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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: 
 
 
Redaktionsudvalg: 
Fotograf: 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 
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. JULI 2015 
 

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:   

Luftfoto af Askerød og omegn (fra tiden før den store 
renovering af bebyggelsen) 

 

Fotografi:  

Udlånt fra Greve Museum 

 

 
 

 

 
 

Er du bagud med 
huslejen? 
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Lisbeth Tønnov forlader Akserød 

 

 

Efter måneders chikane fra drenge 
og unge mænd har Lisbeth valgt at 
sige STOP og flytte fra Askerød. 
 
Vores samarbejdspartnere fra Politi, 
Greve kommune og Greve Nord Pro-
jektet kender efter sigende de perso-
ner, der har forfulgt Lisbeth i Askerød 
og i Waves. Lisbeth har politianmeldt 
sagen. 
 

Mit samarbejde med Lisbeth i besty-
relsen har været forbilledeligt. Det 
startede med brandene i 2008 og har 
varet til nu. En periode i Askerøds 
historie nye beboere kan læse om i 
bogen om Sleiman på Politikens For-
lag fra 2012. Eller læse gamle numre 

af Askerød Tidende. 
 
Lisbeth har bidraget på mange fron-
ter, men vil nok især huskes for sin 
indsats på det boligsociale område 
og i bekæmpelse af fattigdom gen-
nem indlæg i AT og ved de utallige 
møder, det er blevet til gennem åre-
ne. 
 

Lisbeths sidste store indsats var 
Askerøds legepladser. De blev reno-
veret og istandsat, hvis det var mu-
ligt. Askerøds børn og voksne fik nye 
legepladser og motionsredskaber af 
god kvalitet.  
 

Lisbeth blev respekteret højt i såvel 

Greve kommune, som i Bo-Vest og 
VA. Og selvfølgelig blandt beboerne i 
Askerød. 
 
Det er næsten en græsk tragedie at 
miste både Lisbeth og driftsleder 
Morten Bergstrøm indenfor få dage. 
 
Askerød er ramt på en måde, som 
bedst kan betegnes som grotesk og 
meningsløs. 
 

Lisbeth vil blive savnet. 
 
M.v.h. Jørgen Fahlgren 

Formand for Afdelingsbestyrelsen 
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Den 11. juni åbner Greve Museum dørene for en helt ny udstilling i anledning af Askerøds 40 års fødselsdag. Der 
er gratis adgang til museet og til udstillingen, som kan ses året ud. 
 

I juni 2015 er det 40 år siden, at Askerød blev indviet og beboerne strømmede til det nye utraditionelle byggeri i 
beton. Her var moderne og rummelige lejligheder med plads til alle, uanset om det var enlige, ægtepar, pensioni-
ster, familier med børn, handicappede eller kollektiver. 
 

Byggeriet i Askerød er både blevet kaldt ”opskriften på en boligsucces”, ”organiseret kaos”, ”sortføddernes paradis” 
og ”ghetto”. Kært barn har mange navne. Det er en følge af, at der igennem årene har været mange forskellige 
holdninger til Askerød. 
 

Hvilket navn vil du sætte på Askerød? 
 

I udstillingen sætter Greve Museum fokus på udviklingen gennem fem forskellige B´er: Byggeriet, Boligerne, Bebo-
erne, Beboerdemokrati og Boligsocialt arbejde. 

DE UNGES STEMME  
I en lille del af udstillingen er det ikke fagfolkene fra Greve Museum, der fortæller. I stedet har 8. årgang fra Arena-
skolen i Hundige fået ordet. Her fortæller de om hvordan det er at være ung i Askerød anno 2015. 

 
 

Greve Museum har åbent tirsdag – fredag kl. 11 – 15 og søndag kl. 11 – 17. Den anden onsdag i måneden har 
museet åbent fra kl. 13.30 – 21.00 Der er gratis adgang til museet og til alle museets udstillinger. 
Udstillingen ”Askerød 40 år” åbner den 11. juni, men allerede onsdag aften den 10. juni kl. 19.00 har museets gæ-
ster mulighed for at komme med på en premiere-rundvisning, når museumsinspektør Kirsten Egholk viser rundt i 
udstillingen. Greve Museum håber på at rigtig mange Askerødder har lyst til at komme forbi museet for at se en bid 
af deres egen historie. 

Fakta om Askerød - byggeriet 

Navnet Askerød: Endelsen ”rød” betyder ”rydning”. Det henviser til, når der blev ryddet plads til en ny lands-
by. I Danmark blev mange af disse landsbyer grundlagt i det 12. Århundrede og bærer endelsen ”rød” f.eks. 
Solrød, Søllerød og Hillerød. 

Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening. VA så dagens lys i 1947 og har bygget omkring 2700 lejligheder, 
men kom for alvor i rampelyset i begyndelsen af 1970´erne med bebyggelsen Galgebakken i Albertslund. 

Arkitekt: Svend Høgsbro. Han har bl.a. også været arkitekt på byggeriet i Brøndby Strand. 

 

Greve Museum ønsker Askerød tillykke med 40 år 
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Vi søger frivillige til 40 års jubilæum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 3. juni kl. 19.00 holder vi 
møde for de frivillige, som vil hjælpe 
til ved vores 40 års jubilæum i Aske-
rød.  
Mødet holdes i Pavillionen  i Stamhu-
set. 
Hvis du vil hjælpe til festen, så mød 
op og hvis du inden mødet har 
spørgsmål, så kontakt os pr. telefon 
eller email. 
(Festen holdes lørdag d. 13. juni fra 
kl. 13.00-17.00, se bagsiden) 
 
Vil du hjælpe til som frivillig? 
Vi skal bruge hjælpere/afløsere til: 
 
• Opstilling af lejede maskiner 
• Popcorn 

• Sodavand 
• Øl/Vin 
• Helium balloner 
• Oprydning 
 
Mange hilsner fra 
Festudvalget i Askerød 
 
Kontakt tlf.nr/mails: 
Charlotte Birkved 
Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 16.00 
cbirkved@godmail.dk 
 
Charlotte Tew         
Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00   
mail@charlottetew.dk  
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Velkommen til den nye mand  

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord 
Projektet 
 
 
Preben Esbersen er den nye områ-
desekretariatsleder i Greve Nord 
Projektet. Men hvem er den nye 
mand, der skal have kontor i Aktivi-
tetshuset? 
Helt utraditionelt starter vi fra bunden 
og spørger Preben, hvad hans ambi-
tioner som ny sekretariatsleder er. 
"Først og fremmest er det at fortsæt-
te arbejdet med at få bevilliget en ny 
periode til projektet. Det er vigtigt, så 
vi kan sikre, at det gode arbejde, der 
er i gang i området, den store udvik-
ling, der er sket og de mange gode 
samarbejder, der er sat i gang kan 
fortsættes og forankres stabilt," for-
klarer han. 
Han uddyber videre, at der stadig er 
behov for en ekstra indsats i områ-
det, der skal videreføres for at fast-
holde den positive udvikling. 
"Derfor glæder jeg mig rigtigt meget 
til at komme i gang med arbejdet og 
at møde de mange parter, der er en 
del af succesen herude. Beboerne i 
området, kommunen, afdelingsbesty-
relserne, politiet, erhvervslivet, kul-
turinstitutionerne m.fl., der alle spiller 
en essentiel rolle for, at det er blevet 
mere attraktivt og dejligt sted at bo," 
fortsætter han. 
Det er ikke lette opgaver at løse, 
men Preben har heldigvis en stor 
rygsæk med masser af erfaring, som 
han kan trække på. 
 
Kendt på kommune-gangene 
 
Med mere en 20 års ledererfaring og 
en del år som sagsbehandler er det 
et imponerende cv, som Preben kan 
vise frem. Han har nået at arbejde i 
10 forskellige kommuner, så han må  
siges at kende det kommunale syste-
met  indefra. 
De første 12 år brugte Preben sin 
kontoruddannelse i tre forskellige 
kommuner som henholdsvis sagsbe-
handler og administrativ medarbej-
der. Men der skulle bygges videre på 
uddannelses-fundamentet, når man 
gerne vil længere op i systemet. Pre-
ben har derfor taget en social formid-
ler uddannelse og to diplomuddan-

nelser i henholdsvis offentlig ledelse 
og service psykologi og kommunika-
tion. 
Og de mange timer med hovedet 
begravet i bøgerne og lektier har i 
den grad kunne betale sig. 
Arbejdsmarkedschef i Næstved 
Kommune, afsnitsleder for kontant-
hjælps- og integrationsområdet i 
Ringsted Kommune og afdelingschef 
på Center for Beskæftigelse, Sprog 
og Integration i Københavns Kom-
mune er bare nogle af de titler, som 
Preben har stående på det efterhån-
den ret lange cv. 
 
Vi skal styrke beboernes selvhjul-
penhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er særligt inden for den kommu-
nale beskæftigelsesindsats, men 
også socialområdet i bredere for-
stand, at Preben har slået sine leder-
folder. Derfor glæder han sig til de 
nye udfordringer, der venter forude. 
"Jeg ville gerne arbejde i en lederstil-
ling inden for et område, som jeg 
kender til, og hvor jeg har erfaring og 
kompetencer, som kan bruges til at 
udvikle stedet. Det bliver en spæn-
dende udfordring at skulle sidde i  
spidsen for boligsocialt arbejde," si-
ger han. 
Han fremhæver bl.a. sin erfaring fra 
tidligere med kendskab til indsatsen 
omkring bydelsmødre, dansk under-
visning og andre ressourceindsatser 
som noget af det, han kan bruge i sit 

nye job her i Projektet. 
"Det bliver rigtig spændende at kom-
me mere ud i nærområdet og være 
med til at støtte borgerne i at blive 
mere selvhjulpne og få en bedre 
hverdag til at fungere. Det handler 
bl.a. om, at styrke beboernes res-
sourcer og hjælpe dem i gang med 
at bruge de kommunale tilbud og 
muligheder, der allerede findes, så 
de med tiden slet ikke har behov for 
vores eller kommunens hjælp," uddy-
ber Preben. 
Helt nyt er det boligsociale arbejds-
felt ikke for Preben. I sin tid i Gladsa-
xe Kommune var han bl.a. med i et 
samarbejde med flere boligselskaber 
i Høje Gladsaxe området, der skulle 
løfte området. I Gladsaxe var 
han ligeledes kommunal social faglig 
repræsentant i beboerklagenævnet. 
 
Fra julemand til hovedbestyrelsen 
 
Preben er som teenager vokset op i 
Køges største betonbebyggelse Elle-
marken, og da han senere flyttede 
hjemmefra, gik turen til et område 
med alment boligbyggeri i Herfølge, 
hvor karrieren som beboerdemokrat 
begyndte, da han var 19 år. 
Preben har nemlig både været med i 
afdelingsbestyrelsesarbejde og væ-
ret udpeget af Køge Byråd til to bo-
ligselskabers bestyrelser samt flere 
institutionsbestyrelser under boligsel-
skabet DAB. Ligeledes var han i et 
par år indvalgt i DAB's hovedbesty-
relse som lejer-repræsentant og der-
for udpeget til yderligere nogle bolig-
selskaber på Sjælland. 
"Jeg har prøvet meget forskelligt in-
den for beboerdemokratiets-verden. 
Fra at sidde som julemand til juleaf-
slutning i min lokale afdeling og dele 
godteposer ud til børnene og til at 
sidde til møde med flere sjællandske 
borgmestre i DAB's hovedbestyrelse. 
Det har været en sjov og meget læ-
rerig tur. Derfor kender jeg beboer-
demokratiets mange styrker og styr-
kerne ved de forskeligheder, som 
folk har, og det er jo en stor fordel for 
mig i det kommende samarbejde 
med beboere og afdelingsbestyrelser 
her," fortæller Preben. 
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Kan tale med alle 

Fra sine mange år som kommunal 
leder, medarbejder, sagsbehandler, 
beboerdemokrat og ikke mindst jule-
mand, er Preben vant til at tale og 
samarbejde med mange forskellige 
mennesker. 
Han er vant til at holde møder med 
embedsmændene, men også de 
mange lejere i boligblokkene og de 
faglige eksperter. Den store erfaring 
kommer ham uden tvivl til gode, for 
der er mange bolde og interesser i 
luften i Greve Nord Projektet. 
"Som leder er det vigtigt, at man kan 
samle folk og deres ønsker, arbejds-
funktioner og styrker til fælles glæde 
og udbytte for alle parter. Derfor glæ-
der jeg mig til at bidrage med mit til 
det gode samarbejde, der allerede er 
godt i gang," slutter Preben. 

Prebens Blå bog 
• Preben er 53 år 

• Når han ikke er på arbejde her i 
Greve Nord, bor han i hus i Faxe 
Ladeplads med to af sine tre 
børn. Den ældste datter er flyttet 
hjemmefra. 

• Han er kontoruddannet i Køge 
Kommune, hvor han blev færdig 
udlært i 1982. Siden er der kom-
met flere andre uddannelser på 
CV'et. 

• I løbet af de over 30 år, han har 
været på arbejdsmarkedet, har 
han arbejdet i 10 forskellige kom-
muner 

• Han er godt i gang med en ma-
ster uddannelse i offentlig ledel-
se, som han håber, at der bliver 
tid til at gøre færdig i løbet af det 
næste års tid 

Han startede allerede som 19-årig 
som beboerdemokrat i Tinggården i 
Herfølge og har været aktiv beboer-
demokrat i 14 år 

bag skrivebordet 

 

Rengøringsweekend lørdag den 9. maj 

"Her kommer mutter med kost og spand!" 
 

Lørdag den 9. maj holdt Aktivbestyrelsen rengøringsdag i klubberne.  

Alle klubber var repræsenteret og der blev både støvsuget, vasket gulv og tørret vindueskarme af. 

Da vi satte os til en velfortjent fælles frokost, var det fint og rent alle steder. 

Tak for hjælpen allesammen, dejligt I mødte op og gjorde en stor indsats. 
 
M.v.h 
Charlotte Tew 
Fornmand fro Aktivbestyrelsen 

 

Rengøringsweekend lørdag den 9. maj 
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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 

Kasper Nielsen 
25426020  
Mail:kni003@politi.dk 

Kurt Worsøe 
Tlf. 25426270 
Mail: kwo003@politi.dk 

Lokalpolitiet i Karlslunde er en del af Midt– og  
Vestsjællands Politi. Du kan læse mere om politiet ad 
https://www.politi.dk/Midtvestsjaelland og komme  
i kontakt med politiet via telefonnumrene 114 (service) og  
112 (alarm). 

Nedennævnte to politiassistenter er områdebetjente i Greve Nord/Askerød og har et  
særligt kendskab til området. De kan kontaktes med oplysninger og spørgsmål, som 
ikke haster. Bemærk dog, at områdebetjentene kun besvarer og tjekker deres telefoner 
og mails, når de er på arbejde. 

MIDT– OG VESTSJÆLLANDS  
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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 

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 
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 
Træerne beskæres.  Linoleum bliver skiftet i alle opgan-
ge efterhånden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 

 

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 

Driftasst.: 
Brian Olsen 
bol@Bo-vest.dk 
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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        195 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:  
6 middage            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 

Juni måneds lækre menu i Café Ask  

   

Tirs. d. 2.  Marinerede revelsben m/colslaw & kartoffelbåde      kr. 38,00 
   Rababertrifli            kr. 18,00 
      
Tors. d.4.  Fiskelasagne m/bulgursalat         kr. 38,00 
   Hvid chokolademousse          kr. 18,00 
  
Tirs.d.9.  Gordon bleu m/skinke, salat & flødekartofler       kr. 38,00 
   Ymerfromage m/lakridssirup         kr. 18,00 
  
Tors.d.11.  Braiseret oksespidsbryst m/kartofler        kr. 40,00 
   Caviarrand            kr. 20,00 
  

Tirs.d.16.  Stegt flæsk m/persillesovs, rødbeder & kartofler      kr. 36,00 
   Hindbærdessert           kr. 18,00 
  
Tors.d.18.  Kalkungryde m/salat &løse ris         kr. 38,00 
   Kaffe pannacotta           kr. 18,00 
  
Tirs.d.23.  Sct. Hans Buffet:  
   Røget laks m/rygeostcreme, 
   Kyllingelår, frikadeller, kartoffelsalat & salat                                                                        
   Frisk frugtsalat           kr. 65,00 
  
Tors.d.25.  Indbagt kotelet m/salat & brød         kr. 36,00 
   Citron-marengstærte          kr. 18,00 
  

Tirs.d.30.  Kalvekotelet m/ bønner, pasta & gorgonzolasovs      kr. 42,00 
   Jordbærdessert           kr. 18,00 

Vi ønsker alle en god sommerferie. 

Vi ses igen den 4. august 
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Askerød har fået  

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord 
Projektet 
 
Den nye områdebetjent:  
Jeg glæder mig til at komme ud 
og tale med beboerne. 
 
Kasper Nielsen er Askerøds nye 
områdebetjent, og han glæder sig 
til at møde alle beboerne. Han 
mener, at relationen og dialogen 
mellem borgere og politiet giver 
de bedste resultater for alle par-
ter. 
 
Har du mødt Kasper Nielsen på din 
vej i Askerød? Hvis ikke, så skal du 
nok få muligheden. Siden 1. marts 
har han været ansat som ny område-
betjent fra Karlslunde Lokalpoliti, og 
det betyder, at han tit befinder sig i 
Askerød både i dag- og aftentimer. 
Hvis du møder ham, så gå hen og 
sig hej. Kasper vil nemlig meget ger-
ne i dialog med alle områdets beboe-
re. 
"Jeg ser frem til at komme endnu 
mere i gang og møde endnu flere af 
borgerne. Som områdebetjent er det 
vigtigt for mig, at jeg får skabt en god 
relation til alle de forskellige beboere, 
og at vi få opbygget en fælles tillid til 
hinanden. I politiet vil vi jo faktisk 
helst undgå at skulle genere folk, vi 
vil meget hellere løse eventuelle pro-
blemer via dialog og præventivt ar-
bejdet,” siger han. 
"Mit hjerte banker for det præventive 
arbejde, for det er vejen frem for bå-
de et boligområde og beboere," fort-
sætter Kasper. 
 
Politimand = rådgiver 
 
Han arbejder derfor på at få skabt en 
god relation til både unge og ældre 
borgere, så de kan bruge politiet som 
en positiv ressource og ikke udeluk-
kende opfatte politiets tilstedeværel-
se som et bevis på utryghed, krimi-
nalitet eller problemer. 
”Jeg vil gerne have, at beboerne skal 
kunne komme hen og tale med mig 
eller min kollega Kurt Worsøe, hvis 
de har et problem eller er i tvivl om 
noget. På den måde er rollen som  

områdebetjent også en rådgiverrolle, 
hvor borgerne skal føle sig trygge 
ved at henvende sig til os og få et 
godt råd,” siger Kasper. 
Han fortæller selv om et eksempel, 
hvor en borger henvender sig, hvis 
vedkommende er ved at blive rodet 
ud i nogle problemer. 
"Så kan de komme til mig, og så ta-
ger vi en snak om, hvordan de skal 
forholde sig. Der vil naturligvis være 
nogle situationer, hvor jeg må stoppe 
dem og sige, at nu kan de ikke for-
tælle mig mere, uden at jeg bliver 
nødt til at handle efter loven som 
politimand og indrapportere, det jeg 
har fået af vide. Hvis jeg står i en 
sådan situation, så gør jeg det meget 
klart for vedkommende, hvor græn-
sen er for, hvor meget de kan fortæl-
le mig, for jeg har ikke tavshedspligt, 
og jeg skal gøre mit arbejde, hvis de 
direkte fortæller mig om ulovligheder. 
Derfor er det også en stor tillidser-
klæring fra borgerens side, hvis de 
kommer og fortæller mig noget. De 
skal stole på, at jeg ikke straks rap-
porterer, det de siger, men at jeg sta-
dig er politimand med et ansvar for, 
at loven bliver overholdt," forklarer 
Kasper. 
 
Actiondrømmen 
 
Som så mange andre små drenge, 
gik Kasper i mange år med drømmen 
om at finde et actionfyldt job som 
brandmand eller politimand. Der 
skulle ske noget. 
Han fulgte brandmands- og falckred-
der drømmen og arbejdede også i 
mange som ambulancefører og red-
der, hvilket han var meget glad for. 
Alligevel ville drømmen om at blive 
politimand ikke helt slippe. Så få da-
ge inden sin 28-års fødselsdag kun-
ne Kasper endelig kalde sig politias-
sistent, som det officielt hedder. 
"Det tiltalte mig, at jeg i politiet kunne 
hjælpe folk. Det lyder måske som en 
kliché, men jeg ville gerne gøre en 
forskel for nogen. Det gør man natur-
ligvis også som falckredder, men det 
er på en anden måde som politibe-
tjent. Og jeg har aldrig fortrudt mit 
valg,” forklarer han. 
Kasper indrømmer, at det nok også 
var billedet af politijobbet som action- 

præget, der spillede lidt ind. Han 
fandt dog hurtigt ud af, at jobbet ikke 
var lige så action-præget, som han 
havde regnet med. 
"Heldigvis! Det skal det heller ikke 
være. Politiarbejdet handler i høj 
grad om at være diplomatisk og mø-
de borgerne, hvor de er og forstå 
deres situation, så man kan handle 
på bedste vis," siger han. 
 
Tættere på borgerne 
 
Da Kasper i marts vendte tilbage til 
politiet efter to år som SSP konsu-
lent, var det et helt bevidst ønske fra 
hans side at blive områdebetjent i 
Askerød. 
"Jeg synes, at det er spændende at 
arbejde med mennesker og have 
den daglige dialog, og det får du ikke 
på samme måde, hvis du fx kører 
patrulje. Som områdebetjent kommer 
man meget tættere på borgerne og 
får skabt den relation, som er så vig-
tig. Man kan sige, at vi som område-
betjente er med til at kunne lægge 
fordomme ned. På den ene side kan 
vi forhåbentligt være med til at vise 
borgerne, at politiet ikke bare er næ-
venyttige gutter, der gerne vil skrive 
bøder til højre og venstre. Ligeledes 
kan vores viden fra dagligdagen 
blandt borgerne gives videre til vores 
kollegaer og give dem et mere nuan-
ceret billede af et område og dets 
beboere," forklarer han. 
 
En dag på 'kontoret' 
 
Kaspers daglige arbejde i Askerød 
kommer bl.a. til at bestå i at være 
synligt tilstede og netop få opbygget 
en kontakt og relation til beboerne, 
så disse føler sig trygge ved at kon-
takte Kasper og Kurt med ikke akutte 
henvendelser. 
  
”Som politi vil vi gerne hjælpe folk. Vi 
vil gerne have, at alle har det godt og 
rigtig gerne undgå at skrive bøder ud 
og straffe folk. Derfor er en del af 
vores vigtige arbejde herude også at 
styrke den præventive indsats og 
samarbejde med borgerne, kommu-
nen, Greve Nord Projektet,  grund-
ejerforeningerne, Waves m.m.  
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Søndagstur til Arken - Bjørn Wiinblad 

Sæt X i kalenderen. 
SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER 
 
Aktivbestyrelsen inviterer på 
søndagstur til Arken. 
 
Denne gang skal vi se en udstilling 
om Bjørn Wiinblad. 
 
Arken skriver: 
Elegante kruseduller, sprøde, 
spinkle streger, energiske farver og 
frodige former. De fleste danskere 
kender Bjørn Wiinblads eventyrlige 

ansigter og karakteristiske orna-
mentik fra hans populære platter 
og forrygende illustrationer i Tusind 
og én nats eventyr. Minderne fra 
de danske spisestuer står dog ikke 
alene: I dag er interessen for Wiin-
blads særegne streg med en orien-
talsk inspiration i eksplosiv vækst. 
Wiinblad har fået en revival. 
 
 
M.v.h 
Redaktionen 

om at skabe et trygt og dejligt sted," 
fortæller han. 
 
 
Kaspers blå bog: 
 
 
• 40 år og netop tilbagevendt til 

politiet efter to års orlov 
• Blev uddannet politiassistent 

(politibetjent) i 2002 
• Har arbejdet som falckredder, 

ambulancefører og brand-
mand i 10 år 

• Har tidligere været Karlslunde 
Lokalpoliti, så han har også 
tidligere været involveret i poli-
tiets indsats i Askerød 

• I de seneste to år har Kasper 
arbejdet som SSP konsulent i 
Solrød Kommune, hvor han 
bl.a. arbejder meget med at 
styrke det præventive arbejde 
med de unge i området. 

 
 
 
Kan kontaktes på telefon  
25 42 60 20 / kni003@politi.dk  
i IKKE akutte tilfælde 

ny områdebetjent 
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           Aktivitets-kalender 
Det sker i juni 

 

  

  

    

 

2015 

    

 3. juni:  Møde for de frivillige til 40 års jubilæum (side 15)  

 13. juni:  Askerøds 40 års fødselsdag fra kl. 13.00 - 17.00 

    (bagsiden) 

 21. juni:  Tur til Bonbon Land (side 16) 

          Det sker i nærmeste fremtid:  

    13. september - Søndagstur til Arken -    

    Bjørn Wiinblad (side 13) 

Formand: 
Jørgen  
Fahlgren 

Medlem: 
Mustafa  
Günes 

Næstfomand: 
Charlotte 
Birkved 

Kasserer: 
Keki Patell 

Suppleant: 
Villy  
Madsen 

 

 

Den nye Afdelingsbestyrelse  

Formand: 
Charlotte  
Tew 

 

 

Den nye Aktivbestyrelse  

Medlem: 
Steen Holm  
Hemmingsen  

Medlem: 
Barbara 
Halina Schøn  

Medlem: 
Søren 
Thousig 

Medlem: 
Sleiman  
Sleiman 

Kasserer: 
Britta Skytte  
Wilhelmsen   

Suppleant: 
Toufic  
Mansour 
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Askerøds driftsleder er stoppet 

Onsdag den 13. maj fratrådte Morten 
Bergstrøm sin stilling som driftsleder 
i Askerød. 
 
Afdelingsbestyrelsen har haft et me-
get frugtbart samarbejde med Morten 
gennem næsten 8 år. 
 
Han har deltaget i alle vores møder 
og altid bidraget positivt med at løse 
små og store udfordringer. 
 
Han er meget vellidt af ejendoms-
kontorets personale og der er stor 
respekt om hans person blandt 
Askerøds beboere. 
 
Morten brændte virkelig for Askerød 

og man kunne altid regne med, at 
han stillede op, når der var brug for 
ham. 
 
Af Mortens mange kompetencer kan 
nævnes: 
 
At fremlægge budget og regnskab på 
beboermøder. 
 
At varetage sine medarbejders inte-
resser på bedste vis. 
 
Har stor tolerance og respekt for 
Askerøds etniske mangfoldighed. 
 
Har haft meget stor indflydelse på 
Askerøds fremgang. 

Vi ønsker Morten held og lykke frem-
over og siger tak for hans store en-
gagement. 
 
Jørgen F. og Charlotte B. 
 
 
 
 

 

Rengøringsweekend lørdag den 9. maj 

En anonym beboer har strikket nogle 
meget fine ting til samfundets svage-
ste. 
Det var blandt andet en lille bamse, 
adskillige halstørklæder og 3 store 
fine tæpper. 
Tingene har jeg afleveret til "De urok-
kelige strikkere", som giver det vide-
re til blandt andet krisecentre og var-
mestuer. 

Dem, der uddeler tingene har skrevet 
følgende til mig: "Vi fik set på de 
tæpper, du afleverede og var alle 
rørende enige om, at hvis og såfremt 
der kommer flere, så skal de være 
meget velkomne. Med andre ord... 
fint arbejde!" 
Hvis og såfremt du skulle få lyst til at 
strikke mere, tages det imod med 
kyshånd og hvis du mangler garn, da 

kontakt mig og jeg skaffer noget til 
dig. 
 
Mange tak for det fine arbejde. 
 
Hilsen  
 
Charlotte Tew 
Tlf. 28 29 51 96 

 

Tak til anonym strikker 

 

 

Morten Bergstrøm 
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Aktivbestyrelsen arrangerer i år en heldagstur for hele familien til 

Bonbon Land. 
 

Vi tager madpakker med og kører i bus fra Stamhuset. Turen er 

for beboere i Askerød. Der er i år mulighed for at have gæster 

med, men så er prisen kr. 250,00 pr. person. 

Alle børn skal have en ansvarlig voksen med, kun unge over 18 år 

må tage af sted uden. 

 

Hvornår:  søndag d. 21. juni 2015 

Tid:   senest kl. 08:45, vi er retur i Askerød ca. kl. 17:00 

Hvor:   parkeringspladsen ved Stamhuset 

Pris:   børn under 90 cm – gratis  

    børn 4-14 år – kr. 50,00 

    over 15 år og voksne – kr. 100,00 

    prisen er inkl. bus og indgang 

Info:   bonbonland.dk 
 

Husk betaling ved tilmelding! 
 

Hvor kan man købe billetter?  

Man kan ringe eller send en sms til Charlotte Tew på 28 29 51 96 

(efter kl. 17.00). 

Tilmelding senest 10. juni 2015. Der sælges maks. 160 billetter. 
 

Vi glæder os til en dejlig dag sammen med jer! 

             Aktivbestyrelsen  
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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:  
 

Gruppe/forening Navn    Telefon 

Forældrenetværk Abdul Kareem  tlf. 22459469 

Kvindegruppen Nadia Ismail   ”   23628801 

Pigegruppen Alaa l-Assadi   ”   50446680 

Irakiske kvinder Huda Al-Kazweni   ”   26644336 

 

Greve Nord Projektet: 

   Merete Petersen  tlf. 60354668 

   Khadija Al Mohammadi ”  60354669 

   Gitte Henningsen  ”  60354676 

   Marco Danielsen  ”  21785234 

 

  

 

 

  
Kl.10-17 Kl.10-17 Kl.10-17   Kl.10-17    Kl.10-15   

        Kl.12-15       

     Kl.12-15    Kl.12-15   

        Kl.11-14  

Kl.18-20        

       

Greve Nord Projektet 

Kvindegruppen 

Ældre tyrkiske kvinder 

Irakisk kvindeforening 

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  
 
 
 
 
 

 
Khabejeh Sauan Hassan 
42 23 59 86  
  
 

 
 
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 
Til sidste søn i april 
 
 
 

Tirsdag 12 - 22 
 
 
 
 

Man - fre 17 - 24 

 

 
 
 
 

Husk gruppen: ”Køb, salg og bortgives - for Askerøds beboere” på facebook 

 

 

 

 

 

    ELLER se på beboernes opslagstavle i Café Ask 
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Seniorklubben  
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00 

 Det sker i juni: 
 2. juni Banko 
 9. juni  Lukket 
16. juni  Frokost 
23. juni  Hygge 
30. juni  Udflugt 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 26. juni Esther Nielsen 

 
 
Seniorklubben holder ferie hele juli måned 
Vi ses igen d. 4. august.  
God sommer  

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:   Britta Skytte Wilhelmsen 
 
Øvrige  
medlemmer: Barbara Halina Schøn  
  Søren Thousig   
  Sleiman Sleiman 
 
Suppleant: Toufic Mansour 
 
 
 
 
Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. 
 
  

Afdelingsbestyrelsen 
 

Formand:  Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5  
  Tlf. 43 69 12 33    
  jfahlgren@ymail.com   
 
Næstform.:  Charlotte Birkved  
  Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 18.00 
  cbirkved@godmail.dk 
         
Kasserer   Keki Patell 
  kekpat@gmail.com   

 
Medlem:  Mustafa Günes                      
  Tlf. 25 66 75 57 
  mustafa.bestyrelse@gmail.com 
 
Medlem:  Steen Holm Hemmingsen  
  Tlf. 40 78 47 50 
  steen@40784750.dk          
 
Suppleanter:  
  Villy Madsen 
   

Fødselsdage 

Miljøudvalget 
 

Formand: Eva Birkved 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Maria Bergamo 
Birgit Patell 
Finn Nyborg 
Inga Andersson 
 
Repræsentant for ejendomskontoret: 
Morten Bergstrøm  

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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FESTEN HOLDES VED AMFITEATRET OG  CAFÈ 
ASK: PROGRAM FOR FESTEN VIL BL.A. KOMME TIL 
AT INDEHOLDE:      

 

I anledning af vores 40 års jubilæum 
inviteres alle Askerøds beboere til fest 

lørdag den 13. juni kl. 13.00 - 17.00 

 

 Taler 

* 

Bandet ”For Funk Sake” 

* 

Mini-buffet i Café Ask 

* 

Kaffe & Kage 

* 

Øl & Vin 

* 

Tryllekunst & ballondyr af Lasse K 

* 

Popcorn & Sodavand 

* 

Ansigtsmaling for børnene 

* 

Heliumballoner til børnene  

* 

Hennamaling 

* 

Rundvisning  i Askerød 

* 

Fremvisning af lejlighed 

* 

Fremvisning af politibil 

**************************** 

FESTEN ER FOR ASKERØDS  

BEBOERE OG KOSTER  

DERFOR IKKE NOGET FOR DEM 


