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 Er du bagud med huslejen og har du 
behov for oprydning i økonomien? 
 
Der kan være mange grunde til, at 
man ikke får betalt sin husleje til ti-
den.  
 
Desværre kan konsekvensen være 
så stor, at man risikerer at blive sat 
ud af sin bolig og sidde tilbage med 
en uoverskuelig gæld til både  
boligselskab og advokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gør det ondt i økonomien og trænger 
du til rådgivning, så snak med Stine 
Hartmann: 

Ring på 60 35 46 63 ml. 9-15.00 

eller 

send en mail på sjh@bo-vest.dk 

 

Stine Hartmann arbejder i Malervan-
gen. 

Referater fra Afdelingsbestyrelsesmøder 

og beboermøder i Askerød: 

www.askeroed.dk (p.t. ude af drift) 

Se desuden hjemmeside for info. 

Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder lig-
ger på  

Bo-Vest´s hjemmeside: 

http://www.bo-vest.dk/beboerdemokrati/BO VEST/
Moeder.aspx 

Referater fra VA´s bestyrelsesmøder: 

http://www.bo-vest.dk/Beboerdemokrati/Vridsloeselille/
Moeder.aspx 

AT´s redaktion 

Ansvarshavende redaktør: 
Lisbeth Tønnov  
20 49 68 81  lisbeth1954@msn.com 
 
Redaktionsudvalg: 
Fotografer: Jørgen Fahlgren 43 69 12 33  
jfahlgren@ymail.com  
 
Layout: Charlotte Birkved 28 83 53 37 
cbirkved@godmail.dk 
 
Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: 
Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et  medlem 
af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til 
lisbeth1954@msn.com og cbirkved@godmail.dk 
som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format.  
 

Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden:  
www.askeroed.dk 
Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendoms-
kontoret. 
Har du lyst til at være med i AT´s redaktion, så kontakt 
AT´s redaktion. 

Bydelsportal for Hundige: 
 
www.grevenord.dk 
 

Denne portal og det nye elektroniske nyhedsbrev skal 
formidle nyheder, information og aktiviteter fra området til 
alle interesserede borgere, i samarbejde med de mange 
forskellige partnere, som projektet har. Derudover er det 
formålet, at formidle generel viden om bydelen. 
M.v.h. Greve Nord Projektet. 

Fra redaktionen 
 

Næste deadline er d. 15. FEBRUAR 20145 
 

Askerød Tidende udkommer 10 gange om året. Det 
udkommer ikke i januar og juli måned. 
 
 

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt 
udelade læserbreve fremsendt til AT. 
Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil 
blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. 
 
Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere be-
grænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, 
svarende til en halv side i bladet her. Det skrevne skal 
være i teksttype: Arial og skriftstørrelse: 10. 

Forsidebilledet:   

Onsdag den 10. december 2014 var der Bydelsfo-
rum i cafe´ Ask. 

Greve Kommunes borgmester Pernille Beckman, 
Preben Moliin, Vicepolitiinspektør, Leder af lokalpoli-
tiet i Karlslunde og politiassistent Kurt Worsøe deltog 
i mødet. 

Borgmesteren udtaler uopfordret: 

”Jeg er helt tryg ved at færdes i Askerød og kommer 
der ofte”. 

Fotografi: 

Jørgen Fahlgren 

 
 

Er du bagud med 
huslejen? 
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Boligsocial midtvejskonference 

Torsdag d. 15. januar 2015 blev der 
afholdt en ”Boligsocial midtvejskonfe-
rence for Albertslund, Brøndby 
Strand og Greve Nord” i festsalen på 
Hedemarksvej 10 i Albertslund. 

Arrangørerne havde gjort sig stor 
umage med at lave en flot deltager-
mappe til de omkring 100 deltagere, 
som deltog i den 4 timers lange kon-
ference. 

Personligt havde jeg glædet mig til at 
høre borgmestrene fra Albertslund, 
Brøndby Strand og Greve fortælle 
om ”Visioner for byudviklingen i de 
tre store Vestegnskommuner.  

Arrangørerne havde afset 50 minut-
ter til at borgmester Steen Christian-
sen fra Albertslund, Ib Terp fra 
Brøndby Strand og Pernille Beckman 
fra Greve kunne fortælle informativt 
og engageret om hvilke storslåede 
”Visioner for byudvikling” de respekti-
ve kommuner glædede sig til at reali-
sere for kommunens borgere. Sådan 
skulle det ikke gå.  

Hver borgmestervision varede 3-4 
minutter. Længere tid tog det ikke!
Usynliggørelse af problemer som 
helt skæv beboersammensætning og 

arbejdsløshed 6 -10 gange over 
landsgennemsnittet ryster ikke borg-
mestre fra Vestegnen. Det blev slet 
ikke nævnt i borgmestrenes indlæg! 

Intelligente læsere vil her spørge, om 
den dyrebare tid borgmestrene næg-
tede at bruge, så kunne anvendes af 
deltagerne på en begavet måde. Ar-
rangørerne sørgede i stedet for, at 
de politiske overhoveder ikke blev 
stillet til regnskab for noget som 
helst.  

Jeg kan kun opfatte det som, at det 
er vigtigt for Bo-Vest og de ansatte 
ved de boligsociale projekter at und-
gå konfrontationer med det politiske 
system.  

Det eneste rigtig positive ved konfe-
rencen var mødet med beboerdemo-
kraterne fra Vestegnen. Dér er dét 
engagement, dér er en viden og ind-
sigt, som politikerne kunne lære af. 
Og vise respekt.  

En sidste undren: Hvorfor udnytter 
borgmestrene ikke den indsigt og 
viden, som embedsværket besidder i 
kommunerne? Jeg ved, det findes i 
Greve. En opfordring til vores egen 
borgmester Pernille Beckmann! Søg 

viden hos embedsværket, der véd 
noget om boligsociale problemer og 
projekter til gavn for de almene bolig-
områder. Der er ingen skam at søge 
viden hos mennesker, som véd no-
get. 

Hvis der er læsere, der undrer sig 
over denne hårde kritik af borgme-
strene, er det fordi, at magthavere 
skal udfordres. Til alle tider. Og ste-
der.  

Den skæve beboersammensætning 
og den høje arbejdsløshed i Askerød 
har store konsekvenser for boligom-
rådet i hverdagen. Og det blev der 
slet ikke talt om… Hvorfor, kan kun 
undre…. 

 

 

 

 

 

M.v.h. 

Jørgen Fahlgren 

Formand for Afdelingsbestyrelsen 

Borgmester Pernille Beckmann (tv), Astrid Hansen (th)  (foto: Jørgen Fahlgren) 
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Hvert år holder Aktivbestyrelsen Nyt-
årskur i Askerød. 
 
Til Nytårskuren inviteres de, der ar-
bejder frivilligt i Askerød, repræsen-
tanter fra ejendomskontoret samt fra 
Greve Nord Projektet. 
 
Nytårskuren er Aktivbestyrelsens 

måde at sige tak for samarbejdet 
gennem året, der gik.  
 
Inge og hendes køkkenpersonale  
havde igen tryllet og lavet en dejlig 
menu til os. 
 
Arrangementet  var  som sædvanlig-
vellykket, og mange fik udvekslet 

erfaringer og oplevelser. 
Tak til Aktivbestyrelsen for en god  
aften. 
 
Det er rart at blive påskønnet som 
frivillig. 
 
M.h.v. 
Redaktionen 

 

 

Aktivbestyrelsen holdt Nytårskur i Askerød 14. januar  

 

Nytårskur i Askerød onsdag den 14. januar  
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Nytårskur i Askerød onsdag den 14. januar  
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 Advarsel til brugere 

 
”For En Sikkerheds Skyld”  
Når I bruger Askerød Net, er det vigtigt for beskyttelse 
af dine data og personlige oplysninger, at alle tilsluttede 
computere er opsat med adgangskode/password, for 
hver enkeltbruger eller en fælles adgangskode for de 
der bruger computeren. 
 
Hvis I har tilsluttet en  trådløs forbindelse (Wi-Fi) skal 
den være opsat, så der skal bruges adgangskode for at 
bruge forbindelsen. 
 Hvis computerne eller Wi-Fi routeren ikke er beskyttet 
med adgangskode/password, har alle andre brugere af 
Askerød Net, fri adgang til alle oplysninger på Jeres 
computere. 
 
Så for en sikkerheds skyld, beskyt dig med Adgangsko-
de/password. 
Adgangskode/password, skal bestå af mindst 8 tegn, 
med anvendelse af både små- og STRORE bogstaver, 
tal og tegn, for at være sikkert. 
 Eksempel: 12riBs-4 
 
 
  
Med venlig hilsen  Ejendomskontoret 

Internet fra Dansk Kabel TV 

 
Det tilbud, som beboerne i Askerød har modtaget fra 
Dansk Kabel TV om ”Nye muligheder i Askerød” for 
20/20-, 40/40-, eller 80/80 Mbit bredbånd er tilvalg til 
Askerød Net (Internet).  
Hvis I har internet fra ejendomskontoret, behøver I ikke 
at vælge nogen af tilbuddene for at beholde den forbin-
delse, I har nu. Hvis I er tilfredse med Askerød Net, kan I 
beholde det uden at gøre noget. Hvis I er i tvivl, så spørg 
på ejendomskontoret i telefon– eller i åbningstiden.            
Med venlig hilsen Ejendomskontoret 

 Fra Ejendomskontoret 
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 -  ejendomskontoret@Askeroed.dk 

Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00   
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00 

Porestruktur og algevækst 

Algevækst (grønne alger) er afhængig af et fugtigt miljø, 
men også af næringsstoffer. Fliser, der er fugtige i længe-
re tid, kan have større tendens til algevækst, men place-
ring i sol/skygge, hældning, dræning af befæstelsen, samt 
industrier og andet, der medfører en del næringsstoffer i 
luften, har mindst ligeså stor betydning. Kommer der 
grønne alger, er disse nemme at fjerne med en af de 
mange algefjernere, der er på markedet. Efter 1-2 år vil 
porestrukturen være mere lukket og eventuel algevækst 
som følge deraf vil være reduceret tilsvarende. Fremover 
skal beboerne selv købe algerens, fx rodalon, som kan 
købes i Bilka.       Med venlig hilsen Ejendomskontoret 
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 Fra Ejendomskontoret 
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 -  ejendomskontoret@Askeroed.dk 

Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00   
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00 

Med venlig hilsen 
Ejendomskontoret 

Morten Bergstrøm 
Driftsleder, 
mob@Bo-vest.dk 

Bo-Vest 
 
Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende på 
Malervangen 1, 2600 Glostrup. 
Der er åben for personlig kontakt.  
Mandag, tirsdag, onsdag  
og fredag:   10.00 - 14.00 
Torsdag:   10.00– 17.00 
Administrationsselskabets hjemmeside har følgende 
adresse:       bo-vest.dk 
Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for 
byttelejligheder. 
E-mail: bo-vest@bo-vest.dk 
Tlf.: 88 18 08 80 

 
Vedr. IT 
 
Hvis I vil bruge Outlook eller lign. Som jeres  e-mail pro-
gram, skal jeres udgående postserver ikke længere hed-
de ”smtp-replay.ip.nianet.dk”. 
E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glim-
rende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kon-
takt Brian på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl. 
 

Vagttelefon  
 
Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et 
vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi 
hermed præcisere, at vores vagtselskab FRA 1. JANU-
AR 2015 HEDDER FALCK, og har tlfnr: 70 25 26 32 
 
Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på 
vandrør og radiatorer,  eller hvis hoveddøre, vinduer og 
terrasse- havedøre er stærkt beskadigede.(I tilfælde af 
indbrud skal politiet også tilkaldes/underrettes). 
Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagt-
selskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for 
betaling. 
 
You SEE 
 
Ved antennesvigt ringes til  YouSee:  70 70 40 40 
 
Udlån 
 
Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,  
skruemaskine, græsslåmaskine,  
grensaks og boremaskine 
Kan også afleveres ml. kl. 7-9 
Depositum 200 kr. 
 
 
 

 

 

Ekstra knager til badeværelser 
Kan tilkøbes på ejendomskontoret i åbningstiden for 40 
kr. pr. stk. 
 
Lysamatur til badeværelser 
Lysarmaturer  til badeværelserne kan købes på ejen-
domskontoret. 
 
Det sker nu 
Der bliver fejet og saltet ved snevejr. Vi retter i øjeblikket 
fliser op, hvor der er vandpytter. Træerne beskæres. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Affald 
 

• Alm. Husholdningsaffald lægges i molokker 
• Kun papir i molok til papir - ikke pap 
• Glas uden indhold i molok til glas 
• Møbler i Containergården 
• Brugte batterier ved ejendomskontoret og i 
 Containergården  
• Brugte el-pærer i Containergården 
 
• N.B: HUSK  Pap kun i Containergården! 
 
 Læg ikke pap ved molokkerne,  brug Container 
 gården ved den blå hal (overfor Digehuset 1+2) 
  
 Du kan bruge din egen brik til Containergården 
 hele døgnet, hvis du ikke har en, så henvend dig 
 på ejendomskontoret.  
 
          El artikler såsom radioer og  tv samt møbler sæt-  
 tes i containergården 

 

Brian Olsen      bol@Bo-vest.dk 
   
Sekretær Susanne Kristensson  skr@Bo-vest.dk 
Tlf. 43 97 43 44 
træffes ma-fre kl. 10-12  
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18 
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Cafè Ask 
Åbningstider 

 
Mandag og onsdag:       9.00 - 14.00 
Tirsdag og torsdag:       9.00 - 19.00 
Fredag:         9.00 - 12.00 
Mandag til torsdag: 
Frokost buffet:      12.00 - 13.00 
Tirsdag og torsdag aften: 
Varm mad:       17.30 - 19.00 

DIN BEBOERCAFE  
  I STAMHUSET 

Hold pause fra den daglige  
madlavning.  

 
Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder 
aftensmad. 
 
Til den almindelige sultne   32-42 kr. 
 
Til den sultne (genopfyldning/ 
spis så meget du kan)    55-65 kr. 
 
Til familien – 2 voksne og  
2 børn incl. 2 ø l /2 vand  
el. 4 vand. Excl. Forret og dessert. Kr.    140 kr.  
 
Til den økonomiske: 
Rabatkort 5 x mad og  
den 6. gratis        180 kr.
  
Dessert el. forret          20 kr. 
 
Kaffe              5 kr. 
Kage           5-8 kr.  
 
Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses 
på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemme-
side 
  
www. Askeroed.dk under Cafe Ask. 
 
Tag din nabo med og få en hyggelig aften. 
Vi glæder os til at se dig. 
 

HUSK! Vi modtager Dankort 

 
CAFE ASK TAKE-AWAY 

 
 

Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men  
har for travlt til at lave den, så er der nu  
mulighed for at bestille og hente din varme  
mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften.  
Fra kl. 17.30 - 19.00 

UDBRINGNING 
 

LÆKKER VARM MAD. 
 

Bragt direkte til dig i din stue!! 
 

Tirsdage og torsdage:       17.30-19.00  
 
For beboerne i Askerød, Klyngen  
Og Gudekvartererne: 
Du skal bare ringe dagen forinden  
mellem:       09.00 - 13.00  

 
Varm mad (afhængig af retten)  32-42 kr. 
 
Rabatordning  
(betal for 5 måltider og få 6. gratis)     180 kr. 
Pr. 1. marts 2015 vil prisen være     195 kr. 
Dessert eller supper    18-20 kr. 
Forretter           20 kr.  
Frokostbuffet          40 kr. 
 

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om 
dagens menu eller  om ordningen. 

Telefon 43 97 43 53 

 

Udlejning af Stamhussal 
  

Kontakt Inge i Cafe Ask personligt  
eller via telefon 43 97 43 53  eller mail: 

ini@bovest.dk 
 
Stamhussal:           kr.    600 

 
Depositum : ved reservering           kr. 1.000                                                      
 
Leje: ved nøgleudlevering           kr.    600  
 
Aflysning:              kr.    300 

CAFÈ ASK HAR HANDICAP TOILET 
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Ret til ændringer forbeholdes 

Februar måneds lækre menu i Café Ask  

 

Tirs. d. 3.  Fiskefrikadeller m/remoladesovs, kartofler & grønt      kr. 38,00 
   Chokoladekage m/is          kr. 20,00 
 
Tors. d. 5.  Kylling m/rodfrugter & stegte kartofler        kr. 36,00 
   Hindbærfromage           kr. 18,00 
                 
Tirs. d. 10.  Græske hakkebøf, tzatziki & bagte kartofler       kr. 38,00 
   Rejecocktail            kr. 20,00  
 
Tors. d. 12.  Gl. dags oksesteg m/peberfrugt & kartoffelmos      kr. 40,00 
   Ymerfromage m/kirsebær         kr. 18,00 
       
Tirs. d. 17.  FERIE     
     
Tors. d. 19.  FERIE   
     
Tirs.d.24.  Ribbensteg m/æblesalsa, kartofler & sovs       kr. 38,00 
   Pandekage m/hindbær          kr. 18,00   
 
Tors.d.26.  Skipperlabsskovs m/brød og rødbeder        kr. 38,00 
   Tiramisuroulade           kr. 18,00 

Marts måneds lækre menu i Café Ask  

 

Tirs. d. 3.  Stegt flæsk m/persillesovs, rødbeder & kartofler      kr. 36,00 
   Citronfromage           kr. 18,00 

Tors. d. 5.  Gule ærter m/flæsk & medister         kr. 38,00 
   Frisk frugtsalat           kr. 18,00 

Tirs. d. 10.  Indbagt laks m/salat & brød         kr. 40,00 
   Nøddetærte m/is           kr. 18,00 

Tors. d. 12.  Karbonade m/grønt & kartofler         kr. 38,00 
   Avokado m/rejer           kr. 20,00  

Tirs. d. 17.  Svinekæber stegt i øl m/salat & ½ bagte kartofler      kr. 38,00 
   Pistacefromage           kr. 18,00 

Tors. d. 19.  Indbagt mørbrad m/svampesovs, salat & kartoffelbåde     kr. 42,00 
   Hindbærtrifli            kr. 18,00 

Tirs. d. 24.  Gl.dags kyllingesteg m/agurkesalat, sovs & kartofler     kr. 38,00 
   Pærer Belle Helene          kr. 18,00 

Tors. d. 26.  Oksegullasch m/kartoffelmos         kr. 38,00 
   Hvid chokolademousse          kr. 18,00 

Tirs. d. 31.  Chili con carne m/løse ris          kr. 38,00 
   Tunmousse m/brød          kr. 20,00 
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På Greve Nord Projjektets hjemme-
side grevenord.dk kan du læse om 
arbejdet med at renovere Greve 
Kommunes tunneller. 
Der er udarbejdet et katalog som 
idéskaber til Greve Kommune. 
 
”Kataloget er sammensat af byudvik-
lingsfirmaet 12 byer, der også stod 
for den kreative idéudviklingsproces 
ved Bydelsforummet.  
 
Bydelsforummet var arrangeret af 
Greve Nord Projektet i samarbejde 
med Greve Kommune, der står for  

renoveringen. 
Selve renoveringen af tunnellerne er 
en kommunal opgave hos Teknik og 
Miljø i Greve Kommune, og der er 
afsat 500.000 kr. i 2014 samt 
700.000 kr. i 2015 til at renovere og 
skabe lysere og flottere tunneller. 
 
 Kommunen vil yderligere via fundrai-
sing arbejde på at skaffe flere penge 
i 2015, så endnu flere tunneller kan 
få et løft.  
 
I første omgang er det tunnellen mel- 
lem Askerød og Waves samt tunne-

len mellem Gersagerparken (v. Mæl-
kebøtten) og Waves, der skal have 
et fornyende løft. 
 
Renoveringen skal udføres som et 
samarbejde mellem borgerne i Greve 
Nord, Greve Kommune, en kunstner 
fra et eksternt konsulentfirma og 
Greve Nord Projektet.  
 
Man forventer, at det fysiske renove-
ringsarbejde vil gå i gang i 2015 og 
strække sig over de kommende år.” 
Læs mere på grevenord.dk 

Flotte tunneller på vej 
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   December 2014 

Vagtordning 
 

Den nuværende vagtordning med Skadeservicegruppen (SSG) ophører 
med udgangen af 2014. 

Pr. 1. januar 2015 har BO-VEST derfor indgået aftale med Falck om en 
vagtordning. 

Ordningen skal uden for normal arbejdstid sikre hurtig indgriben ved al-
vorlige driftsforstyrrelser eller hændelser med bygninger. 

 

Men husk! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af 
vagten: 

 

Svigt i varmeforsyningen i større omfang 

Svigt i vandforsyningen i større omfang 

Svigt i el -forsyningen i større omfang 

Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåe-
lige 

Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må an-
ses for uundgåelige 

 

Vagtnummeret er: 
70 25 26 32 

 

PS!    Ved svigt i TV-forsyningen kontaktes YouSee 70 70 40 40  

  Ejendomskontoret VA afdeling 11 - Askerød 

 

 

Askerød 

BEBOERINFORMATION 
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Frivillige søges til Aktivbestyrelsen 

 

Og hvorfor gør vi det?  
 

Vi mangler således 2-4 nye medlemmer,  
og vi vil derfor gerne opfordre både gamle og nye beboere til at 

stille op på beboermødet mandag den 23. marts i Café Ask. 
 

Hvem er vi og hvad laver vi? 
 

Aktivbestyrelsen arbejder tæt sammen med afdelingsbestyrelsen. 
Vi laver alt det sjove for beboerne i Askerød. 

 

Vi er en paraplybestyrelse, som har det overordnede ansvar for  
klubberne (økonomisk og lovmæssigt) og vi står for arrangementer,  

som kommer alle beboere til gode. 
 

Det sjove kan bl.a. være høstfest, fastelavn, julehygge, 
Sommerland Sjælland, børnefest, foredrag, musik og kulturelle ture. 

 

Hvem sidder der? 
  

Aktivbestyrelsen består af en formand, en kasserer, 
3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Alle er valgt på et beboermøde. Et bestyrelsesmedlem fra 
afdelingsbestyrelsen og sekretæren fra ejendomskontoret  

deltager også på møderne. 
 

Hvad er tidsforbruget? 
 

Aktivbestyrelsen holder møde en gang om måneden, det varer  
et par timer og vi starter altid med spisning i caféen kl. 17.30. Det er  

2. tirsdag i måneden. Derudover skal alle i aktivbestyrelsen om muligt  
deltage, når der bliver lavet arrangementer, herunder selvfølgelig  

også planlægning og indkøb. 
Hvis du er interesseret i yderligere information, er du velkommen til  

at kontakte Charlotte Tew, formand for aktivbestyrelsen på  

tlf. 28 29 51 96 efter kl. 17.00 eller mail@charlottetew.dk  
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Motionsklubben 

 Mandag        Tirsdag        Onsdag      Torsdag          Fredag         Lørdag         Søndag  

 

 Kl. 8-11 
 Damer & 
 Mænd 
 

 Kl. 11-13 
 Damer 
 
 Kl. 16-18 
 Damer  
 

 

 Kl. 8-11 
 Damer & 
 Mænd 
 
 Kl. 11-13 
 Damer 
 
  

 

Kl. 9-12 
Mænd 
 
 
Kl. 12-14 
Kronikere 
 
Kl. 16-18 
Damer 

 

Kl. 8-11 
Damer  
 
 
Kl. 12-14 
Damer 

 

   Kl. 9-11 
   Mænd 

 

 

 

  Kl. 11-13 
  Damer & 
  Mænd 

 

 

 

Kl. 11-13 
Damer & 
Mænd 
 

 

 

Åbnings-
tider i  

Motions- 
Klubben 

”Aktivitethuset i Askerød”, nu på facebook 

Åbningstider 

 

Kontaktliste:  

   

Forældrenetværk  Abdul Kareem tlf. 22459469 

Kvindegruppen  Nadia   ”   23628801 

Pigegruppen  Alaa   ”   50446680 

Irakiske kvinder  Huda   ”   26644336 

Tyrkisk gruppe  

Greve Nord   Maher  ”   60354668 

    Khadija  ”   60354669 

    Gitte                       ”   21481960 
  

NB: Forældrenetværket søger nye medlemmer!   

 

  

 

 

  10-17  10-17   10-17  10-17    10-17   

20-23  17-23   17-23  17-23    17-24     17-24    17-23 

  12-14      12-15   

       15-17    10-12  

        11-14  

16-20       

Greve Nord Projektet 

Forældrenetværk 

Kvindegruppen 

Ældrecafé tyrkiske kvinder 

Irakisk kvinde forening 

Pigegruppe 17+ 

BRUGER GRUPPE:         Mandag   Tirsdag   Onsdag  Torsdag   Fredag    Lørdag     Søndag 

Motionen er lukket i juli og december 
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Klubber - Aktiviteter 
Der må ikke udskænkes alkohol  i klubberne efter kl. 24.00 

 

Askerød Fiskeklub 

 

 
 

Askerød Øl- og Vinlaug 

 

 
 

Billarden 

 

 
 

Madlavning for finere 
mænd  
 
 
 

 

 
Motion for Askerødder  
 
 
 
 
Power Sport 
 
 

 
Seniorklubben  
 
 
 
 

Mens Salon  
 

 

John Tofteng, Digehuset 
26 21 24 70 
John.tofteng@gmail.com 
 
Maria Bergamo 
aldoogmaria@gmail.com 
 
 
 
Jonn Vestergård 
 
 
 
Inge Nielsen  
 
 
 
 
 

 
 
 

Grethe Hansen 
 
 
 

 
Aamer Ghani 
60 76 10 74 
 
 
 
 

Connie Skovbo-Rasmussen 
connie@gaias.dk 
43 90 75 32 
 
 
 

Abdulkaremm 

22 45 94 60 

 
 
Åben efter aftale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man - fre 10 - 15 / 17 - 24 
Lør - søn  9 - 22 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Se åbningstider i bladet 
 
 
 
 

Søndag    14  - 16 
Sæson: 1. søn i september 
- sidste søn i april 
 
 
 

Tirsdag 12 - 22 
 
 

 
 
Man - fre 17 - 24 

 

 
 
 
 

 

Gourmetaften i Café Ask 

SÆT  KRYDS I KALENDEREN 

Vi holder gourmetaften ONSDAG DEN 18. MARTS i Café Ask. 

Menuen kommer i AT i marts 
måned. 

 

Med venlig hilsen 

Inge Nielsen 
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Seniorklubben  
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00 

 Det sker i februar: 
   
   3. februar:    Banko 
10. februar: Frokost 
17. februar  Hygge 
24. februar: Frokost 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   19. februar Inge Nilsen 
 
       

  Husk: Generalforsamling  

  lørdag d. 7. marts Kl. 13.00 

Nye medlemmer er velkomne! 

På bestyrelsens vegne.    
Seniorklubbens Formand: 
Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal 
Tf.: 43 90 75 32    connie@gaias.dk 

Aktivbestyrelsen 

 
Formand:  Charlotte Tew                        
  Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00              
  mail@charlottetew.dk  
 
Kasserer:   Steen Holm Hemmingsen  
 
Øvrige  
medlemmer: Grethe Hansen,  

  Barbara Halina Schøn  

    
Suppleanter: Søren Thousig     

 
 
 
Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. 
 
  

Afdelingsbestyrelsen 
 
Formand:  Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5  
  Tlf. 43 69 12 33    
  jfahlgren@ymail.com   
 
Næstf:  Charlotte Birkved  
  Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 18.00 
  cbirkved@godmail.dk 
         
Kasserer   Keki Patell 
  kekpat@gmail.com   
 
Medlem:  Lisbeth Tønnov, Krathuset 9      
  Tlf. 20 49 68 81 efter kl. 18.00      
  lisbeth1954@msn.com  
                       
Medlem:  Mustafa Günes                      
  Tlf. 25 66 75 57 
  mustafa.bestyrelse@gmail.com 
     
Suppleanter: Villy Madsen  

Fødselsdage 

Miljøudvalget 
 

Medlemmer: 
 
Eva Birkved 
Maria Bergamo 
Birgit Patell 
Finn Nyborg 
Inga Andersson 
 
Morten Bergstrøm  
(repræsentant for ejendomskontoret) 

På beboermødet i september foreslog en beboer, at der skulle væ-
re et sted i Askerød, hvor man kunne stille ting, man vil give væk. 
Der er allerede facebook-gruppen ”Køb, salg og bortgives – for 
Askerøds beboere”. 
For de beboere, der ikke er på internettet, har afdelingsbestyrelsen 
besluttet at sætte en opslagstavle op i Café Ask. Så kan man hæn-
ge sedler op, hvis man ønsker at forære noget væk, med telefon-
nummer. 
Alle beboerne i Askerød kan også bruge tavlen til intern kommuni-
kation. 
M.v.h. Afdelingsbestyrelsen 

Opslagstavle for beboerne 
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SØNDAGSTUR TIL ARKENSØNDAGSTUR TIL ARKENSØNDAGSTUR TIL ARKENSØNDAGSTUR TIL ARKEN    
    

MICHAEL ANCHER  
P.S. KRØYER  

VENNER OG RIVALER 
    

 
 
 
 
 
 

 

Aktivbestyrelsen inviterer til 
rundvisning med guide og 

kaffe og kringle i Arkens cafe. 
 

Søndag den 22. marts 2015 
kl. 14.30 - 16.30 

  
Prisen for dette arrangement  

er kun 50,- kr. (kun for Askerøds beboere). 
Først til mølle, da der kun er 30 pladser. 

         
Der vil være mulighed for fælles transport. 

Har du tænkt dig at køre i egen bil og kan tage nogle af  
de andre deltagere med, så ring, sms eller email til  
Charlotte Tew på 2829 5196 / mail@charlottetew.dk 

 
 

Husk! Sidste frist for køb af billetter i Café Ask 
torsdag den 12. marts 2015. 

 


