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Leder  januar 2021

Velkommen til 2021 & 
BeboerNyt

2020 vil nok være året som 
de  este husker tilbage på, 
som noget meget negativt. 
Coronatest, nedlukning og 
hjælpepakker, er alle ord og 
begreber der det seneste år, 
har fyldt alt for meget i vores 
dagligdag. Når jeg nu sidder 
her og er lidt lomme  loso  sk, 
så kan jeg kigge lidt i min kry-
stalkugle, for at spå, at dette vil 
nok være vores dagligdag lang 
tid endnu. Jeg har desværre 
heller ikke de vise sten til, at se 
hvordan og hvornår vi kommer 
ud på den anden side af denne 
verdensomspændende krise. 
Men måske er der lys for enden 
af tunnelen, med vaccinerne, 
som er på vej ud i samfundet. 

Kort før jul, nærmere 
betegnet den 19 decem-
ber, gik en stor personlig-
hed bort i Hastrupparken. 
Hastrupparkens gøgler, mentor 
og igangsætter, Jørgen ”Hat” 
Jespersen, drog til de evige 
jagtmarker, via regnbue-
broen, i en alder af 84 år. I 
dette nummer af BeboerNyt, 
er der en  ot og fyldig nekro-
log omkring dette fantastiske 

Mikkel Henderson er 
ansvarshavende redaktør 
på KBS BeboerNyt

menneske. Personligt kommer 
jeg til at savne Jørgen Hat 
rigtigt meget, da han var en 
rigtig god sparringspartner 
med mange gode forslag og 
ideer. Jeg lærte rigtig meget 
personligt af Jørgen Hat, om 
det sociale forenings liv i et 
mangfoldigt boligselskab og 
på afdelingsbestyrelses niveau, 
som han også var en stor del af 
i mange år.

Æret være Jørgen Jespersens 
minde.

I dette blad kan i også læse et 
portræt af vores nye medar-
bejder i Hastrupparken, Anne 
Green Straarup. Derudover er 
der  otte billede rapportager 
fra Halloween i Hastruphuse 
og Solbakken 1 og en smuk 
billede serie fra nytårsaften 
i Boskovparken 20/21. Lidt 
atypisk, har vores lokal bus 
101A, også fået en  n artikel i 
bladet.

I skrivende stund er alt for-
eningsliv i KBS desværre sat 
på standby og vores kultur-
hus lukket, som alle ved. Så der 
er ikke så meget at skrive om i 
øjeblikket desværre. Min opfor-
dring til jer læsere er, hvis i har 
en god historie fra jeres daglig-
dag, så skriv endelig til redak-
tionen, så kan vi hjælpe histo-
rien på vej til bladet. Indtil 

VELKOMMEN
REDAKTIONELT

videre må vi bare håbe 
på at Danmark, snart kan 
åbne op igen, så vi kan 
ses under mere sociale 
rammer end vi gør nu.

Rigtig god læsning

På redaktionens vegne

Mikkel Henderson

Redaktør
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MEDARBEJDERPORTRÆT

Interview med 
Anne Green Straarup
Jeg fangede en dag Anne 
Green Straarup, som er 
nyansat i KBS. Hun er ejen-
domsfunktionær og hører 
nu til afdeling midt. Hun er 
gift. Har to piger på hen-
holdsvis 7 og 5 år. Jeg fandt 
min diktafon frem og star-
tede med et par spørgs-
mål. Efterhånden som 
Anne svarede på allerbed-
ste maner, så kom der nye 
spørgsmål til, hvilket endte 
ud i dette resultat. Det kom 
til at ligne en beretning, der 
kommer her:
Anne: ”Jeg blev uddan-
net Grøn Anlægsgartner for 
12 år siden. Dernæst blev 
jeg Jordbrugsteknolog, 
som er en viderebyg-
ning inden for den admini-
strative del af faget. Efter 
endt uddannelse blev jeg 
ansat ved Københavns 
kommune som anlægs-
gartner. Måtte tage fri fra 
job for at gå til min afslut-
tende eksamen. Situationen 
ville at min chef spurgte 
om ikke jeg netop havde 

uddannet mig videre end 
anlægsgartner. Pludselig 
blev jeg bedt om at hjælpe 
med noget andet og større. 
Opgavekoordinator blev 
min nye titel. Jeg tog mig af 
kommunikationen til med-
arbejderne.” Tina supple-
rer: ”Den vej man vandrer er 
den man vælger, hvis man 
tøver så taber man, er der 
et ordsprog der lyder”. I den 
mellemliggende tid kommer 
Anne til at prøve forskelligt 
andet arbejde. Ved corona-
ens udbrud i Danmark slut-
tede hendes sidste job. Hun 
skulle videre.

Anne: ”Tilfældet ville at jeg 
mødte min gamle chef i 
Wika. Han havde fået job 
i Ellemarken. Han anbefa-
lede boligselskaber. ”Prøv 
nu det”, sagde han. Nu 
poppede der nogle helt 
nye jobs op i mine søg-
ninger. Køge Boligselskab 
søgte bl.a. en ejendomsas-
sistent, hvor de to største 
ønsker til kvalifikationer, var 
grønne fingre og ledelses-
erfaring. Det var to ting jeg 
kunne opfylde, så jeg søgte 
jobbet.”
Anne udtaler med stor 
begejstring i stemmen: ”Jeg 
fik jobbet! Alt det der sker 
inde i bygningerne, det 
skulle de nok proppe ind 
i hovedet på mig, sagde 
de. Fedt, fedt, fedt! Lige nu 

kører jeg rundt med Freddy 
og lærer en masse nye 
ting. Jeg er allerede blevet 
”udlært” som radiator-
udlufter og afløbs-opren-
ser. Bliver også sendt ud 
på mine egne små opgaver 
hos beboerne. Dog har 
jeg endnu ikke ”bestået 
eksamen” i glimttænder-
opsætning, men det skal 
nok komme.”Anne: ”Før jeg 
uddannede mig til anlægs-
gartner, læste jeg Engelsk 
på universitetet. Jeg kunne 
lide at tale sproget, men 
undervisningen bestod 
nærmest kun af gramma-
tik. Det var slet ikke mig. Jeg 
var 22 – 23 år gammel. Hvad 
skulle jeg så. Jeg opsatte 
tre kriterier for mit fremti-
dige arbejdsliv. Det skulle 
være aktivt, det skulle være 
udenfor og det skulle være 
kreativt. Jeg fandt de tre 
ting i anlægsgartneruddan-
nelsen. Selvom jeg har nydt 
at være kastet ud i mange 
nye opgaver, så har jeg i 
årevis ikke været på min 
arbejdsmæssige hjemme-
bane. Det føler jeg at jeg er 
nu. Jeg føler at mine tre kri-
terier igen bliver opfyldt. 
Selvom ens arbejdsliv ikke 
altid former sig på den 
måde man havde set for 
sig, så kan man af omveje 
sagtens komme derhen 
hvor man hører til.” 

NYT FRA SELSKABET                                 Tekst og foto:  Tina Hesselbjerg    
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OPNOTERING PÅ VENTELISTE

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

LEJLIGHEDEN
• Selvstændigt køkken, bad og toilet. 
• Tagboligerne er ældreegnede, dørtrin  
 udeladt.
• Gulve i badeværelse er klinker, øvrige  
 gulve er parket.
• Der er altan med skydeglas eller ter 
 rasse til alle lejemål.
• Mulighed for individuel boligforbed 
 ring af køkken og bad.

Værd at vide
• Køge Station med regionaltog og  
 S-tog - ca.  20 min. på cykel.
• Bus - afstand ca. 5 min. gang.
• Indkøbscenter - ca. 5 min. gang.
• Børneinstitutioner og skole - ca. 10   
 min. gang.
• Køge bymidte - ca. 10 min. i bus.

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

HASTRUPPARKEN
 

NYT FRA SELSKABET

INFO OM AFDELINGEN

Hastrupparkens første 353 lejemål blev 
opført i 1974. I 2001-2003 blev 115 almene 
familieboliger tilføjet. De nye lejligheder 
blev placeret som tagboliger på den eksi-
sterende bebyggelse. Hastrup-parken er 
opført i 4 etager, og alle boliger er i et plan. 
Lejlighederne er forsynet med selvstændigt 
køkken, bad og toilet. Alle lejligheder har 
enten altan eller terrasse med skydeglas som 
lukning. Tagboligerne er alle - med undta-
gelse af gavllejligheder - indrettet egnet for 
ældre. Tagboligerne nås fra en svalegang, til 
hvilken der er adgang via trapper og elevator. 
Energimærke D.

BELIGGENHED
Fasanvej/Langelandsvej.

TEKNISKE INSTALLATIONER OG ANLÆG

• Antenneanlæg - YouSee kabel TV.  
 Den enkelte lejer skal selv indgå   
 aftale med   YouSee om levering af  
 TV/radio signal og/eller bredbånd.
• Varme - centralvarme naturgas.
• Renovation - sortering af aff ald såvel 
 i som udenfor boligerne.

HUSDYRHOLD
Det er tilladt at holde én hund samt to katte 
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NYT FRA SELSKABET
INDEKLIMAET ER VIGTIGT
 FOR DIN FAMILIES SUNDHED

Vi opholder os indendøre mange timer om 
dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for 
vores sundhed. Rygning og fugt, men også 
årstiden, boligens beliggenhed og type påvir-
ker indeklimaet i din bolig. Du er selv ansvar-
lig for et godt indeklima, og du kan gøre 
meget for at forbedre det, så din bolig bliver 
et sundt og rart sted at være.

Dårligt indeklima skyldes ofte, at der er for 
meget fugtig luft i boligen. Den fugtige luft 
opstår ved vanddampe fra udånding, sved, 
madlavning og bad. En familie på  re perso-
ner producerer cirka 8,5 liter vanddamp om 
dagen – svarende til halvanden gulvspand. 
I fugtige og varme omgivelser trives hus-
støvmider og skimmelsvampe – men det gør 
mennesker ikke. Med en fugtig og usund luft 
i boligen bliver vi oftere syge. Allergi og luft-
vejsinfektioner er sygdomme, der kan opstå 
på grund af dårligt indeklima.

MULIGE SYMPTOMER PÅ GRUND AF 
DÅRLIGT INDEKLIMA :

• Øjenirritation og allergiske reaktioner

• Udslæt, rødme og kløe i huden

• Hovedpine og træthed

• Kvalme og svimmelhed 

TEGN PÅ DÅRLIGT INDEKLIMA I BOLIGEN :

• Kondens på indersiden af vinduesruderne

• Sur og muggen lugt

• Der lugter stadig af tobaksrøg mange timer   
   efter rygning

• Sorte skjolder på vinduesrammer, yder   
   vægge eller bag skabe og møbler er tegn på    
   skimmelsvampsvækst.

LUFT ORDENTLIGT UD
 GRUNDIGT ET PAR GANGE OM DAGEN

GODE RÅD TIL UDLUFTNING :

• Luft ekstra ud med gennemtræk i de      
   ’våde’ rum som badeværelse, 
    køkken og  soveværelse

• Luk for varmen, mens du lufter ud

• Luft ud hver gang, der er blevet tændt 
   stearinlys eller røget

• Hold alle indvendige døre åbne i 
   dagtimerne, så luften kan cirkulere

• Sørg for at opvarme alle rum i løbet af    
   dagen, særligt soveværelset der måske 
   er køligt om natten mens du sover

INDEKLIMAET
FOR DIN FAMILIES SUNDHED
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Jan og Jørgen fra Renoso   har fået en ny vogn 
til dagrenovationen. Den forrige skulle udskif-
tes efter 10 års tro tjeneste.

Den nye vogn er en Scania P 280 B4x2LBMN95 
Rumindholdet er 12 kubikmeter det er 2 
kubikmeter mere end den gamle vogn

NYT FRA SELSKABET

RENOSOFI

Den nye vogn lever op til de nyte danske 
og EU standarder, miljøgodkendelser og 
EURO6D.
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NYT FRA SELSKABET

FIBERNET
TIL BOLIGERNE
INFORMATION TIL ALLE BEBOERE

Køge Boligselskab er nu gået i gang med instal-
lationen af  bernet i afdelingerne.

I varsles hver især når det nærmer sig jeres 
bolig. Arbejdet forventes tidligst at gå i gang 6 
uger fra den første varsling.

Arbejdet i din/jeres bolig vil blive udført i løbet 
af 1 arbejdsdag.

Når arbejdet kommer tættere på udførelse i 
din/jeres bolig, vil du/I modtage en 14 dages 
varsling.

Til sidst udsendes et 3 dages varsel, hvor du/I vil 
få den endelige start og slutdato for arbejderne 
i din/Jeres bolig.

Der vil endvidere foregå gravearbejde på 
afdelingens fællesarealer samt rørføringer i 
opgange/ kældre/krybekældere i afdelingen.

Det er  rmaerne Parknet, Phebo og Make-net 
der udfører arbejderne i afdelingerne.

Vi forventer at I kan bruge jeres nye internet:

Solbakken I 1-5-2021

Solbakken II  1-6-2021

Hastrupparken 1-5-2021

Hastrupvænget 1-8-2021

Samsøvænget 1-4-2021

Boskovparken 1-8-2021

Hastrup Huse 1-8-2021

Klemens Torp 1-8-2021

Tornegården 1-7-2021

Kirsebærhaven 1-4-2021

I vil modtage nærmere information fra Parknet 
om hvordan i tilslutter jer det nye internet.

Forbindelse er en såkaldt 500/500 Mbit/s.

Prisen som vil blive en del af den almindelig 
husleje udgør 59,- kr. pr. måned.

Selvom i nu får et internet som en del af den 
almindelige husleje, kan I forsat godt bruge jeres 
nuværende bredbånd hvis I har en aftale med 
for eksempel Yousee, eller anden leverandør af 
bredbånd.
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INFORMATION TIL ALLE BEBOERE
I forbindelse med vedtagelserne af  bernet til 
jeres boliger blev der også orienteret om fremti-
den for leverance af Tv signaler til jer.

Det blev oplyst at leveringen af TV pakker ville 
blive udbudt i foråret 2021.

Det viser sig at kontrakten med Yousee som er 
den nuværende leverandør af TV pakker løber i 
længere tid end forudset, og Yousee er ikke inte-
resseret i at den udbydes før kontrakten udløber.

Det medfører at udbuddet af TV signalerne ikke 
bliver udbudt før efteråret 2022. Så I kan tidligst 
få en eventuelt ny leverandør af TV signaler fra 
den 1-1-2023.

Der var også tale om at man eventuelt kunne se 
TV via installationen fra Parknet, som et alter-
nativ til Yousee. Men dette ville have betydet 
en væsentlig merudgift på installationen af 

 bernettet, så det har selskabet valg ikke at lade 
udføre.

Så indtil den 1-1-2023 er det Yousee man kan se 
via antennestikket i lejlighederne, såfremt man 
har indgået en aftale med dem.

Alternativer til Yousee via antennestikket i dag er 
Streaming via en smartphone, Telia TV, Google 
chromecast med Google TV, eller Apple TV, alle 
disse løsninger kræver et trådløst internet.
Discovery + (Dplay), TV2 play, DRTV, Viasat, 
Yousee, Net  ix, HBO og Disney+ og  lmstriben 
leverer alle sammen TV via Streaming tjenester.
Du kan læse mere på www.taenk.dk, eller andre 
hjemmesider der skriver om TV via Streaming. 
Boxer TV kan levere TV via en stueantenne, der er 
også muligheder med satellit TV.

NYT FRA SELSKABET

TV 
TIL BOLIGERNE
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NYT FRA  AFDELINGERNE

NEKROLOG OVER JØRGEN JEPERSEN
15.06.1935  19.12.2020

Jeg har, på et givent tidspunkt, påtaget 
mig opgaven at lave en nekrolog her 
i Beboernyt om Jørgen Jespersen, der 
nyligen er gået bort. Sikke et ansvar! Det 
var faktisk Jørgen ”Hat” himself der havde 
dette ønske. Sidst jeg så ham, sådan ca. 14 
dage før han gik bort, da ville han sågar 
læse korrektur på bladet - altså det jeg 
indtil da havde bedrevet. Selvfølgelig var 
der her tale om andet end lige dette emne.

 I lang tid har jeg ladet opgaven ligge, men 
inspirationen til starten af dette skriveri fik 
jeg til aften, hvor jeg så Indiana Jones. En 
eventyrer, der – i godhedens navn – søgte 
den hellige gral og det evige liv.  

Jørgen var ligeledes en eventyrer, der 
havde hele 3 liv. Hvem der måtte være så 
privilegerede at have dette! I det 1. liv blev 
han opdraget til at være den bedste med 
høj status, fin titel og god indtjening. Den 
18.08.1952 kom han i lære som klejnsmed 
hos A/S Atlas i Kbh. N., dernæst sergent ved 
kystbefæstningen - 
Han kom ligeledes forbi Teknologisk 
Institut - Ca. i 1962 fik han en 1. præmie 
som værkstedsfunktionær. I 1963 blev 
Jørgen gift og fik siden 2 børn. 

Hans 2. liv, og et mere lykkeligt liv, startede 
med at han 1. marts 1971 blev medlem 
af Køge Amatørscene. Efter 8 måneder 
på Amatørscenen blev han formand, 
hvilket således varede i 8 år. Her sprang 
han ligesom ud og blev mere selvstæn-
dig. Han startede med H.C. Andersen, som 
han læste op af i Køge´s baggårde. ”Hat” 
havde mange ”titler”, som, igennem ordet 
”gøgler”, blev til ”Eventyr-smeden” og 
klovnen ”Smingo”. 

Dertil blev han i 2006 årets julemand 
igennem Dansk Julemand´s Laug.  I januar 
2010 solgte han sin sidste bil. Som pensio-
nist solgte han sin sminke og sit klovneud-
styr og fortsatte herefter ufortrødent med 
sit 3. liv. 

Den 15.07.2002 kom ”Hat” så til 
Hastrupparken. Han kom til at bo på 3. 
sal, som er forholdsvis nyt byggeri, som 
er bygget ovenpå den gamle udgave af 
Hastrupparken. Lejligheden var somme 
tider meget varm, hvilket gjorde at han 
foretrak, oftest, at sidde på svalegangen 
(hvor der var svalt). Her kom han ofte i 
kontakt med sine hjælpsomme naboer. 

Tingene udviklede sig og udover 
engagementet i Hastrupparkens 

HASTRUPPARKEN
NEKROLOG

                                Tekst og foto:  Tina Hesselbjerg    
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Afdelingsbestyrelse og i ”Parkbladet” 
så har Jørgen hygget sig med et af de 
anlagte højbede, der forefindes midt i 
Hastrupparken, hvor han ligeledes har lært 
mange gode mennesker at kende lige som 
i ”Habil”, der er en billardklub, hvor et af 
klubben fornemmeste formål er at spille 
billard.

Jørgen fortæller i det stof, som jeg har fået 
til en nekrolog, at han er glad for de herlige 
mennesker, der har overtaget hans virke og 
han glædede sig over at så mange initiati-
ver er lykkedes. Fra at være en aktiv delta-
ger i fællesskabet som Jørgen selv gerne 
bidrog til fik han selv brug for en del hjælp 
i sit sidste leveår. Han kom stadig hos 
Spilopperne indtil han i marts fik Covid 19 
og siden i juni fik konstateret blærecancer. 

Han blev siden helt afhængig af den hjælp 
han fik fra andre i hverdagen og gav ved 
flere lejligheder udtryk for at han var tak-
nemmelig for at bo i et land som Danmark.

Jørgen Jespersen troede på at der er en god 
fremtid for vores fællesskab. Nøgleordet må 
være: Overbærenhed - overbær - enhed.

Her vil jeg forlade memoirerne og blive 
mere privat - Jørgens datter, Lykke, som 
han på det sidste fik et tættere forhold til, 
har løbende delt nogle tekster om ham 
på Facebook. Her skriver hun nogle gode 
tekster, hvor et at dem har overskriften ”DET 
ER FULDBRAGT”, da Jørgen mente at han 
snart skulle herfra og at det var i orden. 

Selv om jeg, personligt set, har boet i Køge 
Boligselskab i omtrent 20 år, hvoraf de 16 år 
var i Hastrupparken, da fik jeg først stiftet 

bekendtskab med Jørgen ret sent, men da 
jeg begyndte at komme i Habil og dermed 
også lidt i haverne, da vil jeg da lige nævne 
her, at ”Hat” var en glimrende bordherre 
ved diverse festlige begivenheder. 
Derudover var det et nærmest fast ritual at 
han lige skulle rejse sig op og komme med 
en god historie, der helt tydeligt bar præg 
af situationen.

 Han vidste lige hvornår situationen var 
optimal til at han kunne fremføre sine for-
skellige historier, som oftest var eventyr. 
Her vil jeg så runde min opgave af ved at 
gribe fat i Indiana Jones igen. Han er altid 
på farten. Altid på nye eventyr. Dybest set, 
så tænker jeg, mon historien slutter her?! 

Jeg har her beskrevet 3 af Jørgen´s liv. 
Hvem siger at der ikke er mere end dette. 
Stroferne til Indiana Jones (Raiders march 
af John Williams) flyver stadig rundt i mit 
hoved,- hvilket jeg vil lade være det sidste 
punktum i denne historie.

Jørgen Jespersen



14 K B S  B e b o e r N y t

K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 1

                           Tekst og foto: Tina Hesselbjerg      

NYTÅR 2021
BOSKOVPARKEN

NYT FRA  AFDELINGERNE

Min søn og jeg var ude nytårsnat, mens der lød 
brag alle steder fra. Klokken 24:00 havde vi indta-
get hver vores post med stativ og kameraet pla-
ceret ovenpå. Vi kunne se fyrværkeri både tæt på 
og langt fra. 

Heldigvis kan man zoome ind for således at foku-
sere, dog kan det være lidt svært, idet man aldrig 
nøjagtig ved hvor nytårsfyrværkeriet rigtig folder 
sig ud i sidste ende. Her ses mit bidrag fra denne 
nat:
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HALLOWEEN
HASTRUP HUSE OG SOLBAKKEN I

NYT FRA  AFDELINGERNE
Jeg påtog mig en opgave, der gik ud på at 
fotografere omkring Halloween. Dette skulle 
foregå udenfor. Det endte dog ud i hygge-
ligt samvær med min søn, som medbragte 
sit kamera. I fuld tiltro til at det kunne han 
da godt håndtere, gik vi således rundt i 
mørket, da det jo ser mest uhyggeligt ud der. 
Derudover træder lysene bedst frem i mørket. 

Billederne er taget ved familien Zuums 
hoveddør i Hastrup Huse og i Solbakken I, 
hvor der var en hel opgang der var klædt 
ud til Halloween. Jeg vil kalde dette for en 
fotoreportage. Mindre tekst og flere bille-
der. Herved kan i se resultaterne fra denne 
mørke og både skumle og lidt uhyggelige 
aftenstund engang i oktober 2020.

HASTRUP HUSE

    Tekst :Tina Hesselbjerg  Foto: Sonny Sinokelt    
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SOLBAKKEN I



18 K B S  B e b o e r N y t

K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 1

busbetjening, hvor den tværgående trafik 
blev styrket, og for at styrke busbetjeningen 
i Køge, blev der udarbejdet et forslag om, at 
Køge skulle have en A-bus. På det tidspunkt 
kørte der ellers kun A-busser i København.
 
Den nye 101A-bus erstattede den tidligere 
bybus 501 (Køge Station- Hastrup- Køge 
Station) og blev samtidig forlænget via 
sygehuset op til Ølby St. og med yderligere 
en forlængelse til Campus i myldretiden.
 
Forlængelsen til Ølby betød, at passage-
rerne ikke længere skulle skifte bus på Køge 
Station, når de rejste fra den sydlige til den 
nordlige del af byen. Derudover fik den 
nye 101A også mere end dobbelt så mange 
afgange, som matchede afgangene for 
S-toget.
 
Efter et halvt års drift blev der i foråret 
2011 lavet en evaluering blandt brugerne 
på A-busserne, som viste stor tilfredshed 
med den nye linje. 79 pct. var tilfredse eller 
meget tilfredse med de nye A-busser (101A 
og 102A) og 78 pct. svarede, at de var til-
fredse eller meget tilfredse med det nye 
busnet og heraf angav 88 pct., at den høje 
frekvens var årsagen. Hele 60 pct. mente, at 
realtidsvisningen på stoppestederne havde 
gjort det nemmere at tage bussen.
 
Den nye linje 101A begyndte at køre den 
12. december 2010 og kan altså, i skrivende 
stund, meget snart fejre 10-års fødselsdag.
 

Mit udgangspunkt for dette skriv går ud på, 
at jeg ved flere lejligheder har set chauf-
førerne på 101 A vinke på flere forskellige 
spøjse måder til hinanden, når busserne 
passerer hinanden. Min første tanke var at 
de da både har lune og humor. Øb og Bøv er 
ikke blevet glemt i chaufførernes erindring, 
da de også kunne vinke til hinanden som 
disse sjove fyre gjorde det. For nylig så jeg 
så chaufførerne hilse på hinanden som om 
de nærmest var kongelige…. 
Jeg har sidenhen forstået, at chaufførerne 
netop gør dette, vinker til hinanden, for 
at fortælle at alt er vel i netop den retning 
bussen nu kommer fra. 

Dette var mit første udgangspunkt for at 
skrive om 101 A. Min interesse var vakt og 
da denne bus transporterer os, i nogen 
grad, rundt, næsten fra vores dørtrin af i 
Køge Boligselskab, i Køge, da blev jeg enig 
med mig selv om at jeg ønskede at vide 
mere. Efter henvendelse til Movia fik jeg føl-
gende skrivelse derfra,- efter at have været 
nysgerrig med en række spørgsmål:
”Linje 101A blev etableret efter kommu-
nalreformen i 2007, da de tidligere Skovbo 
Kommune og Køge Kommune var blevet 
til én kommune.  Køge Kommunes Trafik 
og Miljøudvalg behandlede i foråret 
2008 ”Bustrafikken i Køge – Grundlag for 
Busplan 2009-2012”. Forslaget lagde op 
til at styrke den tværgående betjening, 
så de to tidligere kommuner blev bundet 
bedre sammen. På baggrund af arbejdet 
blev der udarbejdet et konkret forslag til ny 

TRANSPORT
101A

                                Tekst og foto:  Tina Hesselbjerg    NYT  FRA   AFDELINGERNE
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Det var forventningen, at hele den nye 
busplan ville tiltrække 200.000 flere passa-
gerer (10 pct.), men allerede i 2011 nåede 
man op på 500.000 flere passagerer, sva-
rende til en vækst på 28 pct.  De mange 
flere kunder busserne gav også ekstra ind-
tægter, som blev geninvesteret i busnet-
tet, så 101A kunne køre ud til Campus hele 
dagen, og bussen fik natdrift i weeken-
derne. Forbedringerne gav yderligere vækst 
i passagertallet helt frem til 2015, hvor det 
stabiliserede sig omkring 3,5 mio. passage-
rer årligt. Det svarer til en vækst på 65 pct.  
siden linje 101A’s begyndelse – mere end 
2.700 flere passagerer om dagen.
 
Ved åbningen af Køge Nord Station i som-
meren 2019 startede 101A med at køre 

til stationen via Skandinavisk Transport 
Center (STC), da busbroen over Lille Syd-
banen åbnede i juni 2020, blev linje 101A 
flyttet over på busbroen. Videreførelsen af 
linje 101A til Køge Nord Station har også 
betydet, at 101A har fået et stoppested i 
Karlemoseparken til glæde for de mange 
beboere her.
 
De nuværende busser på linjerne i Køge 
skal køre frem til december 2023, hvor kon-
trakten udløber. I 2021 vil Køge Kommune 
tage stilling til om linjerne fra 2023 skal 
køres med El busser. Når det ombyggede 
Sjællands Universitetshospital, Køge åbner 
i 2024 er det planlagt at linje 101A lægges 
ind forbi hovedindgangen.”
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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. Hjemmebag-
te 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 
 Kulturhusets Cafe
Er lukket , på grund af COVID-19

Kulturshusets motionscenter vil er lukket , på 
grund af COVID-19
Kulturshusets motionscenter vil blive genåb-
net, når det er forsvarligt og vi kan opfylde 
de generelle nationale og BL retningslinjer 
omkring COVID-19
Det betyder at alt medlemskab er suspende-
ret.

 Der blive udsendt en en orientering omkring 
genåbning af Kulturshusets motionscenter,
når det er forsvarligt
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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, motions-
træne, deltage i fællesspisning om torsdagen, 
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 akti-
viteter. For de voksne er der bl.a. motionscen-
teret, 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, 
manglende 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

Det kan forekomme, at at nogle af aktiviteterne ikke bliver afholdt, i henhold til      
retningslinjer for håndtering af COVID-19
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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
A  yst
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


