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 Afdelingsbestyrelsens         
 beretning 2017/18      

 

Askerød con Amore 
 
Med forkærlighed, med hjertens lyst, af lyst. 
 
Kære læser! 
Også til dig, din stakkel, der ikke er så heldig at bo i 
Askerød ! 
 
Hjælp mig! Der er noget, som jeg ikke forstår. 
Hvorfor er Askerød ikke på regeringens Ghettoliste 
længere??? 
 
Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg har mistet min identitet 
og aner ikke, om jeg nogensinde bliver mig selv igen. 
 
Har Danmarks Statistik og KRAK Fondens Rapport 
taget helt fejl!?! 
Er børn og voksne i landsbyen Askerød bedre end 
rygtet har fortalt til alle og enhver, der gider at høre om 
dårligt nyt dag efter dag år ud og ind? 
 
Kan du selv, kære læser, genkende dig i spejlet uden 
at få latterkrampe . . . Kan mennesker du kender mon  
se det er dig, de står overfor? 
 
Siden 1975 har Askerød på godt og ondt gennemlevet 
utallige kriser. 
Børn og voksne har boet og levet i Askerød i kortere 
eller længere tid. 
Nogle frivilligt og måske med en drøm om en ny og 

bedre verden, andre af nød efter måske forliste for-
hold. 
 
Kan man løfte sig op af kviksandet ved at trække sig 
selv i håret! Det er ikke desto mindre, hvad beboerne i 
ghettoen Askerød gjorde i det forgangne år 2017. 
 
Uden boligminister Ole Birk Olesens  store indsats og 
varme hjerte var det aldrig sket. 
 
Askerød er ikke længere på hverken ghettolisten, sær-
ligt udsatte boligområder eller på listen over udsatte. 
 
Er der andre end mig, der føler sig ude i kulden efter i 
årevis at have været inde i varmen sammen med de 
andre djævle? 
 
Eksghettoen Askerød venter IKKE på Lars Løkke. 
 
Askerød udvikler sig - Til hvad vil fremtiden vise. 
 
De regeringsudvalgte Ghettoer går mod ”Afvikling”. 
”Afvikling” vil sige, at alt skal ryddes eller sælges til 
andre boligformer. 
Ejerboliger, privat udlejning eller andelsboliger” 
 
(Citat: Ole Birk Olesen) 
 

Foto: Jens B. Jensen (Ejendomskontoret i Askerød) 
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Årsberetningen for Askerød udgives af Afdelingsbestyrelsen i Askerød i samarbejde med Aktivbestyrelsen/
klubberne, Miljøudvalget, Ejendomskontoret, Café Ask og  Greve Nord Projektet. 
Eksemplarer: 900 stk.   Udgives til Askerøds beboere og samarbejdspartnere 
 
 
Fotograf: Jørgen Fahlgren 
Layout: Charlotte Birkved 

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer  

Formand: 
Jørgen  
Fahlgren 

Næstfomand: 
Charlotte 
Birkved 

Medlem: 
Mustafa 
Günes 

Kasserer: 
Keki  
Patell 

I følge Meyers Fremmed Ordbog betyder det latinske 
ord privare: røve, stjæle fra fællesskabet til egen vin-
ding. 
 
Hvor er der meget, jeg ikke forstår. 

Med venlig hilsen 
 
Jørgen Fahlgren 
Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød 
 

Medlem: 
Marian 
Høhnhoff 

2. Suppleant: 
Preben 
Blankholm 

1.Suppleant: 
Aldo 
Giorgi  

Foto: Jens B. Jensen (Ejendomskontoret i Askerød) 
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Effektiv Drift - Hvad betyder det for Askerød? 
 
 
Den almene boligsektor har, sammen med regeringen 
og KL, i juni 2016 indgået en aftale om at effektivisere 
sektorens drift med 1,5 mia. kr. per 2020. Det er et 
ambitiøst, men realistisk mål, som alle aftaleparter ar-
bejder intensivt på at realisere.    
 
Der er sat fokus på effektivisering af driften i den alme-
ne boligsektor, fordi driftsudgifterne over en årrække er 
steget mærkbart. Høje driftsudgifter resulterer i høje 
huslejer, hvilket sætter beboernes økonomi under 
pres. 
 
Igennem de seneste år har der været et stigende fokus 
på effektivitet, og der er også skabt mange gode resul-
tater. Arbejdet med at effektivisere driften og samtidig 
udvikle en høj kvalitet pågår løbende i Askerød. 
 
Driften af Askerød skal være kendetegnet ved effektivi-
tet og høj kvalitet på ejendomskontoret, drift og vedli-
geholdelse af bygningerne og boligområ-det til gavn 
for beboerne. Samtidig med at driftspersonalet kan 
være med til at skabe tryghed og fremme fæl-
lesskabet i afdelingen.  
 
Målet med effektivisering er derfor, at beboerne i Aske-
rød får mest muligt værdi for huslejekronerne – fornuf-
tig kvalitet til den rigtige pris. Der er i dag flere opga-
ver, som bliver udført af egne medarbejdere, som tidli-
gere blev udført af eksterne firmaer, og giver afdelin-
gen en stor besparelse. 
 
Ejendomskontoret i Askerød skal passe på huslejen og 
samtidig skal græsset fortsat slås, hækken klippes og 
sneen ryddes – sammen med de øvrige mangfoldige 
driftsopgaver. 

Ansatte på ejendomskontoret bakker op om effektivi-
sering af den daglige drift. Ejendomskontorets mål er 
at, Askerød skal være førende i service af højeste kva-
litet og effektivitet, og vil skabe attraktive boliger og 
boligmiljøer og vil arbejde for at sikre nuværende og 
kommende beboere trygge bo- og levevilkår.  
  
Ejendomskontoret: 
 
Vi er 10 medarbejdere på ejendomskontoret, som sør-
ger for at drive afdelingen. De administrative opgaver 
varetages af Ali, (vakant stilling), Maria og Gitte mens 
Benny, Torben, Jens, Martin, Michael og Mike sørger 
for beboerservice, service af bebyggelsen, en del tek-
niske anlæg, udendørsområder og glatførebekæmpel-
se. 
 
Vi har alle erfaring med at drive ejendomme, og vi har 
hver vores kompetencer, som vi trækker på i dagligda-
gen. Det er vores hensigt, at Askerød altid skal være 
et sted, som alle beboere kan være stolte af - ligesom 
vi er stolte af at være ansatte til at varetage afdelingen. 
 
Arbejdsområder for ejendomsfunktionærer: 
 
Som ejendomsfunktionær arbejder man inden for man-
ge forskellige arbejdsområder. Blandt andet kan det 
nævnes: beboerservice, vejledning om beboernes ret-
tigheder og pligter samt om samarbejdet mellem bebo-
ere, administration og myndigheder.  
De passer og vedligeholder varme-, vand- og ventilati-
onssystemer og andre tekniske anlæg, kontrollerer 
varmecentralen og holder øje med, at vand- og varme-
forbruget er miljømæssigt forsvarligt.  
 
Desuden indgår arbejdet med renovationen, affaldet 
bliver sorteret og fjernet, og at miljøfarligt affald be-
handles forsvarligt. De slår græs og vedligeholder 

 

Fra Ejendomskontoret 
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Ejendomskontorets medarbejdere 

Tømrer: 
Benny G. 
Hansen 

Ejendoms- 
leder: 
Ali Laroub 

VVS: 
Torben 
Hansen 
 

Mekaniker: 
Jens B.  
Jensen 
 

Gartner  
medhjælper: 
Mike Saaby  
Nielsen 

Gartner: 
Michael 
Mortensen 

Drifts- 
koordinator 
Maria Gad 

Syns- 
Medarbejder: 
Martin  
Finnerup  

Driftssekretær 
Gitte  
Jakobsen  

udendørs arealer og rekreative områder, som f.eks. 
kan være adgangsveje, stier og legepladser. 
 
Kommende større projekter: 
 
Tagrenovering, udskiftning af ventilationsanlæg og 
ombygning af varmecentraler: 
 
Ejendomskontoret har i samarbejdet med vores rådgi-
vere fået udarbejdet rapporter over bygningsdelenes 
tilstand og forslag til løsninger. 
 
Tagrenovering:  
 
Rapporten/undersøgelsen konkluderer, at tagenes 
tilstand er kritisk og restlevetiden er 0-3 år. Rådgiver 
anbefaler at udskifte tagbelægningen og lægterne, 
samt øge isoleringstykkelsen på loftet. 
 
Ventilationsanlæg:  
 
Rapporten konkluderer, at ventilationsanlæggene ikke 
er korrekt indreguleret, og at ventilationsmotorerne er 
forældede og ikke så effektive. Rådgiver anbefaler at 
rense og genbruge de eksisterende kanaler, skifte mo-
torerne og indregulere luftmængderne.  
 
Det anbefales at udføre opgaven samtidig med tagre-
noveringen, da anlæggene står i tagrummet. Der for-
ventes energibesparelser på el og varme på ca. 
600.000 kr. om året, hvilket skal undersøges nærmere 
i det videre forløb. 

Varmecentraler:  
 
Med baggrund i kontinuerlig dårlig afkøling, der koster 
afdelingen ca. 200.000 kr. årligt, er der udarbejdet et 
forslag fra rådgiver. Forslaget indeholder nye fjernvar-
mestik direkte til alle varmecentraler. Det betyder, at 
man kan sløjfe den meget lange ringledning rundt om 
afdelingen.  
 
Det giver en betydelig besparelse på varmetabet fra 
denne, og også en besparelse, fordi man ikke skal 
udskifte denne. Ringledningen og ingeniørskaktene i 
jorden er meget medtagne og står overfor snarlig ud-
skiftning.  
 
Da man efter etablering af nye fjernvarmestik og indre-
gulering heraf kan se frem til en forventet varmebespa-
relse på 10-20 %, er projektet om optimering af varme-
centralerne klart det mest rentable af disse 3 projekter. 
 
Ejendomskontoret og Administrationen er i samarbejde 
med rådgiver i gang med at se på mulige tekniske 
besparelser og betydningen af energibesparelser, for 
at få belyst afdelingens muligheder bedst muligt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ali Laroub 
Ejendomsleder 
 

Vakant  
stilling 
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Klubber/Aktiviteter  i Askerød 

Askerød 
Fiskeklubben 
John Tofteng 

Askerød 
Øl- og Vinlaug 
Finn Nyborg 

Billardklubben  
Annette 
Jørgensen 

Madlavning for 
finere mænd 
Inge Nielsen 

Seniorklubben 
Connie Skovbro
-Rasmussen 

Kurdisk klub 
Sheirko 
Mahmood 

Mens Salon 
Abdulkareem 
 

Motionsklubben 
for Askerødder: 
 

 

Nørklerne 
Strikke & -hækle 
aktivitet 
Charlotte Tew 

Cafè Ask 

 

Café Ask - året 2017-2018 

2017 blev på mange måder et anderledes 
år. 
 
Vi har bibeholdt alle vores samarbejdspart-
nere, så som Hundige kirke, Ældresagen 
og som nyt: Ældreplejen som flere gange 
inviterede deres borgere til at spise i Ca-
feen med stor succes. 
 
Marie var kommet tilbage, men gik fra igen 
om sommeren, hun fødte lille Teo i novem-
ber. Britta kom tilbage på mindre timer fra 
oktober. 
 
Det var et rigtigt travlt sidste halv år med 
mange ekstra arrangementer og en hel del 
julefrokoster både her i cafeen og ud af 
huset, flere end vi tidligere har haft. 
 
Det var hårdt men rigtig sjovt, så vi håber 

at kunne beholde de nye kunder, det teg-
ner godt. 
 
Vi har traditionen tro holdt gourmetaften, 
som var meget vellykket. 
 
Vi har holdt forskellige andre arrangemen-
ter som koldt bord, grillaften, indisk aften, 
palæstinensisk aften, tarteletfestival og 
fredagsbar - alle med succes.  
 
Alt dette resulterede i et rigtig godt økono-
misk resultat. 
 
Tak for 2017 
 
 
 

Med venlig hilsen  
Inge Nielsen, Cafe Ask 
 

Cafe Leder: 
Inge Nielsen 

Cater: 
Marie Turey 
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11. januar blev der startet en ny aktivitet op, strikke- 
og hækleklub. Den startede privat op, men holder i dag 
til i Aktivbestyrelsens lokale hver onsdag, her mødes 
ca. 6 kvinder og hygger med kaffe, kage og håndarbej-
de. 
 

18. januar holdt vi nytårskur for vores samarbejdspart-
nere, klubbernes bestyrelser, miljøudvalget og admini-
strationen. Det er vores tak til de frivillige for året der er 
gået. Et par hyggelige timer med snak og lækker mad 
leveret af Café Ask. 
 

24. maj holdt vi fællesmøde med klubberne. Et møde 
vi gerne vil holde mindst en gang om året, hvor der 
kan drøftes stort og småt. 
 

26. august holdt vi en kæmpe børnefest midt i Aske-
rød med blandt andet isvogn, hoppepuder, tryllekunst-

ner, balloner og masser af glade børn og deres foræl-
dre. En fest vi vil holde hvert år til glæde for alle. 
30. september holdt vi vores store høstfest. Denne fest 
er altid rigtig hyggelig, med lækker mad og fantastisk 
musik med dans til. 
 

11. oktober afholdt vi kursus i tunesisk hækling. Det 
var svært, men sjovt at prøve. 
Også i oktober blev der forsøgsvis startet en aktivitet 
op for unge mænd i Askerød. 
 

Herudover har vi selvfølgelig holdt vores månedlige 
bestyrelsesmøde samt deltaget i Greve Nords Bydels-
konference. 
 

Charlotte Tew, formand for Aktivbestyrelsen 
Formand for Aktivbestyrelsen i Askerød 

 

 

Aktivbestyrelsens medlemmer  

 

Aktivbestyrelsens årsberetning  

Formand: 
Charlotte 
Tew 

Medlem: 
Tommy 
Christian-
sen   

Medlem: 
Monica 
Jakobsen 

Medlem: 
Bente  
Holmstrøm 
Nielsen 

Medlem: 
Hanne  
Frederiksen 

   HØSTFEST 

  

  NYTÅRSKUR 

TUNESISK HÆKLING 

  BØRNEFEST 
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Billeder fra året, der gik 
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Miljøudvalgets medlemmer har i 
2017 afholdt møder ca. 1 gang må-
nedlig sammen med Administratio-
nen v/ Ali Laroub, Maria Gade og 
gartner Michael Mortensen.  
 
Vi oplever stadig møderne som me-
get konstruktive og vi mødes med 
stor lydhørhed overfor de sager, vi 
bringer på bane og takker hermed 
for et fint samarbejde! 
 
Ligesom tidligere år har vi i 2017 
beskæftiget os både med det fysi-
ske miljø samt trygheden i området. 
 
Der er i øjeblikket ikke problemer 
med sabotage af gadebelysningen 
og sammenstimlen af uønskede 
grupper ved cafeen, en positiv situ-
ation, som vi håber vil være perma-
nent! 
 
Der er nu opsat adskillige skralde-
spande rundt omkring i området, så 
nu skulle der ikke være nogen und-
skyldning for ikke at smide sit affald 
det rigtige sted, det er der rigtig 
mange, der har taget til sig og det 
fremstår positivt  i området! 
 
Desværre er der stadig en del be-
boere, der åbenbart er for ligeglade/
dovne til at bære deres storskrald til 
storskraldrummet og i stedet dum-
per det ved molokkerne, dette bela-
ster hver dag personalet i urimelig 
grad og betyder, at andre opgaver 
ikke kan udføres! 
 
Med hensyn til fejlophængte para-

boler og ulovlige inddækninger af 
altanerne, er der dog stadig et styk-
ke vej endnu før denne opgave er 
løst og fuldført.  
 
Trods skilte/piktogrammer i opgan-
gene, er der stadig mange, der ef-
terlader kundevogne, barnevogne 
m.m. der! 
 
Der er nu opsat askebægre ved alle 
indgangspartier, idet vi håber, at vi 
kan komme forureningen med ciga-
retskod til livs. Det ser, i det store 
og hele også ud til at have haft en 
gavnlig effekt. men der er stadig 
beboere, der bruger græsplæner og 
andre områder som "det store 
askebæger", vi appellerer hermed 
til, at stoppe med denne uvane. Det 
tager meget lang tid for disse ciga-
retskod at nedbrydes!!! 
 
Miljøudvalget har sammen med 
gartneren og administrationen fore-
taget nogle markvandringer, hvor 
der er taget stilling til fældning af 
større, gamle træer, der var til gene 
for beboerne, disse er blevet erstat-
tet af nyplantede træer. 
 
Manglende klipning af hække er 
igen i 2017 blevet påtalt overfor de 
beboere, der havde "glemt" at gøre 
det. Når Administrationen snart 
overtager denne opgave, vil vi ople-
ve en ønsket ensartethed erstatte 
forskellige "kunstneriske" udtryk! 
 
Generelt fremstår de grønne områ-
der rigtig pæne, hvilket ikke mindst 

skyldes vores gartner og ejendoms-
funktionærenes daglige gode ind-
sats, det er dog ofte op ad bakke 
for dem og helt urimeligt, at der dag 
efter dag skal bruges så mange 
ressourcer på unødvendig opryd-
ning efter de beboere, der ikke kan/
vil bidrage med ganske almindelig 
adfærd og ordentlighed.  
 
Det er trods alt vores allesammens 
huslejekroner, der bruges på dette, 
disse kunne anvendes på rigtig 
mange andre positive tiltag, til gavn 
for alle os beboere her i Askerød! 
 
Efter Miljøudvalgets deltagelse, 
sammen med Administrationen og  
Afdelingsbestyrelsen, ved  renove-
ringen af vaskerierne, er det dejligt, 
at se, at resultatet er smukke loka-
ler og maskiner, der både fungerer 
og er er nemme at betjene! 
 
Trods udfordringer og besværlighe-
der, kan vi stadig glæde os over, at 
bo i vores dejlige "landsby" som, 
hvis vi alle gør en fælles indsats i 
det daglige, rydder op efter os selv 
og viser hensyn over for hinanden 
og vores fysiske omgivelser, også 
fremover kan glædes over at bo i 
en spændende og attraktiv bebyg-
gelse. 
 
Der er altid plads til forbedringer, 
men der er grund til optimisme - 
Rom blev jo ikke bygget på en dag! 
 
På Mijøudvalgets vegne 
Eva Birkved 

 

Miljøudvalgets medlemmer 

 

Miljøudvalgets årsberetning 

Formand: 
Eva 
Birkved 

Medlem: 
Maria  
Bergamo-
Giorgi  

Medlem: 
Inga 
Andersson 

Medlem: 
Finn 
Nyborg 

Medlem: 
Villy  
Madsen 

Medlem: 
Steen Holm 
Hemmingsen  
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Greve Nord Projektets årsberetning 
 

Det gode samarbejde er styrket  
 
Greve Nord Projektet har i 2017 forsat og udvidet det 
gode samarbejde med områdets fire afdelingsbestyrel-
ser og boligorganisationer, Greve Kommune, samar-
bejdspartnere og ikke mindst beboerne selv. Særligt 
samarbejdet med Arenaskolen, hvor mange af områ-
dets børn går i skole, om at støtte børn og unge i en 
god trivsel og skolegang er blevet styrket. Det samme 
gør sig gældende for samarbejdet med Pædagogisk 
Psykologisk Vejledning (Greve Kommune), hvor fokus 
er at støtte op om beboere med psykiske lidelser, de-
res naboer samt ejendomsfunktionærerne, der har 
kontakt med beboerne. Også samarbejdet med Midt- 
og Vestsjællands  
Politi er blevet styrket, og der er etableret en arbejds-
gruppe af politi, boligafdelingernes driftsledere, kom-
munale repræsentanter og Greve Nord Projektet.  
Formålet med arbejdsgruppen er, at følge og styrke 
beboernes oplevelse af tryghed i boligområderne. 
 

Ny leder og medarbejdere 
 
Internt i Greve Nord Projektet er der sket en del æn-
dringer på personalesiden. Majken Rhod Larsen over-
tog i august sekretariatsledelsen efter Hanne Sander-
hoff  Degn. Burcu Ebru Habibi er startet som børne- og 
ungemedarbejder efter Martin Hansen, og Lone Holm 
Clausen startede i august som fritidsjobvejleder. 
 

Nye lokationer 
 
I 2017 fik Greve Nord Projektet et nyt lokale i Gersa-
gerparken 49, hvor der er åbnet en genbrugsbutik, der 
drives af frivillige kræfter og er åben og besøgt af be-
boere fra alle tre boligområder. I Gersagerparken 71, 
er projektets børne- og unge aktiviteter nu blevet sam-
let. Så det er her, at børn og unge kan få hjælp til en 
bedre skolegang, lektiehjælp, fritidsaktiviteter, fritids- 
og lommepengejob en uformel snak om, hvad der rø-
rer sig i deres liv, hvis de har udfordringer med venner 
eller forældre.  
Beboerhuset i Thors Kvarter 62 danner rammen for 
beboerdrevne aktiviteter, baby- og legegruppe og mø-
dested for beboere med psykiske lidelser. I Digehuset 
9 er aktiviteter for områdes voksne samlet.  
Her kan voksne beboere få vejledning og kurser om 
bl.a. job- og uddannelse, og om forældrerollen, familie-

vejledning, personlige behandlingssamtaler,  
NADA akupunktur m.m.. Her er der også flere beboer-
netværk for forældre, mødre og fædre. Alle aktiviteter-
ne er åbne for beboere i Askerød, Gersagerparken, 
Gudekvarterne og Klyngen. 
 

Det kommende år 
 
I 2018 vil Greve Nord Projektet have følgende aktivite-
ter for beboerne: 
 

Naboskab og Trivsel  
 

Kulturelle arrangementer på tværs af boligafde-
lingerne 
Aktiviteter for naboer og beboere med psykiske 
lidelser 
Genbrugsbutik 
De to beboerferier (støttet af hhv. Socialministe-
riet og Dansk Folkehjælp) 
Løbende beboeraktiviteter såsom banko, gymna-
stikhold, tryghedssamtaler m.m. Mulighed for 
individuelle samtaler og behandlinger fx NADA, 
vejledning om sammenhængen mellem krop og 
psyke m.m. 
 

Børn og Unge 
 

Støtte til en god skolegang 
Støtte til et godt fritidsliv 
Støtte til at få et lommepengejob 
Støtte til at få et fritidsjob 
Lektiehjælp 

 

Uddannelse og Beskæftigelse 
 

Åben job- og uddannelsesvejledning for voksne 
Kurser i Job og Uddannelse 
Danskundervisning udført af frivillige lokalt i bo-
ligområdet 

 

Rollen som forældre  
 

Kurser i forældrerollen og trivsel i familien 
Udviklings- og integrationskurser 
Åben vejledning til forældre om at støtte deres 
børns udvikling 
Babygruppe 
Legegruppe 
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Sekretariatsle-
der: 
Majken Rhod 
Larsen 

Aktivitetskoor-
dinator: 
Suzanne  
Magelund 

Vejleder: 
Kadija Al 
Mohammedi 

Kommunika-
tionsmedarb.: 
Sarah Z. 
Ehrenreich 

Familie- 
vejleder: 
Gitte 
Henningsen 

Projektmed-
arbejder: 
Nadia Ismail 

Fritids- og lomme-
pengejob vejleder: 
Lone Holm Clausen  

Projektkoor-
dinator: 
Dorthe Kors-
høj 

Børne- og ungemed-
arbejder: 
Burcu Ebru Habibi  

 

Greve Nord Projektets medarbejdere 
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Handlingsplan for Askerød 
2018-2019 

Afdelingsbestyrelsen fremlægger hvert år en handlingsplan til godkendelse på beboermødet i 
marts. Handlingsplanen peger på nogle områder, der efter Afdelingsbestyrelsens opfattelse 
skal  have særlig opmærksomhed i den kommende periode. 

BESTYRELSESARBEJDET 
Vi vil udvikle os som bestyrelse ved fortsat at deltage i 
relevante kurser.  
 

SAMARBEJDE MED EJ.KONTORET 
Samarbejdet mellem ejendomskontoret og afdelings-
bestyrelsen fungerer rigtigt fint. Der er en stor kontinui-
tet i samarbejdet, som betyder, at vi kommer mere og 
mere ned i detaljerne, både regnskabsmæssigt, bud-
getmæssigt, og i de fysiske og boligsociale helheds-
planer. Ejendomskontoret vil i 2018 have særlig fokus 
på oprydning i opgange og haver/terrasser, så husor-
den og brandvedtægter overholdes. 
 

HUSLEJE 
Budget og regnskab følges tæt i samarbejde med 
ejendomskontorets driftsleder. Askerøds husleje skal 
være så lav som muligt, med et ordentligt serviceni-
veau. 

  
SAMARBEJDE MED AKTIV-
BESTYRELSEN 
Aktivbestyrelsen er en vigtig samarbejdspartner for 
Afdelingsbestyrelsen og vil også være det i det kom-
mende år. Aktivbestyrelsen står for det overordnede 
ansvar for Askerøds klubber og laver arrangementer 
for beboerne. Afdelingsbestyrelsen har en repræsen-
tant i Aktivbestyrelsen 
 

SAMARBEJDE MED POLITIKERE 
Afdelingsbestyrelsen inddrager relevante politikere i 
løsninger for Askerød. Politikere vil også blive inviteret 
til afdelingsbestyrelsesmøder. 
 

GREVE NORD PROJEKET  
Det nye Greve Nord Projekt løber fra 2016 - 2020.  
Afdelingsbestyrelsen i Askerød er repræsenteret i alle 
udvalg under Greve Nord Projektet. ”Bestyrelsen” er 
den højeste myndighed i Greve Nord Projektet, her er 
Askerøds formand også repræsenteret. 
 
 

SAMARBEJDE MED TRYGHEDS- OG 
INTEGRATIONSUDVALGET 
Samarbejdet fortsætter. 
 

SAMARBEJDE MED POLITIET 
Den nye ledelse i Midt– og Vestsjællands politikreds 
har udvist stor interesse for at servicere Greve Nords 
og Askerøds beboere. 
 
Vi vil fortsætte vores samarbejde med politiet i 2018 
og inddrage politiet i beboermøder og afdelingsbesty-
relsesmøder, hvis det findes nødvendigt. Der vil fortsat 
komme artikler fra eller om politiet og kriminalitetsfore-
byggende tiltag/oplysninger i Askerød Tidende. 
 

CAFÉ ASK 
Afdelingsbestyrelsen fortsætter med at have en repræ-
sentant i Café styregruppen.  Café Ask er samlings-
punkt for mange mennesker og for mange arrange-   
menter. Vi støtter fortsat op. 
 

ASKERØD TIDENDE 
Askerød Tidende skal udkomme 10 gange årligt med 
relevant information til beboerne.  
 
 

ÅRSBERETNING 
Afdelingsbestyrelsen vil i forbindelse med regnskabs-
beboermødet i foråret udsende en årsberetning i sam-
arbejde med Aktivbestyrelsen/klubberne, Miljøudval-
get, Ejendomskontoret, café Ask og Greve Nord Pro-
jektet. 
 

HJEMMESIDE: WWW.ASKEROED.DK 
I samarbejde med Ejendomskontoret bliver der udar-
bejdet en ny hjemmeside. 
 
 

MILJØUDVALG 
Askerøds Miljøudvalg har fået flere medlemmer og er 
derved blevet en stærkere samarbejdspartner for afde-
lingsbestyrelsen. Der vil derfor gradvist blive lagt flere 
opgaver over til miljøudvalget.  
 

 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen i Askerød 


