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Oplag ca. 2.650 eksemplarer, som uddeles 
gratis til alle husstande i boligforeningen.
Navngivne artikler dækker nødvendigvis 
ikke redaktionens synspunkter.
Alle artikler fremsættes for forfatterens eget 
ansvar.
Anonyme artikler m.v. optages, når navn 
samt adresse er redaktionen bekendt.

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

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

Redaktionens adresse
Kirsten Beith,  tlf. 2724 3865
Mail: beboerbladet@vesterport.dk 

Redaktion
Afdeling 1: Jette Lind Sørensen, 
                     tlf. 2086 5657
                     Mail: piajrs@gmail.com
Afdeling 4: Christian Fischer,
                     tlf. 4083 6789
    raistlindk@gmail.com
Afdeling 5: Kirsten Beith, tlf. 2724 3865
    beith.kirsten@gmail.com
Afdeling 6: Max Jensen, tlf. 2297 4317
    maxdamjen1@gmail.com
Afdeling 9: Anna Nørgaard, tlf. 4092 2123
    anna@smil2.dk

Dette blad udkommer den 12. februar 2021.

Næste blad udkommer 7. maj 2021

Stof til næste blad bedes afleveret senest
den 20. april 2021 på mail til
beboerbladet@vesterport.dk

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

Direktør:
Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Økonomichef:
Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 6171 9402

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

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

Bestyrelse: 
Formand:
Eva Haas, L.P. Houmøllers Vej 7
Tlf. 2333 5781
Næstformand:
Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.
Tlf. 2073 1708
Dorthe Hærvig, Provst Dreslersvej 62 st.v.
Tlf. 5127 2539
Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120
Tlf. 9843 4361/2076 4361
Hanne Christiansen, Mysundevej 14, 1
Tlf. 2064 5071
Brian Kjær, Regulusvej 11
Tlf. 2374 9716
Conny S. Majlund, Fladstrandsparken 49, 4 nr. 1.
Tlf. 2481 3408

Billedet på forsiden er fra afdeling 4 - 
Mølleparken.
Foto: Max Jensen
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Nyt fra administrationen
Indledningsvis skal lyde et ønske om et 
godt nytår til jer alle. Et nyt år hvor vi har 
tændt håbet om, at kunne vende tilbage til 
en normal tilværelse uden at være tynget af 
COVID-19 pandemiens åg. Men inden vi 
kan slippe fri af Coronaens snærende bånd, 
kræver det, at vi alle står sammen en tid 
endnu, og følger Regeringens restriktioner 
og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

For os i Vesterport betyder det, at vi i en 
tid endnu er nødt til at holde lukket for 
personlige henvendelser i ekspeditionen. 
De fleste af vores funktioner kan ikke løses 
ved at arbejde hjemmefra, så derfor møder 
medarbejderne ind som normalt - men 
hverdagen er ikke normal. Der er opgaver, 
der skal løses her og nu, og når vi bliver 
nødt til at gå ind i en lejlighed, er det altid 
med den største respekt for de udmeldte 
restriktioner. For yderligere at beskytte 
beboere og ansatte bliver de ansatte testet 
på ugentlig basis.

I skrivende stund arbejder vi med Regionen 
om muligheden for, at de en af de nærme-
ste dage kommer og tilbyder Vesterports 
beboere lyntest i en eller flere afdelinger.
At udføre lyntest i de store boligområder i 
Frederikshavn kan være medvirkende til at 
holde smittetrykket i byen nede.

Selv under en pandemi skal det være trygt 
at bo i byens førende boligforening.

Pas godt på jer selv

Steen Møller Andersen

ADMINISTRATIONADMINISTRATION

Ledige carporte, knallert-
garager, skure
og kælerrum

Ønsker du en knallertgarage,
et skur, et kælderrum eller en 

carport 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

Afdeling 1:
3 ledige kælderrum klar

til udlejning
Leje pr. mdr. kr. 12,50

Afdeling 4:
Der er 3 carporte klar til udlejning

Leje pr. mdr. kr. 175,00

Der er 6 knallertgarager klar
til udlejning

Leje pr. mdr. kr. 40,00

Der er 15 skure klar til udlejning
Leje pr. mdr. kr. 75,00
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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 1-33:
Jesper Hansen, tlf. 2333 5712
Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og 
Knudensvej 33-45:
Benny Porsmose, tlf. 2333 5714
Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og 
Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:
Peter Jensen, tlf. 2333 5715

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

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

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT

Formanden har ordet
Jeg håber, at I, på trods af lockdown, for-
samlingsforbud og hvad der ellers er afsted-
kommet af Corona situationen, er kommet 
godt og sikkert ind i 2021.

Julen og nytåret er sikkert blevet anderledes 
end mange af os havde håbet, men lad os 
krydse fingre for, at der nu er lys for enden 
af tunnelen.

I afdelingsbestyrelsen havde vi fastsat 
bestyrelsesmøde til den 12. januar 2021, 
men det blev selvfølgelig aflyst på grund 
af, at forsamlingsforbuddet blev sænket til 
5 personer. Der skal dog ikke herske nogen 
tvivl om, at vi er her, og vi mailer, sms’er 
og ringer sammen, hvis der er beslutninger 
som skal tages.

Pas på jer selv og hinanden.

Hilsen Lene Heisel

Nyt fra Driften
Fældning
Vi har desværre været nødt til at fælde et af 
de store træer i afdelingen. Nedenstående 
billeder viser hvorfor. Sikkerhed fremfor 
alt, og dette træ stod i nærheden af en lille 
bakke, hvor børnene leger meget. Blandt 
andet blev bakken brugt til at kælke på, da 
sneen kom først på året.

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
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AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT

Gildesalen Abildgårdsvej
Al lysarmatur i gildesalen er nu blevet 
udskiftet og ersattet af LED lys. Dette er 
gjort af sparehensyn. Transformatoren er 
nedtaget, og ALT lys er nu LED pærer/ar-
maturer og kører på el-nettet.

Vaskekælderen Stenbakkevej 29-33
Så er der sat vaskebrikslæser op ved vaske-
riet og tørrerummet. Det blev besluttet på 
afdelingsbestyrelset den 30. september 2020 
at rokere om på tørrerummene og opsætte 
vaskebriksaflæser. Dette arbejde er nu fær-
diggjort, og vi håber på denne måde at gøre 
et flertal af beboerne tilfredse.

Tørregård ved Stenbakkevej 33
Så er der endnu en tørregård, som er færdig-
gjort og klar til brug. Som I kan se på bille-
derne, så er materialet nu i vedligeholdelses-
frit træ. Se foto nedenfor.

Hilsen Lene Heisel
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... et blad for beboere - lavet af beboere

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

kontakt 
Lene Heisel på tlf. 2073 1708

Udlån af borde 
og stole

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

egen bolig. 

Kontakt din vicevært for yderligere aftale

Fastelavnsfest aflyst
Til børnene i afdeling 1

Jeg er meget ked af, at vi har været nødt til at aflyse
 vores fastelavnsfest i år. Sherif Haps sender sine hilsner 

til jer, og han håber, at I ses til næste år.

I afdelingsbestyrelsen håber vi, at vi kan holde et brag 
af en fastelavnsfest til næste år, og vi glæder os allerede
 til at gøre det rigtig festligt for alle både børn og voksne.

Vi håber jo dog, at vi i år får mulighed for at afholde 
vores julefest, som også blev aflyst i 2020.

Vi krydser fingre.

Mange hilsner Lene Heisel
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AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT

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.
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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 1-33:
Jesper Hansen, tlf. 2333 5712
Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og 
Knudensvej 33-45:
Benny Porsmose, tlf. 2333 5714
Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og 
Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:
Peter Jensen, tlf. 2333 5715

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

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

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
Vi håber, I alle er kommet godt ind i det nye 
år. Det ser desværre ikke ud til at blive bed-
re end sidste år. Håber I kan holde humøret 
oppe. 

Vi har fået undersøgt, om man af hensyn til 
brandsikkerheden, må have sko mm. ståen-
de ude foran dørene i opgangen. Det er der 
ikke noget i vejen for, man skal dog huske, 
at man selv skal gøre rent efter det. 
Det er stadigvæk ikke tilladt at have ting 
stående ved indgangen i opgangen. (Brand-
tilsynet). 

Der bliver desværre ikke afholdt fastelavns-
fest i år og afdelingsbestyrelsesmødet i 
februar er også aflyst  pga. Corona.

Hvis der er nogen, der undres over,  at der 
er lys i Brugsen, så er det NCC, der har lånt 
lokalet til opbevaring. 

Pas godt på jer selv og hinanden
Afdelingsbestyrelsen

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:ajoer01@icloud.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
mailto:Lunde2607@gmail.com
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mailto:pr@vesterport.dk
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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
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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 
Lotte Winthervad tlf. 2191 8256 
eller Britta Bugge tlf. 2196 9694

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

Døgnleje 100,- kr.

OBS - Depositum 150,- kr.

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
”Det er en kold tid, som vi lever i, alle går 
rundt og fryser, men vi har det da 
nogenlunde her”.. som Kim Larsen synger. 

Og ja, vi har det da nogenlunde her, på 
trods af omstændighederne. Vi i afdelings-
bestyelsen har valgt over flere gange at 
aflyse vores afdelingsbestyrelsesmøder pga. 
COVID-19 og forlængelse af restriktioner, 
men vi er stadig at træffe på telefon eller 
mail, hvis du har noget på hjertet. Det 
samme er vores viceværter.

Vi kom stille og roligt ind i det nye år 
2021 herude i Fælledbo - ingen sprængte 
postkasser. Man kunne mærke, at I beboere 
virkelig har taget regeringens restriktioner 
til jer omkring forsamlingsforbuddet, også 
generelt i hverdagen, hvor man ikke ser 
mange forsamlet. Pas godt på jer selv der-
ude, og vi håber, at vi snart igen kan samles 
over hækken til en kop kaffe.

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

Hvad vi drømmer om i 2021
Lyse nætter

Nu kommer fuglene igen
Og lyset vælter pludselig ind

Det kommer gennem alle sprækker
Lyse nætter er tilbage

Alt, hvad der rørte sig blev gemt
Da du var rejst var det så nemt

Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig
At pynte sig for dig

Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage

Du er hos mig

Nu kommer lydene igen
Og verden vælter pludselig ind

Med parasoller og sandaler
Bølger maler alt i sand

Jeg havde huset fuld af vind
Og nye frugter båret ind

Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig
At pynte sig for dig

Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage

Du er hos mig.

Dette er, hvad vi håber, der kommer til at ske i 2021. Ikke mere COVID-19.
Så rigtig sunget af Alberte Winding
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FÆLLEDBOFÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5

!!! 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

(foreløbig aflyst pga. COVID-19)
 

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 eksis-
terende containergård. 

For at komme ind i Byttebixen, er 
der monteret en nøglebox.
Der er blevet omdelt sedler i 
afdelingen med kode til nøglebok-
sen. Har du ikke koden, kan du 
henvende dig til din vicevært, som 
vil kunne hjælpe dig.

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

Det vil således altid være muligt 
at komme ind i Byttebixen – og 
når du forlader Byttebixen, vil det 
også være dit ansvar at sørge for, 
at der er låst igen.

I Byttebixen kan du sætte SMÅ 
MØBLER OG SMÅ TING, som 
du tænker andre kan få fornøjelse 
af.

Men HUSK, at alle store møbler 
m.v., skal du stadig selv sørge 
for at komme af med. evt. via 

storskraldsordningen.

BANKO
 Banko er aflyst indtil 10. 

september 2021.
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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
Vi er i en tid, hvor der desværre ikke sker så 
meget, hverken i afdelingen eller ude omkring 
os. Men hygge det kan vi, hver især i vores 
hjem og ude i naturen. Mange har gået en 
tur rundt i vores område og nydt vores flotte 
oplyste juletræer i december måned. De har 
bragt glæde både for beboere og for dem, der 
har lagt vejen forbi vores dejlige område.

Selv om der ikke har været meget sne endnu 
denne vinter, er der alligevel kommet lidt til 
glæde for de mange børn i området. Der er 
blevet trillet adskillige snekugler til at bygge 
snemænd af. Nogle endda pyntet med det 
børnene nu kunne finde. Dejligt at se kreativi-
teten og høre glæden i deres grin, når de leger i 
sneen. Den lille bakke i Søparken bliver brugt 
flittigt til at kælke på. 

Nytårsaften var en stille og rolig aften. Vi håber 
alle kom godt ind i det nye år og ser frem til ly-
sere tider, hvor vi forhåbentligt igen kan mødes.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Charlotte Nielsen

- 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. 

mailto:chani7711@gmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:hannesteen3@hotmail.com
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Der er p.t. ingen afdelingsbestyrelse

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

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

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

MIDTBYENMIDTBYEN    AFDELING 7AFDELING 7
Nyt fra Driften

Viceværten Annika og en beboer er i gang med 
at beskære æbletræer.

Hilsen Driften

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
Først godt nytår til alle.
Som alle vist efterhånden er blevet klar over, 
må vi passe ekstra godt på hinanden i forhold 
til den her Covid19 og de afarter, der efter-
hånden maser sig ind fra udlandet. 
Vi er begrænset i vores sociale udfoldelses-
muligheder. Det betyder, at mange af vores 
fællesaktiviteter, f.eks. torsdagsmøder i 
Tårnet og på Ankerpladsen, fællesspisninger, 
fællessang på Havnefronten og meget mere 
er sat på pause. Vi passer på hinanden og be-
grænser forsamlinger til det, der er fornuftigt 
i situationen.

Der er afholdt afdelingsbestyrelsesmøde 
først i januar, men de faste møder, som er 
den første tirsdag i måneden, er pga. sund-
hedsrestriktionerne foreløbig på pause. I 
mellemtiden behandler afdelingsbestyrelsen 
eventuelle spørgsmål pr. telefon og e-mail. 
Det er selvfølgelig ikke optimalt, men det 
fungerer fint indtil nu.

Der er flere små private tiltag rundt omkring 
i afdelingen. Man samles til en kop kaffe i 
små grupper (under 5 personer). Dejligt at 
man forsøger at tilpasse sig de vilkår, der nu 
engang er. 
Vi holder afstand og tager hensyn, bruger be-
skyttelsesmaske ved købmanden, samles kun 
i små grupper, vasker hænder eller bruger 
håndsprit, hoster eller nyser i ærmet, undgår 
håndtryk, kindkys og kram, selv om vi er lidt 
i underskud med det. 

Så må det da for pokker også efterhånden 
godt ebbe ud. I skrivende stund ser det lidt ly-
sere ud. Det har tilsyneladende haft en positiv 
effekt. Smittetallet er faldende, og der er god 
gang i vaccinationen. Så vi krydser fingre. 

Dagene bliver længere og lysere. Vi ser frem 
til foråret. Selv håber jeg på det bliver sådan, 

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

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.

at vi kan genoptage fællessangen, at vi kan 
mødes og få gang i det sociale fællesskab 
igen.
Godt nytår til alle i afdeling 9 og til de øvrige 
beboere i Vesterport.

John Neergaard Andersen, Formand

Goddag 2021
Så kom vi af med 2020. Sikken et år – coro-
na –corona.

Men vi fik lært at synge sammen – hver for 
sig. Det begyndte med sang fra altanerne og 
i gården.
Lene (Anna Nørgaards datter) kom  med 
musikken. Det endte med orkester, 

”3 tenorer”, vores eget sanghæfte og 
medbragt kaffe i gildesalen. Hvor var det 
hyggeligt, og hvor vi savner det.

Her må lyde en tak til alle de hjælpere, der 
stiller op og er med til at tage initiativer til 
de aktiviteter, der nu kan lade sig gøre i 
disse coronatider. Jeg håber, I er klar, når nu 
det bliver helt ”normalt” igen.

I dag skinner solen – nye tider ER på vej.

Tak
Klokken er 5.30 og jeg behøver ikke at stå 
op.
Men jeg kan høre viceværten er ved at 
strø salt, så jeg kan komme sikkert ned til 
postkassen.

Hvor heldig kan man være? Tænk at have 
en vicevært der vil stå op, før en vis herre 
får sko på, og gøre det for mig - nej for os.
Ja, ja han får da sin løn for det – vil nogen 
sige - men alligevel!
Vi har meget at takke vores viceværter for. 
Godt nytår til jer.

Hilsen Jytte Hansen, Havnefronten 62

NYHEDER TIL 
BEBOERBLADET

Husk - hvis du som beboer har 
lidt nyheder, billeder eller andet 
fra afdelingen som du tænker, 

du gerne vil dele med de øvrige 
beboere, så er du velkommen til 
at sende det til redaktionens mail 

beboerbladet@vesterport.dk 
Du skal være opmærksom på, at 
hvis du sender billeder, skal de 

sendes som vedhæftede jpg-filer af 
hensyn til kvaliteten til bladet. 

Er der personer på billederne, skal 
vi ligeledes have en tilladelse fra 
disse personer, så vi har lov til at 

bringe billederne i bladet.
Venlig hilsen

Anna Nørgaard 
Havnefronten 32

mailto:beboerbladet@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
Her den 25. januar sner det lidt igen. Et 
barnebarn byggede den 8. januar en sne-
mand til os, og den stod over en uge. De 
små glæder har også ret i denne tid.

Corona har lukket alle fælleshusets aktivi-
teter, så det føles som at være helt alene i 
verden. Det er hårdt for alle at begrænse 
os til at se de samme 5 personer.  Godt der 
findes telefoner, og vejret er til gåture trods 
mørket. Vi beder til, at vaccinationer kan 
give os samværet tilbage.

Seniorbofællesskabet ønsker Hanne og Poul 
Laursen velkommen. 
Vedr. nye tiltag i afdelingen sættes der gang 
i udskiftning af stern og maling af vores 
skure i 2021. Der er lavet en prøve på 
udskiftning af fugerne i vinduet i biblioteket. 
Jeg har forstået det sådan, at udskiftningen 
påbegyndes i vores hjem, når det bliver 
tilladt at komme ind til folk igen.

Peter Jensen har den 25. januar sat dartspil-
let op i salen til afprøvning i 14 dage. Han 
vil gerne have kommentarer retur om det 
fungerer på denne måde, og forslag til 
spilletidspunkter. Det bliver taget ud, når vi 
igen må komme til møder i salen.

Margrethe Nielsen

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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Afdelingsbestyrelsen

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

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

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

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

Vicevært - Ingeborgvej
Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

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

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

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Så blev det 2021, og jeg håber, alle er 
kommet godt ind i det nye år.  Lad os håbe 
det bliver et dejligt år, hvor vi får vores 
normale liv tilbage. 
Men først skal vi alle sammen vaccineres 
mod COVID-19, og inden vi er blevet det, 
må vi fortsat passe rigtig godt på os selv.

Jeg går af og til en tur rundt her i vores 
afdeling på Ingeborgvej, og det, som jeg 
har hæftet mig ved, er vores hjerterum 
i de forskellige huse. Der er nogle, hvor 
man kan se et stort fællesskab, hvor man 
kommer hinanden ved og er blevet enige 
om, hvordan hjerterummet skal være for, at 
man kan mødes og hygge sammen. Så er 
der andre, som er kolde og kedelige, rigtig 
tomme for hygge og fællesskab. Det er el-
lers ikke så meget, der skal til for at ændre 
sådan et hjerterum,  en lille blomst eller to, 
et par søde lys og lidt velvilje til at komme 
hinanden ved,  mødes  over et måltid mad 
her i coronatiden, måske lidt eftermiddags-
hygge med kaffe, spille et spil, have strikke-
tøjet med,  ja mulighederne er uendelige. 

Men jeg har en lille bøn til jer beboere. Vi 
I ikke godt rydde op efter jer selv, når I har 
brugt et af vores hjerterum, for der er kun 
os selv til at holde orden, sætte stolene på 
plads, smide reklamerne i molokken, når vi 
er færdige med at læse dem. Noget helt an-
det så er et pænt hjerterum med til at byde 
pårørende og måske en ny beboer velkom-
men. Måske er det også lige det, som gør at 
de ønsker at bo i lige det hus. Det er også 
vores ansigt ud af til. Disse ting gælder 
også når INGEBORGHUS besøger vores 
hjerterum. De skal også rydde op efter sig 
selv, og om sommeren huske at slå vores 
parasoller ned efter banko.

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

Vi har nogle ting, vi skal have sat i gang her 
i det nye år, for corona har sat vores planer 
lidt tilbage, fordi vi har så mange restriktio-
ner lige for tiden.
Renovering af P-pladser skulle vi gerne 
have sat i gang, så vi kan få dem lidt mere 
tidssvarende, et eftersyn af hjerterummene, 
hvor vi skal have renset eller udskiftet hyn-
der. Ja, så er der jo varmen i hjerterummene, 
det tilbagevendende spørgsmål, mon ikke vi 
snart finder den endelige løsning.

Hilsen
Kirsten Q. M. Svendsen

Nyt fra Ingeborghus

Vi ønsker alle rigtig godt nytår.

Her i Corona-tiden, prøver vi at se de 
positive ting og har nogle skønne ture med 
vores borgere. Men vi er jo desværre ramt 
af nogle restriktioner, som gør at vi ikke kan 
alt det, vi gerne vil.

Men der er lys forude. Ikke alene er vac-
cinen så småt ved at blive rullet ud, vi går 
også mod lysere tider.
Inden vi får set os om, så banker foråret på 
døren (håber vi).
Det giver større muligheder for udendørs 
hygge, og så er det jo lettere at holde 
afstand osv.

Ingeborghus havde indstillet Bodil og Lasse, 
som gør et stort stykke frivilligt arbejde hos 
os, til Frivillig prisen. Det var en glæde, at 
de fik den. Det er fuldt fortjent.
Se billede til højre.

Nyt fra Ingeborghus

Vi har haft rigtig mange skønne ture, ikke 
kun her i nærområdet, hvor der jo er mange 
dejlige steder at se. Men også til Den gamle 
Købmandsgård, til Ålborg, dejlige ture til 
Skagen, og vi nyder at komme ud. Vi er så 
heldige, at vi også kender lidt steder, vi kan 
komme ind i læ.
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INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17
Derudover er der fysisk træning, og Hansen 
Trioen har også været her.
Frederikshavn Mandskor har sunget dejlige 
julesange, og nu er vi godt inde i det nye år.
Derudover er der aktiviteter i Hjerterumme-
ne, hvor der hygges og spilles spil. 
Det er for borgere, der bor på Ingeborgvej, 
så kig forbi og få en sludder. Lige nu har vi 
den udfordring, at vi ikke må forsamles for 
mange, men så finder vi en løsning, og deler 
os op. 

Vi er også så småt i gang med at tænke på 
ture med borgere fra Ingeborgvej, så har du 
et sted, du rigtig gerne vil se, så vil vi prøve 
at indfri det, inden for de rammer, som vi 
har at rette os efter. Men som sagt håber vi, 
der løsnes lidt op for restriktionerne, om 
ikke andet så til foråret. Så kan vi jo køre i 
skoven og nyde vejret.

Mange hilsner Ingeborghus

Det lyser koldt i februar
1. Det lyser koldt i februar
jeg går og trodser frosten
med støvlefór og længsel

efter nyheder i posten
min nabo synes han er sløj
– det er han måske osse

man tærer meget på sig selv
når man skal vintertrodse

2. Hvor er det dog en tabersag
at vintren aldrig vender

vi trænger til lidt mere dag
med lys i begge ender

for skønt man måske flotter sig
og trækker op i huen

er solen stadig koldere
end der er varmt i stuen

3. Jeg tager forskudsmod til mig
og trasker hen ad gaden

hvor sneen endnu slænger sig
som sørgebind i staden

og alle dem jeg hilser på
bag jakkeuld og sjaler

har også fået mer end nok
af deres vinterkvaler

4. Så er der pludslig en der vist
har hørt den første lærke
og når vi mærker efter

kan vi alle sammen mærke
en utvetydig forårssol
en krokusagtig duften

– og er det ikke også blevet
mildere i luften?

5. Jeg stryger hjem og hilser på
min nabo som har blundet

og siger han skal komme ud
og se hvem der har vundet! 
Så står vi i den spæde sol

med spinkle karrierer
og deler alt det lyse mod

en forårsdag forærer

Sang fra Højskolesangbogen 
skrevet af Iben Krogsdal og Erling Lindgren
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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
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 FLADSTRANDSPARKENFLADSTRANDSPARKENINGEBORGVEJ & RAVNSHØJ INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ 

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Så skriver vi 2021. Godt nytår til jer alle, håber 
I er kommet godt ind i det. 

Det går fremad med udskiftningen af MGO-
pladerne, og det er rigtig dejligt. Vi ved godt, 
det giver nogle genér, men det er desværre 
ikke til at undgå. Vi er sikre på, det bliver godt, 
når det er færdigt, og det ser flot ud med den 
nye træbeklædning, der bliver skiftet sammen 
med pladerne. Folkene knokler på og nogle 
dage må det være surt at arbejde ude, især når 
det står ned i stride strømme. Men det må så 
kompensere for en dag som i dag, hvor der er 
frost og højt til loftet. 

Desværre har vi haft indbrud i vores cykelskur, 
og der blev stjålet 2 elcykler og 1 batteri til 
elcykel. Det er rigtigt surt og ærgerligt for dem, 
det går ud over og utrygt for os alle. 

Vi kunne ikke samles pga. af Corona,  til de 
fester, spilleaftener eller gymnastik, der var 
planlagt, men håber vi snart kan komme i gang 
igen. 
Afdelingsbestyrelsen har heller ikke været 
samlet siden efteråret, da vi ikke må være mere 
end 5. Men vi håber, der kommer en nedgang i 
smittetallet, så vi kan få gang i tingene igen. 

Lige så snart vi har nogle datoer for sommer-
fest og julefrokost, skal vi nok melde det ud 
til jer.

Husk at passe på jer selv og hinanden. 

På afdelingsbestyrelsens vegne
Conny Sommer Majlund 

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

Udskiftning af MGO-plader i afdelingen er i gang.

Frost og højt til loftet - udsigt fra en lejlighed i afdelingen
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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

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

CHRISTIANSMINDECHRISTIANSMINDE

AFDELING 14          AFDELING 14

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

ÅLBÆKÅLBÆK

             AFDELING 10AFDELING 10
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HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
           Jyllandsgade 9
         9900 Frederikshavn
         Tlf.  9620 5430

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

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

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

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

  

  Vesterports 
  Håndværkerafdeling 

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

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

   Du kan evt. kontakte:
   Servicemester, Jens Michael Jensen

   tlf. 2566 3340

NYT KØKKEN ??

Du får medindflydelse på 
udseendet og hvilke materialer,

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

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

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

stigning ved
boligstøtten.

Hvis du gerne vil have nyt køkken 
– så kontakt  

Administrationen på 9842 6111

    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN   HÅNDVÆRKER AFDELINGEN

mailto:jmj@vesterport.dk

