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For beboerne i Albertslund Nord
ALBERTSLUND NORD
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Godt nytår til alle i Albertslund Nord!
Farvel og tak til to ildsjæle, læs side 3 og 18.
Deltag i konkurrencen om, hvad den nye legeplads skal hedde, se side 17.
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Kvider fra redaktionen
Vi sidder i skrivende stund og tænker over året, der er gået, og hvad vi mon hver især har fået ud af det. På
verdensplan sker der altid noget. På landsplan er der sket en masse. Og i Nord sker der fortsat mange nye ting.
For Albertslund Nord var 2005 året, hvor der blev bygget broer i forældrenetværket - ikke mindst i
forbindelse med forårs-arbejdsdagen og de kurser, som Højvangseminariet og Center for Konfliktløsning
afholdte for os. Det var året, hvor områdets 10-16-årige fik et godt fritidstilbud i den nyåbnede Klub Nord.
Året, hvor vi fik vores egen jobguide i Pavillonen, som ved årsskiftet allerede havde hjulpet 18 beboere i
arbejde, fritidsjob eller uddannelse. Året, hvor vi fik fælles bolignet, en ’grafisk id’ og en hjemmeside. I 2005
blev der spillet basket, gået med stænger, lavet kvindegymnastik, hjulpet med lektier og afholdt markedsdag.
Der var beboerferie i Kolding, fisketure, juletræstur og andre fælles aktiviteter, som frivillige beboere
sørgede for at arrangere. Kort sagt: et godt og begivenhedsrigt år for boligområdet. Tak for det til alle, der
har gjort en indsats på den ene eller den anden måde!
2006 bliver et år i byggeriets tegn – i april bliver de første spadestik efter planen taget. Vi må forudse
en tid med byggerod og –larm. Men vi kan glæde os til resultatet. Og årets aktiviteter og den nye
storbørnslegeplads, der kommer på kælkebakken, kan forhåbentligt blive formildende omstændigheder.
Men hvad sker der med bladet i det nye år? Som en kendt kvinde sagde for nogle uger siden, er dette nye år
2006 som en ny bog, vi skal til at skrive i. Nogle vil skrive lidt, andre meget, og ingen ved, hvad bogen ender
med før i 2007. Tankevækkende også for vores lille blad. Hvad står der mon i det i løbet af året? Skal vi
ændre lidt på indholdet eller finde på noget helt nyt?
Mange har fortalt, at de er glade for bladet og gerne ser, at det er der hele året - men kun få skriver i
det. Det er vel også ok. Men er det så her, vi skal prøve med noget andet og nyt, for der er ikke den
store tilslutning til: ’Den bedste nabo’, konkurrencer, ’Hvad spiser naboen’ og så videre. Ting, som vi på
redaktionen håbede, der ville indkomme lidt mere materiale til, i stedet for at vi bare bestemmer det hele.
Nåh, men pyt, så må det være, fordi vi - trods alt - får lavet noget, der er værd at læse. Så vi klør på endnu
en gang, og du sidder nu med 2. udgave af AB Nord og VA afd. 8’s fælles blad i hånden.
Med dette vil vi gerne ønske alle vores læsere og deres familier et godt nytår fra redaktionen.
Subito/MGP
Nordstjernen
Nr. 5, januar 2006
Bækgården 17, 2620 Albertslund
nordstjernen@albertslundnord.dk
Nordstjernen udgives af AB Nord,VA
afd. 8 og Byudvalgsindsatsen i Albertslund
Nord. Bladet husstandsomdeles i Bæk-,
Fos-, Dam-, Kær- og Kildegården.
Redaktion:
Jeannette Nauta-Ridderstrøm (Subito)
Troels Jørgensen (Trojor)
Mai Green Petersen (MGP)

Layout:
Mai Green Petersen
Jeannette Nauta-Ridderstrøm
Forsidefoto:
Fra juletræsturen til Svendstrup Gods.
Foto:
Jeannette Nauta-Ridderstrøm,
Dolle Rodríguez, Lille Bjørn,
Mai Green Petersen.
Tegninger: Ole Espersen
Tryk: PE offset A/S
Oplag: 700 eksemplarer

2

Næste deadline: 15. marts 2006
Har du noget på hjertet...
...men mangler modet, fantasien eller
færdighederne til at få det ned på
papiret? Så hjælper redaktionen gerne.
Ordblindhed, nedbrændte pc’ere og
knækkede blyanter er ingen hindring
for få lettet dit hjerte. Redaktionen
ønsker, at alle skal kunne komme frit til
orde i Nordstjernen, men forbeholder
sig ret til at forkorte, redigere og afvise
indlæg med personlige angreb eller
anden anstødelig karakter. Anonyme
indlæg er også velkomne, dog skal dit
navn være redaktionen bekendt.
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Liv i Nord

Bare gå efter kassevognen…

- Det har været et langt liv i Nord,
siger Birthe Jensen og rækker rørt
ud efter et lommetørklæde. - Jeg
kom hertil i 1987 med mine to
børn efter en skilsmisse. Samme
historie som i dag, hvor der også
flytter en del enlige forældre til. I
88 blev der tilbudt en ferietur med
boligselskabet til Fanø. Jeg kendte
ikke et øje, så jeg greb chancen. Jeg
er jo købmand: udadvendt og glad
for mennesker, jeg skulle ikke sidde
alene i min lejlighed og kukkelure.
Det var en mægtig tur, hvor jeg
lærte mange at kende. Og så kørte
det bare derudaf.Vi var flere unge
nytilflyttere, som slog os sammen
om at gå i bestyrelse og festudvalg.

udvalgets styregruppe, sundhedsog aktivitetsgruppen osv. Hun har
været med til at skaffe penge fra
forskellige fonde bl.a. til at bygge
Pavillonen, multibanen og storbørnslegepladsen. Birthe har arrangeret
beboerferier, loppemarkeder, Café
Nord, revy, stavgang og lavet mad et
utal af gange ved fællesspisninger og
multietniske madaftener for nu bare
at nævne et par ting.
- Jeg håber for de unge forældre,
der er flyttet til, at de vil gribe
nogle af de tilbud, de får, og være
med til at præge aktiviteterne.
Det er vigtigt både for dem selv
socialt, men også for børnene at
kende andre børn i området.

Siden er Birthe blevet lidt af en
institution i Nord, og en man
altid kunne finde, fordi hun har en
barnevogn, der er bygget om til en
let genkendelig trækasse-vogn.
- Når jeg går i byen, holder den
udenfor. Så folk har altid vidst,
hvor de kunne hente mig henne.
Hvis jeg fik en bajer i en kælder,
mens jeg vaskede, var det ikke til
at skjule, griner Birthe.

Flytter til mindre bolig
- Jeg har virkelig haft det skægt,
siger Birthe, som nu flytter fra sin
94 m2 stuelejlighed i Kildegården
til 67 m2 på Capellavænget.
– Jeg glæder mig til at få mere lys
i lejligheden og sol på terassen
om formiddagen. Det er da
dejligt med den gode plads her,
men jeg bliver jo på et tidspunkt
pensionist, og jeg skal skabe mig
en omgangskreds der, hvor jeg
flytter hen. Det er for sent, når jeg
kommer med rolatoren og ikke
kan komme uden for en dør. Man
er nødt til at tænke frem. Derfor
synes jeg, det er et rigtigt fint
initiativ med de ældreboliger, der

Stort frivilligt arbejde
Igennem årene har Birthe arrangeret weekendture med Kommunen og Stensmosen, været formand for AB’s afdelingsbestyrelse,
leder af Vandposten, siddet i By-

skal bygges i Bækgården. Jeg har
altid følt mig godt tilpas i Nord, og
hvis der var en ældrebolig til mig
her, ville jeg gerne flytte op til en
mindre lejlighed, hvor der var lys.
Tak!
Veninderne Lone og Evy er ikke
glade for at lade Birthe flytte.
- Birthe er flittig, pligtopfyldende,
hjælpsom og til at stole på. Der
skal mindst 5 personer til at lave
det arbejde, som hun laver, så vi
håber, at hun stadig vil være gæst
og frivillig her, selvom hun flytter,
siger Lone Langkjær.
- Mest vemodigt bliver det at
skulle flytte fra gode venner og fra
aktiviterne, siger Birthe, rørt igen.
- Tak for alle de gode år i Nord!
Tak for det gode samarbejde med
beboere, aktivitetsmedarbejdere og
kommune, ikke mindst til Jette Arndt
(fra socialforvaltningen, red.), som
har gjort et kæmpe stykke arbejde.
Birthe lover, at vi ikke har set det
sidste til hende.
- Jeg kommer gerne som gæst
i Nord fremover. Og jeg er jo
stadig lige om hjørnet. Følg stien
mod Hyldespjældet. Så kommer
du til Capellavænget. Bare kig
efter kassevognen!
MGP
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På job for Nord
Der er lys i Pavillonen. Indenfor sidder en gruppe drenge på
mellem 14 og 20 år og snakker.
Det er søndag aften, og Mehmet
Mercan er på job for Nord.
Mehmet har kurdisk/tyrkisk baggrund,
er selv opvokset i Albertslund Nord
og har set lidt af hvert i sine 32 år.
For en del år siden var han en af
de drenge, der satte kulør på sspmedarbejdernes arbejdsdag, i dag
er han ansat som klubpædagog i
Frihjulet, og søndag aften har AB
ansat ham til opsøgende arbejde i
Mehmet arbejdede frivilligt og
bebyggelsen.
ulønnet, indtil Pavillonklubben
åbnede, og han blev tilbudt et
Forvandlingen i Mehmets liv
bijob ved siden af sit fuldtidsjob
begyndte, da han blev far.
i et vinfirma. Da Pavillonklubben
- Jeg tog mig en pause et års tid,
hvor jeg isolerede mig fra venner- blev nedlagt i 2004, fik han job
i Klub Frihjulet og har siden
ne for at tænke mit liv igennem.
helligede sig arbejdet med børn
Jeg så alt det med Vollsmose i tv
og tænkte, at det da ikke kan være og unge på fuld tid.
så svært. Jeg vidste, at man som
ung på farten har brug for en
voksen, der forstår en og kan tage
en i hånden. Jeg søgte nogle
stillinger. Men jeg kunne ikke få
dem, så jeg begyndte i stedet at
lave frivilligt arbejde på Ungdomsskolen, hvor jeg tog mig af de
unge hver onsdag, mens Dansk
Flygtningehjælp holdt åbent hus
for de voksne. Jeg blev også ansat
i Ungdomsskolens værested.
Dengang var jeg en 24-25 år.
Siden var Mehmet ansat i Ishøj
Planens mødested et år, og da
Pavillonen blev bygget i Damgården,
gik han ned og tilbød sin hjælp
til den politimand, der var ansat
dengang.
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Med åbningen af Klub Nord har
Nords 10-16 årige fået et godt
fritidstilbud i løbet af ugen. Men
AB oplever, at de unge mangler et
tilbud i weekenden, og har derfor
ansat Mehmet.
- Jeg bruger gerne et par ekstra
timer om ugen her, for jeg har den
fordel, at jeg kender bebyggelsen
og drengene. Jeg har opdaget,
at der er nogle beboere, der
kæmper for bebyggelsen, og jeg
synes, det er ærgerligt, at der
ikke er flere med anden etnisk
baggrund, der bakker op. Det
er altid andre, der skal gøre
noget, men hvad gør man selv?
Jeg vil gerne være med til at
bygge bro mellem drengene og

de andre beboere. Og måske
kan jeg motivere de unge, så
de en dag også gider deltage i
beboerdemokratiet.
Mehmet er på job for Nord
hver søndag kl. 18-22. Nogle
gange er han med de unge i
Pavillonen, andre gange tager de
ud af bebyggelsen.
Både unge og andre
beboere er velkomne
til at kigge forbi eller
ringe på 28 78 68 40.
- Måske er der
noget, beboerne
gerne vil spørge om
vedrørende de unge.
Måske oplever nogen,
at der er optakt til
noget. Eller det kan
være, at nye tilflyttere
vil have en rundvisning
i området og møde
nogle af de unge. Så
kan de bare ringe,
siger Mehmet.
MGP
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Mehmet Mercan brænder for de unge i Nord og er der
for dem hver søndag aften. Der bliver snakket om job,
uddannelse og de ting, der ellers rører sig i de unges liv.
I efteråret gav en weekendtur drengene ekstra rum og
tid sammen.

Renovering på trapperne
Af Flemming Stenaa,VA/AB Byggefunktion
Tidspunktet for opstarten af den store renovering
af boligområdet nærmer sig. Ifølge tidsplanen skulle
dette ske til april, men der er endnu meget, som skal
falde på plads, inden der kan skrives kontrakt med
entreprenørerne.
I slutningen af november var der licitation for
projektet, og de indkomne tilbud er i øjeblikket ved
at blive gennemgået for at finde de entreprenører,
som skal stå for udførelse af de forskellige
stor-entrepriser (facader og indgangspartier,
badeværelser, udearealer samt bygninger i terræn).
Desværre har det vist sig, at tilbudene er højere
end budgetteret. Derfor skal der først holdes
møde med Landsbyggefonden for at finde ud af,
om afdelingerne kan få et større tilskud. Hvis
dette ikke kan lade sig gøre, skal der i samarbejde
med beboerfokusgrupperne, rådgiverne og
entreprenørerne findes besparelser i det projekt,
som er udbudt. Ellers skal afdelingerne selv vælge at
finansiere nogle flere dele af projektet.
Vi vil kende den videre proces for projektet meget

bedre, efter der har været afholdt møde med
Landsbyggefonden.
Ældreboliger
Det er blevet vedtaget at bygge opgangen i
Bækgården 9 om til ældreboliger. Ældreboligprojektet er ved at blive projektet, så det kan blive
gennemført sammen med den øvrige renovering.
5
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Mini-zetterne
Vi har åbent for alle –
voksne og børn
– hver tirsdag fra. kl. 16
.00. Her er I meget
velkomne til at komme
og prøve at køre
med mini-z-biler. Hvis
interessen er for
det, kan vi arrangere sm
å konkurrencer og
klub-mesterløb. Der er
også mulighed for
at melde sig ind i klubb
en: mini-zetterne.dk
Tag en snak med Niels
om det, når du
kommer forbi en tirsd
ag.
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Jule/Eid-konkurrence!
Det er ikke den flotteste
udsmykning vi har set, men...
afgjort den mest bemærkelsesværdige! Vinderen af juleudsmyknings-konkurrencen
blev Brian M. Jensen.
(lyder navnet bekendt?)
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Vind 500 kroner!
Det er blevet tid til at midtvejsevaluere Byudvalgsperioden 2004-08, det vil sige det boligsociale samarbejde mellem AB,VA og Albertslund Kommune.
I den forbindelse vil der snart blive udsendt et
spørgeskema til alle beboerne. Det er vigtigt for
os, at så mange som muligt svarer. Derfor har vi
udskrevet en konkurrence med mulighed for at
vinde et gavekort til Føtex. Husk at deltage, så vi
også får din mening med i vores evaluering.
Med venlig hilsen
Byudvalgets styregruppe og imageudvalget.
Nyt fra Ungdomsskolen
Fra 1. januar tilbyder Ungdomsskolen i Liljens
Kvarter 2 lektiehjælp til alle 14-18-årige og til de 13årige, der går i 8. klasse. Tidligere var det kun elever,
der var tilmeldt, der kunne deltage.
Der er lektiehjælp:
Tirsdag kl.15.00-18.00
Onsdag kl. 15.00-21.00
Torsdag kl. 15.00-18.00

Nords bedste nabo
... findes ikke denne gang. Redaktionen har
ikke modtaget nogen indstillinger til den
bedste nabo. Men vi fortsætter vores søgen
efter de gode naboer.
Er din nabo noget ud over det sædvanlige? Så
send et brev til redaktionen med begrundelse
for, hvorfor netop han eller hun er den bedste
nabo i Nord.

Idrætsdag for voksne og børn
Der vil i løbet af forsommeren blive afholdt en
idrætsdag med deltagelse af DAI og med midler fra
Kulturforvaltningen. Det vil være et dagsarrangement
for både børn og voksne, der slutter ud på aftenen.
Vi håber på godt vejr, pokaler og stor deltagelse.
Læs mere i næste Nordstjernen.

Besøg Kroppedal Museum
Særudstilling: Den rige Vestegn, tirs-fre kl. 10-16, lør. og søn. kl. 14-17 frem til d. 17. april 2006. En arkæologisk
og naturvidenskabelig udstilling om de mange rige jernaldergrave, der er fundet på Vestegnen.
Du kan få en omvisning i særudstillingen d. 29. januar kl 15-16. Hør om livet på Vestegnen for over 1700 år
siden, og se de mange flotte fund af skeletter, guld- og sølvsmykker.
Stjerneaften: 2., 9., 16., 23.
og 30. januar kl. 20-22.
Oplev nattens stjerner og
planeter gennem kikkert.
Tilmelding på tlf. 43 30 30
00 senest på dagen kl 16.
Entré 20 kr.
Kroppedal
Museum for Astronomi,
Nyere tid, Arkæologi.
Kroppedals Alle 3
2630 Taastrup
tlf. 43303006
www.kroppedal.dk
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Gennem vinteren uden fugt
Af Agenda Center Albertslund

mugproblemerne nede. Men vi skal tænke os om, når
vi bruger varme, for varmen koster mange penge og
Vinteren bringer kulde med sig, og det er ofte påvirker miljøet.Vi skal derfor ikke bruge mere end
i den periode, vi ser fugt- og mugproblemer.
højest nødvendigt. Hvad er “højest nødvendigt”? Ja,
Her følger nogle råd til, hvordan du undgår fugt det er i sagens natur individuelt, for nogen vil have
og mug, og hvordan du udnytter varmen, så
21 grader i lejligheden, andre trives med 19. Nogle
du kun betaler for den varme, du har brug for. lejligheder har mange ydermure og føles derfor
koldere end de, der har naboer. Nogle steder er der
Hver person producerer 3-4 liter fugt i døgnet ved
mug-problemer, og hér kræves mere varme. “Højest
ånde, sved, madlavning, bad, rengøring osv. Alt det
nødvendigt” er derfor en balance mellem flere ting,
vand skal ud – ellers skaber det problemer.
hver enkelt familie selv må finde. Men uanset om du
har brug for meget eller lidt varme, er der både penge
Lav gennemtræk
og miljø at spare ved at udnytte varmen optimalt.
Når du lufter ud, er det vigtigste, at du skaber
gennemtræk. Hvis du går en runde i huset morgen
For hver gang temperaturen stiger med 1 grad, stiger
og aften og åbner alle vinduerne, kan de nøjes med
forbruget med 5 %. Hvis du sænker temperaturen
at være åbne i nogle minutter – f.eks. mens du
4oC om natten, og når du er på arbejde, vil det svare
børster tænder, før du går den samme runde igen
til, at du sparer ca. 500 kr. om året.
for at lukke dem. Og så er et nyudluftet soveværelse
altså bare skønt at falde i søvn i.
Vidste du, at radiatorerne er dimensioneret til at
Hold luftfugtigheden nede
Sørg for at holde de små udluftningsventiler over
vinduer og døre åbne, og giv dem en tur med
støvsugeren en gang imellem.
Når du er i bad og et stykke tid bagefter, skal du
holde døren lukket til resten af huset, så dampen
ikke spreder sig til de andre rum. Skrab vægge og
gulv for vand, og luft godt ud efter badet.
Læg låg på gryderne, brug emhætte og luft ud efter
madlavning.
Tørrer du tøj indendørs, skal du tænke på, at alt det
vand, der var i det våde tøj, ikke bare forsvinder;
det er i lejligheden og skal derfor ud ved grundig
udluftning. Hvis det indimellem er nødvendigt at
tørre tøjet indenfor, så brug badeværelset.
Varme - men ikke mere end nødvendigt!
Vi kan ikke undlade at bruge varme.Varme skaber
velvære og livskvalitet, holder den værste snue
for døren og er også med til at holde fugt- og
8

hjælpe hinanden? Du skal derfor tænde lidt for alle
radiatorerne i sammenhængende rum, og ikke meget
for én. Mærk nederst på radiatorerne. Her skal de
være kolde/lunkne. Er din radiator varm hér, betyder
det, at varmen sendes ubrugt tilbage til varmeværket
- og stadig koster penge.

Et par spareråd
• Hold rumtemperaturen på maks. 21 grader.
• Luk vinduer og døre, når radiatorerne er tændt.
Så de ikke “tror”, at der er vældig koldt i rummet, og termostaten åbner helt op for varmen.
• Sparer du på det varme vand, vil du både kunne
mærke det på vand- og varmeregningen.
• Skru lidt ned for varmen om natten, og når du
ikke er hjemme.
• Og så kan sutsko og en ekstra trøje gøre
underværker!
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Os i Nord
for beboerne
i Dam-, Kær- og Kildegården
71. Udgave

Telefon- og adresseliste
Afdelingsbestyrelsen i AB Nord
Henvendelse til bestyrelsen bedes ske inden kl.
20.00. Bestyrelsen mødes ikke i skoleferierne.
Formand
Kirsten Poulsen, Kildegården 14 st. , tlf. 43 62 05 20,
afdbestkip@comxnet.dk
Bestyrelsen
Bent Eriksen, Kærgården 3 1. tv., tlf. 4364 4765,
Leif Pedersen, Kærgården 8 st., tlf. 43 62 82 25.
Hedin Kjelnæs, Kildegården 9 1. th., tlf. 21 69 59 44
Lone Holm, Kildegården 12, st., tlf. 43 64 07 21
Evy Middelkoop, Kærgården 2 st. ,tlf. 43 64 58 14
Mogens Lethraborg, Kærgården 1 3. th.
Suppleanter
Hasan Yildiran, Kærgården 5 3. th.
Inger Lauritzen, Kildegården 16 1tv
Spiseklubben
Tilmelding senest 1 uge før arrangementet til Lidy
Dørge, Kildegården 1 st., tlf. 43 64 33 76 eller Evy
Middelkoop, Kærgården 2 st., tlf 43 64 58 14.

Ejendomskontoret
Damgården 10 st.
nord@alb-bolig.dk
Tlf. 43 64 56 86
Træffetid:
hverdage kl. 8.00-9.00
onsdage tillige kl. 16.00-18.00
Albertslund Boligselskab
Kanalens Kvt. 66-68
Telefon 43 62 12 23
Telefax 43 62 46 70
admin@alb-bolig.dk
www.alb-bolig.dk
Åbningstider:
mandag-torsdag kl. 10.00-13.00
onsdage tillige kl. 16.00-18.00
Aktivitetskoordinator (Byudvalget)
Mai Green Petersen
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
mgp@va-bolig.dk

Os i Nord/Nordstjernen
AB-redaktør: Jeannette Nauta-Ridderstrøm (Subito),
Kildegården 5 3. tv.
Subito-nauta@ofir.dk
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Kort nyt fra bestyrelsen
Referat af afdelingsmødet d. 9. november 2005
Dagsorden:

c) Valg af max. 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen,
på valg er: Hasan Yildiran. Der var genvalgt til Hasan.
1.Velkomst. Præsentation af gæster og bestyrelse.
Derudover blev Inger Lauritzen, Kildegården 16 1. tv. valgt.
Kirsten Poulsen præsenterede bestyrelsen og gæster. d) Valg af kritiske revisorer, på valg er: Tomm Olsen
og Lidy Dørge. Tomm og Lidy blev genvalgt.
2.Valg af dirigent og stemmetællere
e) Valg/udpegning af 4 repræsentantskabsmedlemmer
Karl Neumann blev valgt som dirigent, og Poul
samt suppleanter: Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen
Lorentsen og Tomm Olsen som stemmetællere.
udpeger de nødvendige repræsentanter. Godkendt.
f) Eventuelt indstilling af kandidater for valg til
3. Godkendelse af forretningsorden for
selskabsbestyrelsen. Leif Pedersen og Kirsten
afdelingsmødet. Eksisterende forretningsorden
Poulsen er medlemmer. Bent Eriksen er på valg og
kan afhentes på ejendomskontoret. Godkendt.
genopstiller ikke. Orientering.
4.Valg af referent. Leif Pedersen.
5. Afdelingsbestyrelsens beretning
a) Vedlagt afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning
(Bilag 1). Beretningen blev enstemmigt godkendt.
b) Helhedsløsningen, status på projektet (foreslås
gennemgået under stemmeoptællingerne under
punkt 9.). Leif Pedersen orienterede om, hvor
projektet er på nuværende tidspunkt.
6. Godkendelse af afdelingsregnskab
Regnskabet er udsendt d. 1. november 2005.
Der var efterfølgende blevet udsendt rettelsesblad
til det udsendte regnskab. Regnskabet med
tilhørende rettelsesblad blev enstemmigt godkendt.
7. Indkomne forslag (Bilag 2)
a) Afdelingsbestyrelsen foreslår, at mødet godkender
nye udlejningsregler for beboerhuset.
Det foreslås at sætte telefonnummeret til Dansk
Total Vagt op i køkkenet. Der blev efterlyst en
inventarliste. De nye regler blev enstemmigt godkendt.
8.Valg (det foreslås, at andre dagsordenpunkter
afvikles under optælling af stemmer).
a) Valg af formand, på valg er: Kirsten Poulsen, som
genopstiller. Kirsten blev valgt uden modkandidater.
b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Bent
Eriksen, Lone Holm, Leif Pedersen, alle genopstiller.
Bent, Lone og Leif blev alle valgt uden modkandidater.
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9. Nedsættelse af udvalg
a) Miljøudvalg: Udvalget arbejder med de miljømæssige aspekter i bebyggelsen, herunder affald,
kildesortering, storskrald, genbrugsgård m.m.
Følgende sidder i udvalget: Bruno Thomsen, Herdis
Marquardt, Lone Holm og Mogens Lethraborg.
Udvalget er på max. 6 beboere + minimum en fra
bestyrelsen. Udvalget fortsætter uændret.
b) IT/radio-TV/telefoni-udvalg: Udvalgets arbejde
med at komme med et forslag til, hvordan
afdelingens fremtid kan komme til at se ud inden
for IT, bredbånd, telefoni og radio/TV er nu slut, og
der er dannet en egentlig bestyrelse for Bolignettet.
Denne bestyrelse vælges hvert år i april, hvorfor det
foreslås, at indstilling af medlemmer derfor fremover
sker på afdelingens beboermøder i april. Vedtaget.
10. Eventuelt
Mødet er ikke beslutningsdygtig efter kl. 22.00.
Alle boligtagere i AB-Nord har adgang til mødet
og har 2 stemmer pr. lejemål. Der kan i henhold til
vedtægterne ikke stemmes ved fuldmagt.
Storskrald. Der blev efterspurgt en mulighed for
aflevering af storskrald på en hverdagsaften, evt. at
lave den ene af de 2 søndage om til f.eks. en onsdag.
Mødet sluttede kl. 20.35
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

OS I NORD - AB

Blomsterpassere
Område
Kildegården 1
Kildegården 2
Kildegården 3
Kildegården 4
Kildegården 5
Kildegården 6
Kildegården 7
Kildegården 8
Kildegården 9
Kildegården 10
Kildegården 11
Kildegården 12
Kildegården 13
Kildegården 14
Kildegården 15
Kildegården 16
Kærgården 1
Kærgården 2
Kærgården 3
Kærgården 4
Kærgården 5
Kærgården 6
Kærgården 7
Kærgården 8
Kærgården 9
Kærgården 10
Kærgården 11
Kærgården 12
Kærgården 13
Kærgården 14
Kærgården 15
Kærgården 16
Damgården 2
Damgården 4
Damgården 6
Damgården 8
Damgården 10
Damgården 12
Damgården 14
Damgården 16

Navn
Petersen
Charlotte Ladef
Jelmas
Zaabat
Jeannette - Os i Nord
Ib Eilertsen
Hussan
Nielson
Henrik
Edrissi
Graffe
Annie
Herdis
Perihan Kurnas
Inger og Ove
Lethreborg
Birthe
Inger
Koca
Luplan
Morten
Tomm
Ramsis
Monica
Anne Dorthe
Karaman
Susanne

Steen
Rachida
Allan
Houng
Bercoda
Lillian
Henny og Flemming Brandt
Zester
Berzoda
Edressi
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Udlejningskalender
for beboerhuset i Damgården 9

Hvis du bruger denne kalender,
kan du se, hvornår huset er
udlejet eller ledigt.
Signatur:
= Udlejet til beboer
= Aktivitet
= Gymnastik
= Helhedsløsning
= Fællesspisning
= Banko
= Kan ikke udlejes

Priser ved leje af huset:
Inkl. gulvvask:
1 dag: kr. 1100.2 dage: kr. 1300.3 dage: kr. 1500.Weekend: kr. 1300.Ved egen gulvvask:
1 dag: kr. 400.2 dage: kr. 600.3 dage: kr. 800.Weekend: kr. 600.12

Fastelavnsfest
Så er der ramasjang i AB`s
beboerhus.Vi slår katten af
tønden, som vi plejer med
udklædning og godter og højt
humør. Den 26.2 kl. 14.00.
Billetsalg i beboerhuset den
15.2 kl. 16-18.
Venlig hilsen
Festudvalget i AB Nord

OS I NORD - AB

Mere vand med omtanke
Af Rikke Schultz, kommunikationsmedarbejder i AB
Vi har stadig fokus på vandforbruget i Nord, og
i starten af det nye år skal alle lejligheder i AB
Nord have skiftet vandperlatorer i køkken og
badeværelser.
Årsagen er, at vi er nødt til at spare på vandet. I
øjeblikket bruger Nord meget mere vand end andre
boligafdelinger i Albertslund, og det kan betyde en
huslejestigning, hvis vi ikke gør noget. Ingen af os
ønsker at betale mere i husleje, og derfor prøver
vi til at starte med at udskifte vores almindelige
perlatorer med nogle nye spareperlatorer. De
hjælper os til at bruge mindre vand, men vi kan spare
endnu mere vand – og dermed huslejekroner – hvis
vi også ændrer på nogle af vores vaner.
Start med dig selv
Du kan selv gøre meget for at få vandforbruget
ned. Hvis du f.eks. slukker for vandet, når du sæber
dig ind, og bruger en balje med vand, når du renser
grøntsager, kan du og din familie spare op til 2.300
kr. på vand om året. Det er rigtig mange penge, og
det er også derfor, at vand har så stor indflydelse på
afdelingens husleje.

Du behøver ikke at være fanatisk, når du skal
spare på vandet. Lidt omtanke i dagligdagen
er alt, hvad der skal til. Nedenstående råd er
lette at gøre til en vane:
1.

Når du vasker op, så brug en opvaskebalje. Skyl evt. efter med rent vand.

2.

Når du tager bad, så prøv at gøre
badet lidt kortere – et bad behøver
ikke at tage mere end 3-5 minutter.

3.

Sluk for vandet, når sæber dig ind
eller vasker hår.

4.

Fyld altid vaskemaskinen helt op, og
spring forvasken over.

5.

Check, om toilettet løber, eller om
vandhanen drypper.

Snart skal du selv betale for vandet
I forbindelse med renoveringen vil der formentlig
blive sat vandmålere op i alle lejlighederne. Det
betyder, at man fremover selv skal betale for sit eget
vandforbrug. For at undgå grimme overraskelser, vil
det være en god idé at starte med at indøve de gode
vandsparevaner allerede nu.

Velkommen til nye beboere
Damgården 4, 1. tv.
Damgården 4, 1. th.
Kærgården 10, 2. th.
Kærgården 13, st.
Kildegården 5, 3. th.
Kildegården 9, 3. tv.
Bestyrelsen byder velkommen til jer alle.
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Storskrald
Storskrald foregår på Damgårdens parkeringsplads første og tredje
søndag hver måned fra kl. 10-14 og er kun for beboere i Dam-,
Kilde- og Kærgården.
Der vil være 2 containere til henholdsvis ikke-brandbart materiale
og brandbart materiale til rådighed, og man hjælper selv med at
sortere sit storskrald. Skal du låne en vogn, skal du være tilbage
med den kl. 13.30, så vi kan blive færdige til kl. 14.
De 5 ting vi sorterer efter er:
1.
Småt brandbart, f.eks. plastik, små tæpper, træ, tøj osv.
(højst ca. 1 meter i størrelse)
2.
Ikke-brandbart, f.eks. metal, cykler, madrasser, møbler,
store tæpper osv.
3.
Rent, tørt pap. dvs. tomme papkasser, der er slået sammen.
(Pizzabakker og mælkekartoner hører IKKE til her, men
derimod i dagrenovationen på skraldeøerne.)
4.
Elektronik, f.eks. TV, video, mobil, stereo osv.
5.
Miljøfarlige stoffer, f.eks. batterier, lysstofrør,
el-sparepærer, medicin, maling, spraydåser osv.

Dagrenovation. I sne og slud, skal
husholdningsaffaldet korrekt ud...
det kan lade sig gøre!

Ting, som folk synes har genbrugsværdi, henvises til aflevering på
kommunens plads på Gadagervej.

Hitlisten
Der kan afleveres storskrald på
Damgårdens p-plads mellem kl.
10.00 og 14.00 disse datoer:
Søndag d. 22/1
Søndag d. 5/2
Søndag d. 19/2
Søndag d. 5/3
Søndag d. 19/3
Søndag d. 2/4

»Jeg tager lige en tur til... og en tur til... og en tur til... og på søndag tager jeg
imod storskrald!«
14
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Bæk & Fos
for beboerne
i Bæk- og Fosgården

Telefon- og adresseliste
Nævnet i VA afd. 8
Nævnskontoret, Damgårdsvej 14 C
2620 Albertslund, tlf. 43 62 30 69
naevnet@albertslundnord.dk
Nævnsmedlemmer
Brian M. Jensen - kontaktperson
Bækgården 12, 3. tv., tlf. 25 15 75 95.
Poul Erik Jensen - kasserer
Fosgården 13, 1. th., tlf. 43 62 06 52.
Troels Jørgensen
Fosgården 2, 1. tv., tlf. 43 64 60 83.
E-mail: troels.jorgensen@gmail.com
Lyna Jensen
Bækgården 3 st., tlf. 43 62 20 73.
Ayfer Yolal
Bækgården 3 2. tv., tlf. 43 62 52 78.
Anita Kallesø
Bækgården 15, st., tlf. 88 38 33 10.
Kai Kallesø
Bækgården 15, st., tlf. 88 38 33 10.

Ejendomskontoret
Bækgården 19 (under beboerhuset),
Tlf. 43 64 80 50, fax 43 62 73 08, kbo@va-bolig.dk
Åbningstider
Mandag-fredag kl. 8.30–9.00
Mandag tillige kl. 17.00–18.00
Telefontider
Mandag-fredag kl. 9.00–9.30
Mandag tillige kl. 17.00–18.00
Vridsløselille Andelsboligforening
VA-huset,Vognporten 2, 2620 Albertslund
Tlf. 43 64 93 01, fax 43 64 52 01, www.va-bolig.dk
Åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00
Torsdag tillige kl. 15.30-17.30
Onsdag lukket.
Aktivitetskoordinator (Byudvalget)
Mai Green Petersen
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
mgp@va-bolig.dk
Bæk & Fos/Nordstjernen
VA-Redaktør: Troels Jørgensen (Trojor),
Fosgården 2, 1. tv., troels.jorgensen@gmail.com
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Nyt fra ejendomskontoret i VA
Af Carsten Rudkjøbing Larsen, afdelingsleder
Damgårdsstien
Beplantningen langs Damgårdsstien er blevet skåret
ned, og her i vinterens løb vil de yderste ca. 3
meter langs stien blive ryddet helt for træstubbe og
rødder. I foråret vil stykket blive planeret og tilsået
med græs. Formålet er at skabe lys og luft langs stien,
så der bliver mere trygt at færdes. I begyndelsen vil
strækningen nok virke lidt »nøgen«, men allerede i løbet
af sommeren vil syrenerne bag den ny græsrabat vokse
op igen og danne en grøn og blomstrende baggrund.
På tilsvarende vis har kommunen tyndet kraftigt
ud i beplantningen på den anden side af stien ved
Ældrecenteret Damgårdshave. Det har givet indblik fra
Damgårdsstien og dermed gjort det mindre attraktivt som
tilholdssted om aftenen.

filmkanaler og meget andet, ikke mindst forskellige
sprogpakker, som indeholder de TV-programmer, som
vores mange etniske beboere naturligvis er meget
interesseret i.
I den forbindelse vil vi gerne have ønskelister fra
beboerne om, hvilke etniske kanaler, man gerne vil kunne
modtage. Disse ønsker vil vi fremføre over for ComX i håb
om at kunne sikre det bedst mulige udvalg. Men vi kan
naturligvis ikke love, at alle ønsker kan blive opfyldt.

Brand i beboerhuset
Omkring nytår måtte brandvæsenet rykke ud til
Bækgården 17 hele to gange, da der blev sat ild på
affalds-containeren ved beboerhuset. Første gang
nåede brandvæsenet at slukke branden, før den
rigtigt fik fat i husets tagkonstruktion. Den 7. januar
gik det desværre ikke lige så godt: Branden bredte
sig til beboerhuset, hvor det gik værst ud over
afdelingslederkontoret.Var brandvæsenet ankommet
bare et par minutter senere, ville vi ikke have haft
noget beboerhus længere. Skaderne forventes at
løbe op i mere end 150.000 kr.
Ny legeplads

Bolignettet
Det var en lidt turbulent opstart, det ny bolignet fik
på TV-siden, på grund af konflikten mellem ComX og
Viasat, som medførte, at TV-kanalerne TV3 og TV3+,
Viasat Sport1, Kanal 5 og DK4 forsvandt fra skærmene i
nogle dage i oktober måned. Disse TV-kanaler nedtager
bolignetforeningen nu lokalt, så alle har siden den 21.
oktober kunnet se de TV-kanaler, som der oprindeligt blev
lovet – og flere til.
Nu arbejder vi sammen med ComX videre på at få
iværksat SetTop boks-løsningen. SetTop boksen er en
lille boks, som du kan tilslutte dit fjernsyn. Så kan du
modtage IP TV og få adgang til en række andre tjenester
som Video On Demand, chat, musik, betalings-tv med
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Flere af de eksisterende legepladser er nedslidte
og skal fornyes i forbindelse med den forestående
renovering af bebyggelsen. En enkelt legeplads er
allerede blevet fjernet, fordi den ikke opfyldte myndighedernes sikkerhedskrav og heller ikke kunne ombygges,
så den kom til det. Som erstatning herfor bliver der
opført en ny legeplads langs træerne i bagkanten af
kælkebakkeområdet ved Fosgården 2-8. Denne legeplads
vil blive indrettet, så den er attraktiv for de mellemstore
og store børn. Og den vil blive placeret, sådan at området
fortsat kan bruges som kælkebakke.
Kælkebakken vil ikke blive direkte berørt af renoveringen,
så her får børnene et sted, hvor de kan opholde
sig, mens entreprenørerne ”besætter” store dele af
områderne mellem blokkene i de kommende år.
Den 7. december 2005 var der indkaldt til
børnebeboermøde, hvor de fremmødte børn blev
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I april 2006 er den nye
storbørns-legeplads klar
på Kælkebakken med
omkring 12 forskellige
legeredskaber.

Fugleredegyngen og svævebanen var de absolutte favoritter,
da børnene skulle stemme om, hvad der skal være på den nye
legeplads.

præsenteret for billeder af en lang række legeredskaber.
Herefter blev der udleveret 10 stemmesedler til hvert
barn, som de kunne sætte på billederne af de redskaber,
som de synes bedst om. På denne måde har børnene fået
stor indflydelse, og legepladsen de bedste muligheder
for at blive populær. Og det skal den nok blive - se
bare billederne af nogle de legeredskaber, der fik flest
stemmer.
Legepladsen ventes at være klar til brug i april 2006. De
eksisterende legepladser mellem blokkene vil senere blive
indrettet til brug for de mindre børn.

Hvad skal den ny legeplads hedde?
På børnebeboermødet var der kun kommet et enkelt
forslag til navn på den nye legeplads. Derfor blev det
besluttet, at der i stedet skulle udskrives en konkurrence
her i Nordstjernen. Udfyld kuponen nedenfor, og aflever
den i den hvide postkasse ved beboerhuset i Bækgården
17. I februar måned indkalder vi igen til børnebeboermøde,
hvor der stemmes om det bedste forslag.
Alle børn må deltage, uanset om de bor i VA eller AB men voksne kan ikke deltage.

Konkurrence!
Navn: ______________________________
Adresse: ____________________________
Telefon: ____________________________
Jeg synes, den nye legeplads skal hedde:
__________________________________
Blanketten afleveres til Carsten Larsen eller i postkassen
i beboerhuset i Bækgården 17 senest d. 5. februar.
17
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Afsked med Arne…
I mange år har Arne sørget
for, at flaget blev hejst foran
beboerhuset på mærkedage.

»Min nabo Ahmed er nok den,
jeg vil savne allermest fra min
hverdag her. Han har virkelig været
en ven i nøden. Han har besøgt
mig på hospitalet og kørt Tove
(Arnes kone, red.) frem og tilbage«,
fortæller Arne, som er ked af at
skulle forlade sit netværk i Nord.

I over 20 år har Arne Kristoffersen været en
medlevende beboer i Bæk-Fosgårdens afdeling. Han
har boet i den samme lejlighed alle årene, nemlig den
»bedst beliggende«, som han selv udtrykker det. Herfra
har han og Tove taget levende del i beboerdemokratiet
så langt kræfterne rakte, og det var ikke lidt.
Allerede mens byggeriet stod på i begyndelsen af
70’erne havde Arne sin gang i området, idet han
kørte for entreprenørvirksomheden, og han kunne
konstatere, at det var billige materialer, der blev brugt
– og det skulle gå stærkt: En lejlighed pr. dag. Men
lejlighederne er store og velindrettede, så Arne og
Tove blev boende indtil i dag, hvor de af helbredsmæssige grunde må flytte til en mere jordnær bolig.
De blev begge involveret i beboerdemokratiet,
Arne som medlem af nævnet, og Tove blev beboerhusbestyrer i 1987. I begyndelsen var der en pionerånd i bebyggelsen bl.a. med udgivelse af beboerblad
hver måned og mange fester for alle beboere både i
beboerhuset og udendørs med grillen tændt.
På spørgsmålet om, hvorfor de blev i afdeling 8
giver Arne yderligere udtryk for, at de kom til at
kende flere, og at nævnsarbejdet interesserede
ham meget. Som gammel tillidsmand kendte han
til organisationsarbejde, og han mærkede også et
sammenhold, som ikke eksisterer i dag.
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Da undertegnede spørger til det værste og bedste,
der er sket, er der ikke tvivl hos Arne:
- Beboerdemokratiet bliver sat mere og mere ud af
spillet. Om det er sådan overalt, skal jeg ikke kunne
sige, men det har grebet om sig.
Helhedsløsningen håber Arne vil betyde basale
forbedringer, og så må smukkeseringen komme
hen ad vejen. Det nye hold funktionærer har været
en rigtig god ting, og at drage nævnet med ind i
ansættelsen har virket fint. Og han er godt tilfreds
med, at mange ting bliver lavet med det samme.
Hvad angår beboersammensætningen ser Arne
hellere en etnisk indflytter end en dansk – hans
bedste venner har han blandt de etniske beboere,
der kom ind i begyndelsen af 90’erne. De er
hjælpsomme og nemme at komme i kontakt med.
I den forbindelse kan det jo bemærkes, at Arne
har en cykelsmed gemt i fingrene, og det er mange
småcykler, han har fået til at køre igen med hjælp fra
sit velassorterede hobbyværksted.
Her i den sidste tid, hvor Arne har tilbragt megen
tid på hospitalet, var flere af hans etniske venner på
banen med både kørsel og besøg. Stor tak til dem
fra Arne.
Trojor
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Udlejningskalender
for beboerhuset
i Bækgården 17
Hvis du bruger denne kalender,
kan du se, hvornår huset er
udlejet eller ledigt.

Signatur:
= Udlejet
= Aktivitet
= Folkemusik
= Helhedsløsning
= Møde
= Kan ikke udlejes

Leje af beboerhuset
Beboerhuset er udstyret med service til 60 personer. Der er musikanlæg med CD-afspiller og kasettebånd.
Og vi har netop fået indrettet et tilstødende sofarum med bløde møbler. Huset kan lejes af beboere i Bækog Fosgården til afholdelse af egne private fester.
Priserne for leje af huset er:
400 kr. for en dag
600 kr. for en weekend (fredag kl. 16 – mandag kl. 8)
Aftale om leje af beboerhuset sker ved henvendelse til VA’s ejendomskontor i Bækgården 17.
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Kalender
Hver uge

Særlige arrangementer

Klub Nord - Stensmosevej 14

Fastelavn i AB

Undervisning i syning og kurdisk madlavning

Deadline for næste Nordstjernen

FK (10-14 år) man-fredag kl. 12-17.30. JK (13-16 år) manfredag kl. 15-17.30 samt mandag og onsdag kl. 18.30-22.
for voksne mandag kl. 12-15, for børn onsdag
kl. 15-17, Pavillonen, Damgården 11.

Lektiehjælp

tirsdag kl. 16-18, Pavillonen.

Mini-zetterne

tirsdag kl. 16-18, Fosgården 10.

Stavgang

tirsdag kl. 18.30, foran Pavillonen.

Syklub

for kvinder, tirsdag og torsdag kl. 12-16, Pavillonen.

Gymnastik for kvinder

Er aflyst, indtil vi finder en ny gymnastik-instruktør.

Klub for børn

lørdag kl. 12-14, Pavillonen.

Kultur & Samfund

lørdag og søndag kl. 10-12, Pavillonen.

Arabisk sprogundervisning

for børn, søndag kl. 14-18, Pavillonen.

26. februar kl. 14 i Damgården 9. Billetsalg d. 15. februar kl.
16-18 i beboerhuset i Damgården.
15. marts kl. 12.

Fællesspisning,

1. februar, 5. april, 3. maj og 7. juni kl. 18. Damgården 9.
Tilmelding (som er bindende) til Lidy Dørge, Kildegården 1
st., tlf. 43 64 33 76 eller Evy Middelkoop, Kærgården 2 st.,
tlf. 43 64 58 14.

Banko

6. februar, 3. april og 1. maj kl. 19, Damgården 9.

Markedsdag
9. september.

Loppemarked

8. oktober kl. 11-16, Damgården 9.

Viseaften

med To mand frem v/Hans Knudsen, 10. februar, kl. 18
Damgården 9. Tilmelding d. 31. januar kl. 17.30-18.30 i
beboerhuset i Damgården. Pris: 70 kr. for beboere, 80 kr.
for gæster. Der er viseaften igen d. 6. oktober.

Juletræstur

bliver efter planen d. 10. december 2006.

For unge

v/ Mehmet, søndag kl. 18-22, Pavillonen.

Møder
Beskæftigelses-udvalget, 26. januar kl. 13, lokale 129 på Rådhuset.
Børn og unge-udvalget, 8. februar kl. 10.30, Bækgården 17.
Image-udvalget, 16. februar kl. 16.45, Damgården 9.
Udvalget for sundhed og almene aktiviteter, 8. marts kl. 17.15, Bækgården 17.
Styregruppemøde, 13. marts kl. 17.30, Bækgården 17, spørgetid den første halve time.
Redaktionen af Nordstjernen, 15. marts kl. 16.30, Bækgården 17.
Beboermøde i AB Nord, 5. april kl. 19.00, Damgården 9.
Beboermøde i VA afd. 8, 20. april kl. 19, Bækgården 17.

