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Leder juli 2020

Kære læsere

Som alle ved har vores 
samfund og foreningsaktivi-
teter i KBS, været mere eller 
mindre lukket ned i lang tid 
pga., Covid-19 og vi er så småt 
først begyndt at åbne op til 
en helt ny hverdag. Det er 
stadig en hverdag med en stor 
uvished og bange anelser vi 
går i møde, men der bliver dog 
så småt åbnet op. Derfor skal 
vi stadig tage vores forholds-
regler og stadig passe på hin-
anden. Jeg er ikke i tvivl om 
at disse regler vi har fået er 
kommet for at blive, så vi kan 
lige så godt lære at leve med 
dem. 

Der har desværre været nød-
vendigt at a  yse  ere arran-
gementer i KBS, bla Skt. Hans, 
torsdags maden i Kulturhuset, 
har desværre måtte være 
lukket ned, pga. regeringens 
afstandskrav og antal personer 
der må forsamles. Kulturhuset 
er så småt begyndt at åbne 
op igen, men motions cente-
ret er stadigvæk lukket indtil 
videre. Når dette blad udkom-
mer er der så sommerferie i 
uge 29-30-31.

Et par af vores foreninger i 
Hastrupparken er åbnet op 
igen, med strenge afstandskrav 

Mikkel Henderson er 
ansvarshavende redaktør 
på KBS BeboerNyt

og hygiejne regler. Der er tale 
om billard klubben Habil og 
cykelværkstedet Cykel Care. 
Hvis man vil besøge disse 
steder, vil jeg råde til, at man 
inden sit besøg, f.eks. kigger 
på deres respektive Facebook 
side, for at se hvad deres krav 
er. Dog hænger alle oplysnin-
ger om afstandskrav og hygi-
ejne begge steder. Læs dem, 
for jeres og andres skyld!

Vores alle sammen Jeanette 
Byskov på vores administra-
tion i KBS, har desværre valgt 
at søge nye udfordringer fra 1 
juli i år. Jeanette vil helt sikkert 
blive savnet og efter 18 år på 
pinden, var det hendes tid til at 
 yve fra den trygge rede i KBS. 

Vi her på redaktionen vil ønske 
Jeanette et stort held & lykke 
med det nye job og de dertil 
nye udfordringer.

Vores beboerdemokrati har 
desværre også lidt under 
denne Covid-19 krise og en 
masse møder i diverse udvalg 
og bestyrelser har været sus-
penderet. Men som tingene 
ser ud i skrivende stund, så 
ser det ud til at vi fra august 
kommer igen med det årlige 
møde i Repræsentantskabet 
i KBS. Så husk at møde op 

VELKOMMEN
REDAKTIONELT

denne dag (dem der 
selvfølgelig er valgt til 
Repræsentantskabet) 
og gør jeres stemme til 
kende.

Her fra redaktionen ønsker 
vi alle en god og dejlig 
sommer.

De bedste sommerhilsner.

Mikkel Henderson

Redaktør
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Interview med Tone Raun, vores nye 
Sekretær i administrationen

Efter et fravær på omtrent 3 år fra du blev 
færdiguddannet i Køge Boligselskab til nu, 
er der da sket noget nyt i de tre år, som kan 
give omgivelserne et frisk pust. 

Jeg blev ansat i et revisor  rma, hvor jeg også 
sad med udlejning af boliger i det private, så 
jeg har fået lidt Erfaring med dens slags udlej-
ning af boliger og har også siddet med kla-
gesager. Jeg sad alene, da hende jeg blev 
ansat til at assistere, opsagde sin stilling efter 
én måned, så jeg har også fået erfaring med 
andre ad hoc opgaver inden for kontor. Jeg 
tænker at jeg har fået noget i bagagen som 
jeg kan bruge i denne stilling. At sidde for 
sig selv gør det muligt at fordybe sig i ting, 
der kræver lidt mere fordybelse. Nogle ting 
kræver mere fordybelse end de standard 
opgaver der kommer hele tiden. Her er det 
muligt at samarbejde på den måde at såfremt 
jeg trænger til et input så kan jeg gribe fat i 
de mere erfarne. Det giver godt.

Personen Tone. Er der mere du vil dele med 
os siden sidst vi lavede et interview med 
dig?
Jeg har fået et barn. Hun er lidt over et år. Det 
er nok det vildeste der er sket i mellemtiden. 
Hende og min kæreste bruger jeg det meste 
af min tid på når jeg ikke sidder her. Stadig 

den samme vennegruppe og de samme 
interesser, hvilket vil sige at jeg forsøger at 
komme noget træning ind i hverdagen og 
nyder tiden sammen med min familie. 

Er der ligesom kommet en ny dimension i 
dit liv ved at have fået et barn.

Man sætter pris på nogle andre ting og man 
ser tingene på en anden måde.

Hvilke arbejdsopgaver består din nye stil-
ling af?

Jeg er administrativ sekretær. Jeg har 
meget erfaring indenfor ejendomsfaget. 
Sekretærfaget er lidt anderledes. Det består 
i administrering af arbejdsdagens ting og 
at gøre klar til store ting der skal ske, blandt 
andet at gøre klar til og tage sig af de nye 
medarbejdere og sørge for at de kommer 
godt i gang. Jeg tager mig af beboerklager 
og andre henvendelser der ikke udlejnings 
relateret.

Hvad forventer du dig af fremtiden? Har 
du nogle forhåbninger og forventninger til 
den nye stilling, som du indtager?

Jeg håber at jeg lærer en hel masse som jeg 
kan bruge fremadrettet. Jeg forventer at jeg 
kan blive her i mange år. Vi må tage en dag 
ad gangen og se hvad der sker i fremtiden og 
prøve at følge med på de ting der udvikler sig 
inden for faget.

Du er tilbage. Hvordan er det at komme 
tilbage?

Det er dejligt. Det er ligesom at komme hjem. 
Jeg har haft kontakt med de andre ansatte i 
den mellemliggende tid, da jeg har været på 
besøg et par gange og været nede og vise den 
lille ny frem. Det er dejligt at være tilbage!

NYT FRA SELSKABET

MEDARBEJDER
PORTRÆT

Tekst og foto :  Tina Hesselbjerg
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• P-plads - 1,5 til hver bolig

• Cykelskur - 2 cykelpladser til hver bolig.

• Afdelingen har ikke fællesvaskeri eller 
selskabslokaler.

I afdelingen er der indgået aftale med Park 
Zone, som vil kræve afgift ved uvedkommen-
des parkering i området. Der udleveres par-
kerings tilladelse til lejerne samt til gæster via 
ejendomsmesteren.

Husdyrhold
Det er tilladt at holde ét husdyr. 

Opnotering på venteliste
For opnotering på ventelisten kan du oprette 
dig via www.kbs.dk, eller du kan kontakte 
administrationen

Lejligheden

• Selvstændigt bad og toilet.
• Gulve i badeværelse er klinker, øvrige 

gulve er massiv asketræ.
• Der er altan/have til alle lejemål.
• 4-12 indbyggede skabe, afhængig af 

lejlighedstype.
• Hårde hvidevarer i køkken (køleskab, 

komfur, emhætte).
• Klargjort til vaskemaskine/ tørretumbler 
• Der er et pulterrum på 2,5 m2 til hvert 

lejemål i kælderen samt et fælles 
barnevognsrum.

• Antenne- og telefonstik i alle rum

RAVNSBORG  HUSE
 

NYT FRA SELSKABET

Info om afdelingen
I årene 2010 - 2012 opførte Køge Boligselskab 
126 energipassive lejligheder i Ravnsborg i 
Køge. De 126 boliger er opført som 2, 3 og 4 
rums boliger, fordelt på ni blokke. Det passive 
går på et lavt energiforbrug, f.eks. kun 340 kr. 
om måneden til varme mod typisk 750 kr. for 
en almindelig bolig. For at sikre et lavt energi-
forbrug er bygningerne højisolerede med tre 
lag glas i alle vindues partier og varmegen-
vinding af ventilationsluft. Boligerne er uden 
varmeradiatorer og med en lang række tiltag, 
som tilsammen medfører meget lave omkost-
ninger til opvarmning og varmt brugsvand. 
Beplantninger og træer indbyder til samvær 
for børn og voksne. En gåtur gennem det 
nye område ved Ravnsborg er en oplevelse 
for beboere, gæster og øvrige, der færdes i 
området. Området ved Ravnsborgvej er yderst 
attraktivt beliggende tæt på Køge midtby.  

Beliggenhed
Ravnsborgvej/Klavervej

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg - YouSee kabel TV. Den enkelte 
lejer skal selv indgå aftale med YouSee om 
eventuel levering af TV/radio signal og/eller 
bredbånd.

• Varme - varmepumper og ventilationsan-
læg med 82% genvindingsgrad.

• Renovation - sortering af aff ald såvel i 
som udenfor boligerne.
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Værd at vide

• Køge Station med regionaltog og  
 S-tog  - ca.  20 min. gang.
• Bus - afstand ca. 5 min. gang.
• Indkøbscenter - ca. 20 min. gang.
• Børneinstitutioner og skole - ca. 10  
 min. gang.
• Køge bymidte - ca. 20 min. gang.

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32 
4600 Køge
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk 
www.kbs.dk
Kontorets åbningstider er: 
Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
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NYT FRA SELSKABET
RENOVERING AF SOLBAKKEN II 
FOR 170 MILLIONER FREMRYKKES
Renovering af 220 boliger med et samlet areal 
på knap 17.500 kvm skal renoveres og have ny 
altaner samt nye opgange med elevator.

For at sætte gang i hjulene i erhvervslivet 
har Landsbyggefonden fremrykket tilskud 
til renoveringen af almene boliger, herun-
der Køge Boligselskab afdeling Solbakken II, 
der ellers tidligst skulle have været renoveret 
i 2021.

Sagen har skullet behandles meget hurtigt, 
for at Solbakken II kunne komme i betragt-
ning til den fremrykkede renovering.
Det her er et eksempel på et rigtigt godt sam-
arbejde mellem boligselskabet og forvaltnin-
gen, der ender med at komme dem, der bor 
i Solbakken, til gode, siger borgmester Marie 
Stærke.

Afdeling Solbakken II ligger på Kløversvej, 
Astersvej og Primulavej omfatter 220 almene 
familieboliger, der er opført i perioden 1957-
1964. Renovering omfatter samtlige lejemål i 
afdelingen.

Der vil blive etableret nye tilgængeligheds-
boliger i udvalgte blokke i afdelingen og de 
resterende boliger vil blive renoveret i form 
af blandt andet udskiftning af vinduer og ter-
rassedøre, etablering af mekanisk ventilation, 
udskiftning til nye og udvendigt påmonte-
rede altaner.

SOLBAKKEN II 
RENOVERING

Boligselskabet oplyser, at den samlede anskaf-
felsessum for projektet forventes at udgøre 
godt 169 millioner kr. Den gennemsnitlige 
husleje i afdelingen 2020 udgør årligt 755 kr. 
per kvm, og den vil efter renoveringen stige til 
785 kr. per kvm årligt.

Renoveringsarbejdet omfatter:

• Etablering af ny opgange med elevator

Nye gavle med isolering

• Nye køkkener og badeværelser i alle 
tilgængelighedsboliger

• Nye døre og vinduer i forbindelse med 
tilgængelighed

• Mekanisk ventilationsanlæg

• Nye altaner

• Udbedring af fugtskader

• •Ombygning af el-, vand-, varme- og 
a  øbsinstallationer inden for gældende 
maksimum

• Friarealer omfattende beplantning,  ise-
belægninger, belysning, borde og bænke

• Etablering af fælleshus – i samarbejde 
med 2 andre afdelinger

• Genhusningsudgifter

• Tagudskiftning på 11 blokke

• Vinduer og døre

• Tagrender og nedløb
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SOLBAKKEN II

Info om afdelingen

Bebyggelsen er opført i 1956 i røde 

mursten og tegl og består af 220 familieboliger. Byggeriet er opført i 3 etager, alle boliger er i 

et plan. Til bebyggelsen hører et beboerlokale med plads til 30 personer, der ligger i kælderen. 

Afdelingen har eget vaskeri samt inde- og udendørs tørremuligheder. 

I bebyggelsen er der legepladser for børn, der ligger i stille og rolige omgivelser. Afdelingen 

har egen petanquebane og basketbane. Energimærke D.

Beliggenhed

Astersvej/Kløvervej/Primulavej
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NYT FRA SELSKABET

COVID19 
KBS 

INFORMATION TIL ALLE BEBOERE

Det overordnede ansvar for beboeraktivi-
teter og anvendelse af fællesarealer

Det er boligorganisationen, der har ansvar for 
driften og således for at brug af fællesarealer, 
beboerlokaler, igangsætning af aktiviteter mv. 
sker forsvarligt i forhold risikoen for smitte-
spredning og i forhold til overholdelse af for-
samlingsforbuddet. Det er således vigtigt, at 
den enkelte boligorganisation sikrer, at smit-
terisikoen minimeres for alle involverede, 
uanset om de er ansatte, beboere eller frivil-
lige mv.

I dagligdagen er det afdelingsbestyrelsen/
beboermødet, der har godkendt og iværk-
sat beboeraktiviteter. Da det nu er boligor-
ganisationens ansvar, at drift sker forsvar-
ligt i forhold til de gældende retningslinjer 
under corona-situationen, skal vi sikre, at den 
enkelte aktivitet overholder retningslinjerne. 

         Retningslinjer vedrørende frivillige og    
         deltagere

• Det anbefales, at frivillige i øget risiko for 
et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 
ikke udfører frivilligt arbejde i idrætsfor-
eningen mv. indtil videre.

• Der skal ved indgang være informatio-
ner om, at personer i øget risiko for et 
alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 
udviser stor forsigtighed ved besøg. 

Retningslinjer for den enkelte aktivi-
tet, som den enkelte aktivitet selv er 
ansvarlig for

• At der minimum er 2 m² gulvplads per 
person i lokalet.

• At der maksimalt er 50 personer tilstede i 
lokalet, dog aldrig  ere end at hver person 
har den fornødne plads jf. ovenstående 
regel for minimum gulvplads per person.

• Beboerne bør medbringe eget udstyr/
egne redskaber til brug for aktivite-
ten, men hvis der bruges f.eks. fælles 
bolde, farveblyanter eller andre redska-
ber, bør de rengøres undervejs eller efter 
brug, ligesom der bør være ekstra fokus 
på håndhygiejnen. I tilfælde hvor udstyr 
ikke meningsfuldt kan sprittes af løbende 
under aktiviteten, sprittes hænderne af 
løbende.

• Tilstedeværelse af håndsprit (70-85% 
alkohol).

• Der skal sikres en meters afstand mellem 
borde og stole.

• Ved indgang skal der opsættes sedler 
med generel oplysning om begrænsning 
af smittefare og information til personer i 
særlig risikogruppe. Disse oplysningssed-
ler udleveres af administrationen/ejen-
domskontoret. I selve aktivitetsrummet 
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er der yderligere materiale om særlige 
risikogrupper.

• Der skal endvidere ved indgang infor-
meres om særlige retningslinjer for den 
enkelte aktivitet. Denne står aktivite-
ten selv for og den skal a  everes i kopi til 
administrationen/ejendomskontoret.
 
Retningslinjer for rengøring, som den 
enkelte aktivitet selv er ansvarlig for:

• Grundig rengøring af fælles kontaktpunk-
ter og herunder med særligt fokus på 
håndtag, gelændere, lyskontakter, bord-
over  ader, vandhaner og redskaber, som 
hyppigt berøres af mange.

• Alle toiletter rengøres grundigt, alle 
over  ader afvaskes og kontaktpunkter 
desin  ceres. 

• Såfremt aktiviteten ikke kan påtage sig 
dette, skal enten aktiviteten eller afde-
lingen betale for ekstra rengøring (ca. kr. 
350,-).

• Retningslinjer for rengøring, som den 
enkelte boligorganisationen er ansvarlig 
for:

• En ugentlig rengøring af rengørings  rma.

• Adgang for alle til håndvask med vand og 
 ydende sæbe samt engangshåndklæder. 

Hvis disse punkter ikke opfyldes allerede i dag, 
skal afdelingsbestyrelsen tiltrædes at udgif-
terne afholdes over konto for beboeraktivite-
ter.

Kontaktliste for administrationen og afde-
lingerne
Fra mandag den 4. maj 2020 er følgende 
åbningstider og telefontider gældende:

Køge Boligselskabs administration, 
Langelandsvej 32

Kontortid og telefontid på 5663 7500

Mandag kl. 9.00-13.00 og 14.00-16.00

Tirsdag - fredag kl. 9.00-13.00

Mail kbs@kbs.dk 

Områdekontor Øst
(Solbakken I, Solbakken II, Boskovparken, 
Ravnsborg Huse og Møllevænget)

Kontortid Astersvej 28 

Mandag og torsdag kl. 10.00-11.00

Telefontid tlf. 6134 8508 

Mandag og torsdag kl. 11.00 – 12.00

Mail oest@kbs.dk 

Mobil app: ’Min Lejebolig’

Områdekontor Midt
(Hastrupparken, Samsøvænget og 
Kirsebærhaven)

Kontortid Langelandsvej 4

Mandag og torsdag kl. 10.00-11.00

Telefontid tlf. 4045 7934

Mandag og torsdag kl. 11.00 – 12.00

midt@kbs.dk 

MVSJ@politi.dk

Områdekontor Vest
(Hastrupvænget, Hastrup Huse, Klemens Torp 
og Tornegården)

Kontortid Åkandevej 1

Mandag og torsdag kl. 10.00-11.00

Telefontid tlf. 3043 1670

Mandag og torsdag kl. 11.00 – 12.00

vest@kbs.dk 

Mobil app: ’Min Lejebolig’
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SOLBAKKEN II
LOPPEMARKED 

Lørdag den 20. juni 2020 oprandt endelig 
den dag hvor Solbakken 2 arrangerede 
loppemarked.

Lørdag den 20. juni blev der afholdt et lop-
pemarked på græsset ved Primulavej nr. 10 
til nr. 18. Boderne, som der var 4 af, åbnede 
klokken 10. 

Dog var der naturligvis nogle mennesker, 
der gik rundt og snusede før tid, hvilket 
godt kunne svare sig. Jeg var selv en af 
dem. Det var nogle beboere i Solbakken, 
der havde taget dette gode initiativ. 
Vejrguderne var nogenlunde med os, i hvert 
fald i den tid jeg var der, da der senere hen 
kom byger hen over Køge. Så man kan sige 
at jeg var der mens legen den var god. Her 
vises en lille billedreportage fra denne dag i 
Solbakken II

Tekst og foto: Tina HesselbjergNYT FRA AFDELINGERNE
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Det blev i 2014 besluttet på et beboermøde 
at vi skulle have budget og samarbejde 
med Kattens Værn og efterfølgende har det 
været en stor succes.

Som en lille opfordring, så er det kun de 
udvalgte foderværter der må fodre vores 
katte og tage dem til dyrelæge, hvis og 
såfremt dette er nødvendigt. 

Alle kattene er øre tatoveret, vaccineret og 
neutraliseret. Derudover får de den rette 
kost som udekatte skal have. Så lad være 
med at gå ned for at fodre dem med alt 
muligt ”skrammel mad” (rester fra middags 
bordet, fiskerester, kyllingeskrog, etc.), fordi 
man synes det er synd for dem. Der er styr 
på dem 110%.

Hvis man vil i kontakt med os og vide mere, 
så skriv til mih@kbs.dk eller kig på Facebook 
siden ”Katte projekt i Hastrupparken”.

KATTE PROJEKT
HASTRUPPARKEN

KATTE PROJEKTET I HASTRUPPARKEN.

Siden efteråret 2014 har vi i Hastrupparken 
haft et såkaldt vildkatte projekt, som i al sin 
enkelthed går ud på at opretholde en sund 
& neutraliseret bestand af ”vildkatte” i vores 
område. Dette foregår i tæt samarbejde 
med Kattens Værn.

I 14/15 blev der genudsat 10-12 stk. neutra-
liseret katte og på nuværende tidspunkt har 
vi ca. 8 katte i projektet. Der er gået nogen 
bort igennem årene og kommet nye til. På 
trods at vi fodre på daglig basis og at der 
er shelters til kattene, er livet som ude kat 
hårdt tid efter anden.

Vi har også et tæt samarbejde og erfa-
rings udveksling med andre bolig områder i 
Køge, som har lignende projekter kørende, 
bla Blåbærparken og Ellemarken har 
sådanne projekter.

NYT FRA AFDELINGERNE Tekst og foto :  Mikkel Henderson
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Skype var noget der pludselig blev grund til 
at benytte i denne tid.

Flere af disse damer var frustrerede over 
ikke at kunne se hverken børn eller bør-
nebørn selv om de da gerne ville efterleve 
de krav der nu er til dette, nemlig afstand 
og ingen krammere. Alle viste dog stor 
glæde over at de dog kunne ringe i stedet 
for.

Marianne Lange supplerer, at man hurtigt 
finder ud af hvem, der er ens rigtige venner. 
To gange har hun været på Marienlyst 
med en gruppe, der alle var podet negativ, 
hvilket vil sige at folk var coronafrie.”Det var 
en klike, som jeg hyggede mig med”, sagde 
Marianne. Turen til Marienlyst indbefattede 
et lejet sommerhus med swimmingpool og 
spa. Bridge, der startede i Ældresagen blev 
nu under coronanedlukningen spillet i stor 
stil i de private hjem. Mere end nogensinde 
før.

Gitte Andersen synes at rent er godt. I 
hendes arbejdsliv har hun været vant til 
at arbejde med smitte så hun har været 
vant til retningslinjer omkring dette. Joyce 
Jarnvig har givet den en skalle hvad angår 
oprydning. Først i loppe kælderen, dernæst 
i skuffer og skabe derhjemme. Efter tre uger 
i denne specielle tilstand tog hun i sit kolo-
nihavehus og fik således, her, nydt tilværel-
sen ved at drikke kaffe med forskellige men-
nesker. Joyce lærte at køre i bus alene, da 
der jo kun var hende i bussen, hvad angår 

CORONANEDLUKNINGEN 
 TANKER OG VIRKELYST

Et glimt fra en lille bid af verden set med 6 
par øjne.

Torsdag den 11. juni havde jeg en deci-
deret aftale med seks strikkende damer, 
der stammer fra Varmestuestrik, men som 
nyder hinanden og deres helt egne opskrif-
ter, som de benytter enten til sig selv eller 
til deres kære, som de synes skal nyde godt 
af deres strik. Alt dette foregår i Kulturhuset, 
der nyligt atter er blevet åbnet op, dog med 
forskellige retningslinjer. 

Jeg tog coronatiden op til fælles og indi-
mellem individuel drøftelse, hvilket gav 
anledning til mange forskellige svar og 
anden input. Som bekendt har der været 
lukket ned i en rum tid for foreningsarbejde 
osv. og, ikke mindst, for Kulturhuset, som er 
beliggende i Hastrupparken. Ikke overho-
vedet at have noget i sin kalender kan give 
anledning til frustration, dog fornemmede 
jeg at disse damer selv kunne skabe deres 
egen struktur i privaten. Winnie Nielsen, for 
eksempel, begyndte bare at strikke mere, da 
der blev lukket ned. Hun var på Møn og en 
ferietur, der skulle vare i en uge. Ferien kom 
dog pludselig til at vare i hele 6 uger, idet 
det tyske folkefærd ikke kunne krydse græn-
serne ind til Danmark,- hvilket jo bevirkede 
at vi danskere pludselig, spontant, kunne 
benytte os af denne mulighed. Facetime og 

HASTRUPPARKEN 

Corona nedlukningen
Tekst og foto: Tina HesselbjergNYT FRA AFDELINGERNE
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passagerer, når hun kørte ud for at passe sin 
tjans i Madoasen i Karlemoseparken, hvor 
nødkasser blev delt ud til mennesker med 
akut behov.

Karen Rasmussen synes at det var positivt 
ikke hele tiden at skulle rende til forskellige 
ting. Dog fandt hun ud af at hun netop her 
skulle være påpasselig, da det sociale liv jo 
er vigtigt, men fakta var at det blev sværere 
og sværere for hende at komme ud. Glad 
har hun været for sine påkrævede ture, ud 
ad døren, med sin hund. ”Grundlæggende 
har jeg tænkt over at jeg egentlig ønsker at, 
fremadrettet, at være mere derhjemme end 
jeg hidtil har været”, tilføjer Karen.

Jytte Lund startede med at tage det stille 
og roligt, men som tiden gik, kunne hun 
jo se at der var nogle der ligefrem gik hen 
og døde af netop denne sygdom også i 
lille Danmark. Min mand er i risikogrup-
pen og jeg sagde til mig selv: ”Tænk dig 
lidt om!” ”Tænkte pludselig om man dog 
skulle til at leve således forsigtigt med 

diverse retningslinjer resten af sit liv. Jeg 
er tilhænger af retningslinjerne og følger 
dem nøje. Uhyggeligt er det dog at man 
ikke ved hvem der måtte være rask smit-
tebærer. Somme tider kommer der dog ret-
ningslinjer, der, på længere sigt, gør at livet 
bliver svært at leve. Og kommer der en 
næste fase? Der bliver åbnet mere og mere 
op og vi må forsøge at leve som normale 
mennesker, dog med de forholdsregler der 
nu måtte være.”Således blev det sidste ord 
sagt i denne sag af Jytte.

25 minutter varede denne seance, som 6 
hjælpsomme damer hjalp mig med denne, 
noget overskyede, dag i starten af juni 
måned. Jeg vandrede ind på kontoret for at 
forsøge at videreformidle disse 6 udsagn, 
som nok er en lille dråbe i havet af hvad 
folk har at sige rundtomkring hvad denne 
langvarige nedlukning af samfundet har 
betydet for netop dem. Dette skriveri kan 
betragtes som et lille glimt af vores verden 
under historiens vingesus.
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KULTURHUSET
KULTURHUSET

 
Hver tirsdag kl. 09:00 i Kulturhuset.
Her kan man drikke ligeså meget kaff e, som 
man orker. Dertil kan man spise lige så meget, 
som man nu kan være bekendt. Hjemme-
bagte boller står der på programmet. Bagt 
samme morgen. Så duften af hjemmebag 
hænger i luften når man entrer Kulturhuset. 
Så er der forskelligt juice. Yoghurt bliver der 
også anrettet på buff eten. Der mangler ikke 
noget. 
Dog er der så hø  ig selvbetjening. Mange 
beboere har, igennem tiden, nydt denne kom 
sammen omkring tirsdagsmorgenmad og der 
er altid plads til  ere.  Pris : Kr. 25,00

Hver onsdag er der varmt mad til frokost        
kl. 12:00 i Kulturhuset Cafe’ Pris: Kr. 35,00 der 
mulighed for Take away Pris: Kr. 40,00

Har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset?
 café drives i høj grad af det frivillige initiativ 
i området. Når du dukker op til træning eller 
kommer forbi og køber en cola, er det ofte en 
frivillig, du vil møde bag disken i Kulturhuset.

Så har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset i Hastrupparken et par timer om 
ugen, vil vi meget gerne høre fra dig. Som 
frivillig bidrager du til at skabe et levende 
Kulturhus. Som frivillig skal du servere en kop 
kaff e eller et stykke kage og bidrage til den 
gode stemning. Du bliver del af et hyggeligt 
frivilligmiljø, 

TIRSDAG OG ONSDAG MENU 
Billetter kan købes i Kulturhuset frem til tirsdag 
inden kl.18:00. Afholdes i lige uge. 

September 2020

Torsdag d.03 september uge 36
Stegt flæsk med persillesauce, kartofler 
Kr.60,00 Børn (indtil 12 år) kr. 30,00

Torsdag d.17 september uge 38
Hakkebøf med løg, kartofler  og salat
 Kr. 40,00 Børn (indtil 12 år) kr. 20,00

Oktorber 2020

Torsdag d.01. oktorber uge 40
Mørbradgryde med Kartofelmos og salat 
kr. 45,00 Børn (indtil 12 år) kr. 20,00

Torsdag  d.15. oktorber uge 42
Paneret koteletter m/ kartofler og salat 
Kr. 50,00 Børn (indtil 12 år) kr. 25,00

Torsdag d.29. oktorber uge 44
Flæskesteg med rødkål og agurkesalat
Kr. 50,00 Børn (indtil 12 år) kr. 25,00

Der tages forbehold for ændringer i  
menuen samt aflysning i henhold til  ret-
ningslinjer for håndtering af COVID-19

Der er lukket i Kulturhuset i uge 29 - 30 
- 31
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Åbningstider i Kulturhuset:

Mandag:  kl.   09:00 - 18:00
Tirsdag:  kl.   09:00 - 18:00
Onsdag: kl.   09:00 - 18:00
Torsdag:  kl.   09:00 - 18:00
Fredag   kl.   09:00 - 14:00
Lørdag:   Lukket
Søndag:  kl.   10:00 - 13:00

Priser for motion: 
Motion for 1 måned:
Pensionist   Kr.  75,00
Heldagskort         Kr. 100,00  

Betaling Da der kun er træning for 
ansatte og beboere, er betalingen 
fremover ændret, således at motionskort 
kun kan købes via administrationen, 
Langelandsvej 32. Betaling vil kun kunne 
ske over huslejen og gælder samme 
måned, som huslejen.Som beboer skal 
du henvende dig til administrationen 
og med sundhedskort / pensionist 
dokumentation samt et foto (til 
medlemskortet) dokumentere, at du bor i 
et af vores lejemål. 
Du underskriver en indmeldelsesblanket.

Motion er lukket i henhold til  ret-
ningslinjer for håndtering af COVID-
19

Kulturhuset har åbent alle hverdage og tre 
timer om søndagen. Du er altid velkommen 
i Kulturhuset - om du vil slappe af, motion-
stræne, deltage i fællesspisning om torsda-
gen, spise dagens frokost eller bare drikke en 
kop kaff e i caféen - Kulturhuset har rammerne 
til det hele!
Hver uge har vi aktiviteter for såvel børn og 
unge som for voksne. Forskellige klubber 
og fodbold er eksempler på børne- og unge 
aktiviteter. For de voksne er der bl.a. motion-
scenteret, pensionistklubben, billardklubben 
Habil, Kreaklubben og Tai Chi. For alle beboere 
er der fællesspisning hver anden torsdag aften 
kl. 18:00. Man skal blot huske, at tilmelde sig 
i Kulturhuset tirsdag inden     kl. 18:00.  Husk 
også morgenmadscafé om tirsdagen kl. 9:00. 
 Vel mødt i Kulturhuset. 

Lukkedage: Lørdag og helligdage.Det kan 
forekomme, at motionscenteret og cafeen 
holder lukket på grund af sygdom, ferie, man-
glende frivillige eller reparation.

Kendte ansigter i Kulturhuset
Kim Mørk Giedo
Beboerrådgiver 
kmg@kbs.dk                
Tlf. 20 21 49 08

Annette Henriksen
Servicemedarbejder
ah@kbs.dk
Tlf. 29 39 43 46
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG

AKTIVITETSOVERSIGT FOR  KBS KULTURHUSET 

IT CAFÉ
kl.11:00-13:00  
i KULTURHUSET

BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl.12:00-16:00                
i foyeren til sal I 

PENSIONISTKLUB 
SOLBAKKEN I & II
kl.13:30-16:30
Primulavej 18

PENSIONISTKLUB/
GYMNASTIK
kl.11:00-12:00 i sal II

SPIL-OPPERNE
kl.14:00-17:00          
Spil og hygge i 
foyeren til sal I

KREA-KLUB
kl.10:00-14:00 i cafeen                  
Strikke og hygge for 
KBS beboere

PENSIONISTKLUB 
KBS                                 
kl.14:00-16:30 i sal II

ÅBEN RÅDGIVNING
kl.12:00-16:00 
i KULTURHUSET 
SAL 1 KONTOR
Der kan også aftales 
en tid med Jan Milo 
på 21 33 33 72 PENSIONISTKLUB 

KBS   Banko
kl.19:00  sal II
Fra januar til Maj er 
det den første onsdag 
i måneden kl.19:00
Alle er velkommen

TAI CHI
Øvede hold:
kl.10:00-11:30 i sal II
Let øvede hold:
kl.11:40-12:45 i sal II
Begynder hold:
kl.13:00-14:00 i sal II 

MORGENMAD I 
KULTURHUSET
kl.09:00-11:00 

CYKELCARE      
Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel.
Kl 17:00-19:00         
TLF: 21 99 28 42
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AKTIVITETSOVERSIGT FOR  KBS KULTURHUSET 
TORSDAG FREDAG

AKTIVITETER FOR ALLE

AKTIVITETER FOR UNGE

AKTIVITETER FOR VOKSNE

BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl.17:00-21:00   
i foyeren til sal I

TORSDAGSMAD
Hver anden torsdag
kl.18:00 
Tilmelding/betaling i 
cafeén tirsdag inden 
kl.10:00

FREDAGSCAFÉ
kl.16:00-18:00 i              
i foyeren til sal l

LØRDAG

BANKO KBS VEST 
kl.19:00-22:00              
1. torsdag i måneden 
fra oktober til 
april i Lagunen, 
Tornegården 98 

ÅBEN RÅDGIVNING
kl.10:00-14:00    
i KULTURHUSET 
SAL 1 KONTOR

Der kan også aftales 
en tid med Jan Milo 
på 21 33 33 72

CYKELCARE      
Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel.
Kl 10:00-12:00
TLF: 21 99 28 42



REDAKTIONELT
Vil du være med til at bidrage til Beboernyt? 
På redaktionen har vi brug for de gode historier og billeder af, hvad der sker i det sociale sammen-
hold i KBS.Tina og Mikkel når desværre ikke ud til alt, hvad der sker i KBS. Så det ville være rart, at 
der kom nogen med historierne til os. Man skal hverken være professionel skribent eller fotograf 
for at bidrage til beboerbladet. Vi på redaktionen skal nok være behjælpelige med, hvad der skulle 
være af udfordringer, såsom tegnsætning og  stavefejl. Og hvis historien skal sættes ordentligt 
sammen, kan vi også klare dette.

Kontakt os på beboernyt@kbs.dk

VIL DU VÆRE MED?

Tina og Mikkel er et stærkt team på KBS BeboerNyt


