andre lækre loppefund, 
når Sydbyens Venner disker op med deres 
store og traditionsrige loppemarked. Besty-
relsen i Sydbyens Venner har derfor lejet en 
stand hos Knudepunktet, hvor de sælger ud af 
alle lopperne. Så har du lyst til at gøre et godt 
loppefund, kan vi anbefale dig at slå vejen forbi 
deres stand i Knudepunktet. 

I denne søde juletid…
…der nærmer sig med hastige skridt, og hvor 
sneen forhåbentligt vil falde ekstra hvid, er det 
vist på sin plads at ønske jer alle en rigtige glæ-
delig jul. Tak for gode stunder i året der næsten 
er gået. Det blev til færre stunder, end vi havde 
håbet på, men dem der var, skal I have tak for. 
Vi ser fremad og glæder os til et nyt år, hvor vi 
håber, at vi igen får mulighed for at mødes i 
fælleskab, hvor gode minder skabes. 

På Bangsbo Aktivitetscenters vegne
Annette Weesgaard

Ledige carporte, knallert-
garager og skure

Der er 6 ledige 
knallertgarager, 2 carporte og en 
del skure rundt om i afdelingen.

Knallertgaragerne ligger:
5 stk. v/Provst Dreslers Vej 56
1 stk. v/Provst Dreslers Vej 42

Leje pr. mdr. kr. 40,00

Ekstra skure ligger:
3 stk. v/Provst Dreslers Vej 6 
4 stk. v/Provst Dreslers Vej 21
4 stk. v/Provst Dreslers Vej 63
3 stk. v/Provst Dreslers Vej 59
1 stk. v/Provst Dreslers Vej 57
2 stk. v/Provst Dreslers Vej 55

Leje pr. mdr. kr. 75,00

Carportene ligger:
1 stk. v/Provst Dreslers Vej 20
1 stk. v/L. P. Houmøllersvej

Leje pr. mdr. kr. 175,00

Ønsker du en knallertgarage 
eller skur tæt på dig - kan du 
kontakte administrationen og 

skrive dig op på venteliste. 
Det er gratis!

Kontakt administrationen
på tlf. 9842 6111, hvis du skulle 

være interesseret.
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mail til afdelingsbestyrelsen sendes 
til vesterportafd5@gmail.com

Formand
Britta Bugge, Flotillevej 78 
Tlf. 2196 9694

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

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

Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

Lotte Winthervad Larsen, Flotillevej 34
Tlf. 2191 8256

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

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

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

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

FÆLLEDBOFÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5

Trailer udlejes 
i Fælledbo

For videre information kontakt 
Nadia M. Larsen tlf. 6016 8473 
eller Britta Bugge tlf. 2196 9694

Priser for at leje 

2 timer 40,- kr.
4 timer 60,- kr.
6 timer 80,- kr.

Døgnleje 100,- kr.

OBS - Depositum 150,- kr.

Formanden har ordet
Julen nærmere sig, og ingenting er som 
det plejer, 2020 er og bliver et år, vi ikke 
glemmer.
Vi blev lukket ned i marts måned, og her 
i Fælledbo lærte vi at stå sammen, enten 
på den ene eller anden måde og hjælpe 
dem som ikke kunne komme ud pga. 
covid-19.

Igen i år vil der komme juletræer rundt 
omkring i Fælledbo, som især i år vil 
lyse op. Et ved den røde hoppepude og 
et ved den blå hoppepude.

Vi i afdelingsbestyrelsen vil ønske alle 
en god jul samt et godt nytår. Vi ses i 
2021.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Britta Bugge

mailto:vesterportafd5@gmail.com
mailto:cbs-afd.5@gmail.com
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... et blad for beboere - lavet af beboere

!!! VIGTIGT !!!
Hvis man ikke læser de 

meddelelser, som 
kommer fra administrationen 

og afdelingsbestyrelsen, 
fritager det ikke beboerne for 

ansvar.

Afdelingsbestyrelsens 
møder

afholdes første mandag i 
lige måneder kl. 15.30

(Første møde i 2021 er 1. februar)
 

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

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

af bestyrelsesmødet. 

Mødereferater
Et kort referat af 

afdelingsbestyrelsens møder 
bliver anbragt i 

udhængsskabet ved indgangen 
til vaskeriet kort tid efter mø-

dets afholdelse. 
Du kan også læse referatet 
på Vesterports hjemmeside 

under afdeling 5.

BOLDSPIL
 Vi henviser til at ALT 

boldspil foregår på 
afdelingens boldbane.

BYTTEBIX
Byttebixen er placeret i den 
eksisterende containergård. 
For at komme ind i Byt-
tebixen, er der monteret en 
nøglebox.
Der er blevet omdelt sedler i 
afdelingen med kode til nø-
gleboksen. Har du ikke koden, 
kan du henvende dig til din 
vicevært, som vil kunne 
hjælpe dig.

Sørg for at koden ikke gives 
videre til personer, som ikke 
bor i afdelingen. 

Det vil således altid være 
muligt at komme ind i Byt-
tebixen – og når du forlader 
Byttebixen, vil det også være 
dit ansvar at sørge for, at der 
er låst igen.
I Byttebixen kan du sætte 
SMÅ MØBLER OG SMÅ 
TING, som du tænker andre 
kan få fornøjelse af.

Men HUSK, at alle store 
møbler m.v., skal du stadig 

selv sørge 
for at komme af med. evt. via 

storskraldsordningen.
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Afdelingsbestyrelsen
Kontaktperson afdelingsbestyrelse
Charlotte Nielsen, Engparken 65
Tlf. 2174 5164
Mail: chani7711@gmail.com

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

Eva Sørensen
Tlf. 2218 2952

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

Hanne Steen Jensen, Engparken 47
Tlf. 2252 2992
Mail: hannesteen3@hotmail.com

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

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

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

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

ENGPARKEN / SØPARKENENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Som nogle nok har bemærket, er vores 
formand Tina Christensen trådt ud af 
afdelingsbestyrelsen. Det er vi selvfølgelig 
rigtig kede af, for Tina gjorde et stort stykke 
arbejde for vores afdeling. Tina har været så 
heldig at få nyt job og ønskede at fokusere 
på dette. Vi ønsker selvfølgelig Tina et 
kæmpe stort tillykke, alt held og lykke og 
takker for det gode samarbejde.

Julen nærmer sig med hastige skridt. Det 
er tiden, hvor vi tænder lys, pynter op og 
hygger med familie og venner. Det er dejligt 
at komme rundt i vores afdeling og se alle 
de fantastiske lys og pynt, der lyser op i 
mørket. Det er også tiden, hvor vi glædes i 
hyggelige stunder og mindes dem, der ikke 
er hos os. 

Vi i afdelingsbestyrelsen vil rigtig gerne 
sige tak for året, der er gået. Det er desværre 
et år, hvor der ikke rigtig har være nogle 
arrangementer i afdelingen, men vi håber, at 
det snart vender, så vi igen kan ses til nogle 
hyggelige timer. Imens vi venter, håber vi, 
at I nyder de flotte træer, der er sat op i hver 
af gårdene. Og med det ønsker vi jer alle 
en rigtig glædelig jul og et lykkebringende 
nytår. Pas på jer selv og hinanden. 

Venlig hilsen
Charlotte Nielsen

mailto:chani7711@gmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:hannesteen3@hotmail.com
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... et blad for beboere - lavet af beboere
Nyt fra Plejecenter Søparken. 

Nu skriver vi midt november – julen er lige 
om hjørnet, det mærker vi også her, selvom der 
pt. er lukket ned ved kommunegrænsen, og vi 
ikke kan tage så langt væk. 

Husk når vi tænker corona, ”det bliver godt 
igen”, der er håb forude. 

Der er kommet flere ting i kalenderen, som 
minder os om den forestående højtid. Vi skal 
blandt andet bage småkager, i ugen vi går ind i 

– og kan derfor ikke sende billede ej heller duf-
ten/smagen med i Beboerbladet, men vi lover, 
der bliver bagt småkager, og de skal også blive 
spist. Vi skal bage brune småkager, sirupskager, 
vaniljekranse og kokosstænger. Det bliver bare 
så godt. Der er planlagt julefrokost, julehygge 
og julebanko m.m.

Vi har også været på tur rundt i Vendsyssel. En 
af vores beboere ønskede at komme en tur til 
Hirtshals, se nogle store skibe og gerne en dag 
med bølger på havet. Vi planlagde en tur og alt 
gik i opfyldelse. Det stormede og bølgen slog 
ind over molen. ”Den gamle sømand” Bent var 
glad. Vi fik et dejligt stjerneskud på restaurant 
Lille Heden. Inden vi kom til Hirtshals, var 
vi lige et kig nede ved Tversted Strand,  men 
hvor var stranden? Ja vandet stod op i klitterne.  
Voldsomt så det ud, men godt med vind i håret.

Vi er gået ind i sidste fase af indsamlingen til 
vores kørestolscykel. Vi mangler i skrivende 
stund omkring 16.000 kr., som vi håber at få 
som en tidlig julegave. Så hvis nogle vil spæde 
til indsamlingen, kan I kontakte projektmedar-
bejderne i Søparken, så pengene kan komme 
på indsamlingskontoen. 

Der bliver også fremstillet nogle juletræer, som 
sælges til fordel for det gode formål. Det er 
Aage som på sin stue/værksted fremstiller dem, 
saver det flot ud i træ,  giver det maling og lak.
 
Selv om vi er lukket noget ned og ikke kan 
samle beboerne til aktiviteter i fælleshuset, 
laver vi forskellige tiltag i de forskellige huse, 
så som bankospil, sang, strikkeklub, gymnastik, 
træværksted, samt går en del ture i det skønne 
område, ligesom vores dejlige nye bus kører 
mange ture rundt omkring i Vendsyssel. Vi er 
så taknemmelige for, at vi fik den bus, og at vi 
selv har knoklet så meget på for at købe den. 

Vi vil gerne her fra Plejecenter Søparken ønske 
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, vi 
siger tak fordi I støtter op omkring os. 
Pas godt på hinanden – lev livet medens I har 
det – det bliver ikke genudsendt. 

Hilsen fra os fire projektmedarbejdere 
Kaj, Jane, Vibeke og Birthe  
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ENGPARKEN / SØPARKENENGPARKEN / 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. 

Året der gik i afdeling 6 - Engparken 
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Der er p.t. ingen afdelingsbestyrelse

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

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

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

MIDTBYENMIDTBYEN    AFDELING 7 AFDELING 7

Nyt fra Driften
I forbindelse med kontrol af fuger omkring 
vinduerne blev dette fantastiske stemnings-
billede taget fra liften. 

Alle beboere i afdeling 7  
ønskes en glædelig jul 
og et lykkebringende 

nytår.

mailto:pr@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formanden har ordet
Som alle vist efterhånden er blevet klar 
over, må vi passe ekstra på i forhold til den 
her virusepidemi, som huserer for tiden. 
Det begrænser os og udfordrer os på nogle 
udfoldelsesmuligheder, mest på det sociale 
område. Det betyder, at mange af vores 
fællesaktiviteter, f.eks. torsdagsmøder i Tår-
net og på Ankerpladsen, fællesspisninger, 
fællessang på Havnefronten m.m. er sat på 
pause. Men jeg må sige, at vi alle er gode til 
at passe på hinanden og begrænser forsam-
linger til det, der er fornuftigt i situationen, 
som den nu engang er.

Til gengæld kan jeg se, at kreativiteten 
blomstrer. Der er flere små private tiltag, 
rundt omkring i afdelingen. Man samles til 
en kop kaffe i små grupper (under 8 perso-
ner). Dejligt at man forsøger at tilpasse sig 
de vilkår, der nu engang er, og ser lidt til 
hinanden på en fornuftig måde. Der er da 
stadig også et maler-hold på 5 – 6 personer, 
som mødes i værkstedet, her er der jo er 
god plads. Det er bare så fint. 

Det er godt, at vi holder fast i, at proble-
met er coronavirus, og at det er det, der er 
problemet, med de vilkår der følger med. 
Vi kan gøre noget ved det i fælleskab. Det 
er det, vi gør. Vi holder afstand og tager 
hensyn, små grupper, vasker hænder eller 
bruger håndsprit, hoster eller nyser i ærmet, 
undgår håndtryk, kindkys eller kram, selv 
om vi er lidt i underskud med det. Så må det 
for pokker efterhånden ebbe ud. Så kommer 
der forhåbentlig snart en vaccine, der kan 
slå skidtet ned.

Vi må efterhånden alle have en ordentlig 
bjørnekrammer til gode. Så den må vi glæ-
de os til, når vi kommer på den anden side.

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

Mødereferater afd. 9
Et kort referat af afdelingsbe-

styrelsens møder bliver an-
bragt i udhængsskabene ved 
Grundtvigs Have, Ankerplad-

sen og Havnefronten.

Du kan også læse referatet 
på VESTERPORTS hjemme-

side under afdeling 9.

Nu nærmer vi os julen med hjemlige 
hyggesysler og familie. Hyg jer med dem I 
nu er sammen med, spis noget god mad og 
et godt glas, af hvad I nu hver især nyder. 
Julelys og stjerner begynder at dukke op i 
vinduer og dekorationer, både inde og ude. 
Det ser smukt ud, når man går en tur om 
aftenen.

Afdelingsbestyrelsen vil ønske glædelig jul 
og godt nytår til alle i afdeling 9 samt de 
øvrige beboere i Vesterport.

På afdelingsbestyrelsens vegne
John Neergaard Andersen
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Der er pt. ingen afdelingsbestyrelse

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

Vicevært
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 10 bliver Beboerbladet omdelt af 
vicevært.  Har du ikke fået noget blad, så 
henvend dig til administrationen

ÅLBÆKÅLBÆK             AFDELING 10AFDELING 10

Alle beboere i afdeling 10  
ønskes en glædelig jul 
og et lykkebringende 

nytår.

mailto:ph@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

AFDELING 12AFDELING 12 LILLE BANGSBOLILLE BANGSBO

Formanden har ordet
Forhåbentlig bliver det tilladt at mødes 
flere end 10 her efter den 13. december.  Vi 
savner vores tirsdagskaffe og nærværet. 
Hvis der åbnes for flere deltagere, er vi hur-
tige til at åbne igen. Se på opslagstavlen.
Traditionerne er borte sammen med at 
Corona´en kom. I over et halvt år har fæl-
lesskabet været stillet i bero, men vi er her 
endnu. 
Der er stadig indendørs petanque med 8 
deltagere hver onsdag. Stolegymnastikken 
er kl. 13.30 også onsdage. Der er 6 personer 
til kortspil hver mandag, og her er plads til 4 
mere, hvis du gerne vil spille 500.
Om tirsdagen er der 4, som spiller canasta.
Dartspillet er på vej, så det kan erstatte 
vores udendørs krolf i den kolde tid. Vi har 
ellers været flittige ude på banen her i no-
vember. Mellem 5 og 8 personer hver dag, 
når solen skinner. 
I oktober blev Edith Sørensen bisat fra 
Abildgaard Kirke. Edith havde været med 
helt fra planlægningen af Seniorbofælleska-
bet ”Lille Bangsbo” og grundstens-
nedlæggelsen i 2001. Vi savner hende. 
Der var 10, der gik sammen om andesteg 
Mortens Aften. 5 andre lavede en fælles tur 
efter gran. Der mangler noget, når vi ikke 
kan deltage flere sammen. Biografklub-
ben har også holdt pause, da vi ikke måtte 
mødes så mange til hygge med ost og 
rødvin.  
Efteråret har været fint og givet mere 
havearbejde, da ukrudtet blev ved med 
at komme op. Robotplæneklipperen gik i 
vinterhi den 9. november.
Vi har nu fået et nyt flot julegrantræ op - det 
blev plantet med kommentarer fra hele 
petangholdet. (Se billeder næste side)

mailto:margrethe.nielsen@nordfiber.dk
mailto:karinwaehrens@gmail.com
mailto:prj1381@gmail.com
mailto:mortenbastfrh@ngmail.com
mailto:lissiolehansen@nordfiber.dk
mailto:svc@vesterport.dk
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               AFDELING 12   AFDELING 12 LILLE BANGSBOLILLE BANGSBO

Vores trægulv i fælleshuset er ligeledes 
blevet afslebet og olieret her midt i novem-
ber. Det ser næsten nyt ud. Vi passer godt på 
vores hus.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår
Margrethe

En adventstid er begyndt.

Forventningsfulde øjne
lyser op i december mørket.

Julestjerner af alle slags
stråler omkap

med himlens blinkende diamanter.

Forventningsglæde,
tro på livet,

kærlighedshåb
fylder hvert et hjerte

i den søde juletid.

Miraklernes tid,
drømmenes tid;

hvor alt er muligt,
hvor godhed ventes

og fred gives.

Fire levende lys,
fire søndage,

hjerterøde bånd knyttet
på eviggrønne grene.
En ubrydelig krans.

Forfatter ukendt
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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

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

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

CHRISTIANSMINDECHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14

God jul og godt nytår 
til alle på 

Barfredsvej 46 og 48
Hilsen 

Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

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

Vicevært - Ingeborgvej
Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

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

I afd. 17 deler Kenai C. Bendixen-Bryce, 
Stenbakkevej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her.
I Ravnshøj deler viceværten  Beboerbladet 
ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend 
dig til administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Nu nærmer den søde juletid sig med 
hastige skridt, og vi begynder at have lidt 
travlt med alle de forskellige julesysler,  
såsom at bage småkager, klippe julestads, 
lave konfekt og købe julegaver. Ja i det hele 
taget rigtig julehygge.

Men hvordan bliver julen i år med alle de 
restriktioner og begrænsninger, vi lever 
med i denne tid. Jeg tror, at vi alle får en 
noget anderledes jul i år, end vi plejer. Det 
gælder også for jer beboere her i afdeling 
17. Vi i afdelingsbestyrelsen plejer at holde 
enten julefest eller julehygge for jer alle 
sammen her i afdelingen, men i år bliver 
vi desværre nødt til at sige, at det kan vi 
ikke på grund af coronarestriktioner og de 
begrænsninger som gælder lige for tiden. 
Men vi tager revanche i det nye år 2021.

Jeg og afdelingsbestyrelsen ønsker alle 
vores beboere her i afdeling 17 en rigtig 
glædelig jul og godt nytår. 

På afdelingsbestyrelsens vegne
Kirsten Q. M. Svendsen

Nyt fra Driften
Hjertestarter er nu sat op på bygningen på 
Ingeborgvej 6.

mailto:kqm1944@gmail.com
mailto:hennyj1943@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ 

Afdelingsbestyrelsen
Alle mails til afdelingsbestyrelsen sendes 
til mail: afd30vesterport@gmail.com

Formand
Conny Sommer Majlund
Fladstrandsparken 49, 4. nr. 1
Tlf. 2481 3408
Mail: sommer1956@outlook.dk

Næstformand
Else Henriksen
Fladstrandsparken 5 
Tlf. 3070 0435

Lars Lyngø
Fladstrandsparken 13
Tlf. 6111 2479

Sheela Vejen Jensen
Fladstrandsparken 109
Tlf. 2386 3144

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

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

Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

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

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKENFLADSTRANDSPARKEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Så er der næsten gået et år igen, og sikke et år. 
Jeg er sikker på, det bliver et år, vi vil huske 
for CORONA, afstand, sprit, mundbind som 
nogle af de negative, og syng sammen i TV 
og hjælpsomhed mellem mennesker, som det 
positive. 

Vi her i vores afdeling har også mærket til 
Coronaen, da vi har måtte aflyse vores spilleaft-
ner, sommerfest, julefrokost og gymnastik. 
Det er rigtig surt, men vi skal og må passe på 
hinanden.

Så er vi også gået i gang med at få udskiftet 
de MGO plader, der skulle skiftes. Det går 
stille og roligt fremad, og vi må og skal være 
tålmodige, selvom jeg godt ved, det er rigtig 
trælst, men vi skal igennem det.  Jeg er sikker 
på, at når det er færdigt, bliver det godt og alle 
er glade. 

Men vi skal nok komme igennem det her sam-
men, så længe vi overholder de restriktioner, 
der er.

Jeg får nogle gange spørgsmålet om, hvorfor vi 
ingen legeplads har her i afdelingen. Først og 
fremmest er det noget, der skal vedtages på et 
beboermøde. Dernæst vil det give en husleje-
stigning, som ikke alle er interesseret i. Jeg vil 
så gerne slå et slag for den fine kommunale 
legeplads, vi har i Plantagen. 

mailto:afd30vesterport@gmail.com
mailto:sommer1956@outlook.dk
mailto:pr@vesterport.dk
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   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKENFLADSTRANDSPARKEN

Den er rigtig fin, underlaget er blødt, og når jeg 
går forbi, er der ofte børn og voksne der hygger 
sig på pladsen. Der er også kommet en masse 

”farveglade” fuglekasser op på et dødt træ, som 
man har valgt at lade stå til insekter og fugle. 
En rigtig god ide.  

Om sommeren er der også borde og bænke, 
man kan hygge sig ved. Så det er kun lige et 
smut over Gl. Skagensvej, så er man på den 
dejligste legeplads.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig 
jul og et godt og lykkebringende nytår. Håber 
I alle vil komme godt ind i det, og at 2021 vil 
vise sig at være et år, hvor vi igen må holde
 nogle af de ting, vi gerne vil for og med 
beboerne. 
Rigtig god jul og et super godt nytår.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Conny Sommer Majlund

Her er en opskrift på
Julechokoladesmåkager fra Island
150 g smør eller margarine
100 g sukker
100 g. mørk farin (puddersukker)
1 tsk. vanilje sukker eller vanilje 
pulver
1 æg
2 spsk. kakao
160 g mel
50 g. grofthakkede mandler
50 g grofthakket mørk chokolade 
(Gerne mere.)
½ tsk. natron
Rør smør, sukker og farin sam-
men og tilsæt vaniljen. Rør 
æg og kakao i. Bland mandler, 
chokolade og natron i melet og 
kom det i dejfadet. Rør dejen 
sammen og sæt den i små toppe 
med 2 teskeer på en smurt bage-
plade eller en plade med bage-
papir. Bag kagerne ved 200 
grader eller 190 grader ved varm-
luft i 6-7 minutter. Lad dem svale 
på en bagerist. 
Vi kan ikke holde jul i min fami-
lie uden disse skønne kager.
Rigtig god jul. 

Hilsen Conny Sommer Majlund 
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Helle Bach Nielsen
Lerstien 19 A, tlf. 4242 4107
Mail: helle-bach@live.dk

Jens Søndergaard
Lerstien 15 A, tlf. 2980 9851
Mail: hoene13@hotmail.com

Lone Højgaard Larsen
Lerstien 15 B, tlf. 2383 9294
Mail: lonehoejgaard@gmail.com

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

LERSTIENLERSTIEN    AFDELING 32   AFDELING 32

Afdelingsbestyrelsen

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

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

Referent
Heidi Madsen, Viborggade 11
tlf. 2247 8445

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

AFDELING 55AFDELING 55

Glædelig jul til jer alle 
samt et godt og lykke-

bringende nytår.
Hilsen 

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingebestyrelsen 
sender alle en tanke om 

en god jul og et godt 
nytår.

mailto:helle-bach@live.dk
mailto:hoene13@hotmail.com
mailto:lonehoejgaard@gmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
mailto:holme1@godmail.dk
mailto:Scnielsen@nordfiber.dk
mailto:ph@vesterport.dk


  

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
           Jyllandsgade 9
         9900 Frederikshavn
         Tlf.  9620 5430

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

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

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

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

  

  Vesterports 
  Håndværkerafdeling 

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

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

   Du kan evt. kontakte:
   Servicemester, Jens Michael Jensen

   tlf. 2566 3340

NYT KØKKEN ??

Du får medindflydelse på 
udseendet og hvilke materialer,

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

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

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

stigning ved
boligstøtten.

Hvis du gerne vil have nyt køkken 
– så kontakt  

Administrationen på 9842 6111

    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN   HÅNDVÆRKER AFDELINGEN

mailto:jmj@vesterport.dk

