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VELKOMMEN
REDAKTIONELT
Leder april 2021
Sometimes it snows in april.
Prince skrev dette nummer
i 1986 og ligesom kunstneren, Prince, er min ynglings
årstid foråret. Som vejret i
april har det med at være en
gang blandede bolcher, så er
dette nummer af BeboerNyt
også fyldt med, meget forskellige historier fra vores boligselskab. Vi savner varme og sol, vi
savner at komme udenfor og
være sociale.
Vi er trætte af restriktioner
og at høre om vaccine pas og
tests. Så mit råd er; sæt dig i et
stille, solfyldt hjørne og slap af,
med vores blad, som omhandler livet i KBS. Kobbel hjernen
lidt fra, nyd en kop kaffe og
brug en 30-40 minutters virkelighedsflugt fra den kaotiske verden, som fylder vores
hverdag.
Så vil du bla andet kunne læse
om Tina Hesselbjergs jubilæum på KBS redaktionen. Tina
har faktisk været involveret i
25 blade af KBS nyt. Så nu har
vores søde journalist fået sølvstænk i sit gyldne hår. Stort tillykke til Tina fra redaktionen.

Tornegården og
Hastrupvænget bliver også
profileret flot i dette blad med
forskellige artikler. Blandt
andet har Lisbeth Hoffmann fra
Hastrupvænget lavet en superflot lille vinter fotoreportage.
Tornegården har fået et
nyt oversigtsbillede, så
man, måske, nemmere kan
finde rundt i bebyggelsen.
Derudover er der en telefonkæde under opbygning for at
højne tryghed og trivsel.
Der er også en flot og grundig
artikel om ejendomsfunktionærerne i område vest og dertil
et lille interview med Karl Åge
Henriksen.
Nyt fra selskabet indeholder
denne gang om bla digital
kommunikation.
Vores Kulturhus og foreningsaktiviteter er desværre stadig
lukket ned, men måske der
er lys for enden af tunnelen i
løbet af en måned eller to, så
vi kan mødes på tværs af vores
afdelinger, for at være sociale
igen.
Det er blevet besluttet at der
skal laves en brugerundersøgelse af BeboerNyt. Det der
skal undersøges er, om bladet
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Mikkel Henderson er
ansvarshavende redaktør
på KBS BeboerNyt
bliver læst, hvem der læser
det, om man kan lide layoutet, kvaliteten af artiklerne og om man ønsker
det skal udkomme digitalt
eller papirform i fremtiden, hvis man læser det.
Pas godt på hinanden
derude og rigtig god
læsning.
Mikkel Henderson
Ansvarshavende redaktør

KBS BeboerNyt

5

MEDARBEJDERPORTRÆT
NYT FRA SELSKABET

Interview med
Torben Andersen
Jeg blev ansat som ejendoms funktionær 1. august
1996, i boligselskabet, afd.
solbakken 2. Jeg kom fra en
god stilling i KBH, som VVS
mand. Jeg var flyttet til Køge
i 1994 og valgte et skifte pga.
køretiden til og fra KBH.

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

også valgt som medarbejder
repræsentant til selskabets
bestyrels
Jeg blev som mester, i
Hastrupvænget til 1 juli
2019, hvor den nye struktur,
efter lov og en demokratisk
proces, blev indført. Her
blev jeg ansat, som assistent i Team Vest, bestående af
Hastrupvænget, Tornegården,
Klemens Torp og Hastrup
Huse. Arbejdsopgaverne er
de samme, men spænder
bredere pga. afdelingernes
forskellighed og den teknologiske udvikling.

bogholderi. Det seneste job
var i Brøndby. Det var også 20
timer som det er her i Køge
Boligselskab. Da den her stilling kom frem så synes jeg at
det lød interessant. Lidt flere
udfordringer end det jeg sad
i. Og så tiltalte det mig også
at det var i Køge. Så sparede
jeg den tur til og fra Brøndby
hver dag. Så nu kan jeg cykle
eller gå til og fra job. Jeg er på
administrationen og sidder i
workflow afdelingen, det vil
sige jeg tager imod fakturaer
og sender dem ud til godkendelse og får dem bogført og
betalt.

Jeg var i Solbakken 2, indtil
1. marts 1997, hvor jeg blev
opfordret til og overtog
stillingen som mester i
Hastrupvænget.
Arbejdet bestod i at tøjle
afdelingens udgifter omkring
vedligeholdelse og reparations arbejder, særligt mht.
vvs opgaver, samt de administrative opgaver i afdelingen
i samarbejde med administrationen og bestyrelsen.
I år 2000 blev jeg valgt som
tillidsmand for ejendoms
funktionærerne og samme år

Interview med Lone Lyberg
Ny medarbejder i administrationen pr. 1 april 2021
Jeg startede mit nye job den
6. april. Er ikke bange for at
springe ud i noget nyt. Jeg er
født og opvokset i Køge. Bor
i Køge. Er 50 år og gift, har
to børn og to børnebørn. I
23-25 år har jeg arbejdet med
KBS BeboerNyt | April 2021
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TORNEGÅRDEN
NYT FRA SELSKABET
INFO OM AFDELINGEN

OPNOTERING PÅ VENTELISTE

Bebyggelsen er opført i 1992 i røde mursten
og består af 123 boliger i 1½ plans rækkehuse.
Til bebyggelsen hører et fælleshuse, to hotelværelser til overnattende gæster, med plads
til 2 personer i hver. Et beboerhus med plads
til 25 personer samt et selskabslokale med
plads til 36 personer. Afdelingen har 3 vaskerier. I bebyggelsen er der legepladser for børn
i alle aldre, som ligger i stille omgivelser samt
grønne friarealer. Lejlighederne er forsynet
med enten altan eller have. Energimærke C/D

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

BELIGGENHED
Tornegården.
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 affald såvel
i som udenfor boligerne.

HUSDYRHOLD
Det er tilladt at holde ét husdyr.
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LEJLIGHEDEN
•
•
•
•

Selvstændigt bad og toilet.
Gulve i badeværelse er klinker, øvrige
gulve er parket.
Der er altan/have til lejemålene.
Mulighed for individuel boligforbed
ring af køkken, bad og markise.

Værd at vide
•

Køge Station med regionaltog og
S-tog - ca. 15 min. med bus.
•
Bus - afstand ca. 5 min. gang.
•
Indkøbscenter - ca. 10 min. gang.
•
Børneinstitutioner og skole - ca. 10
min. gang.
•
Køge bymidte - ca. 15 min. med 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

KBS BeboerNyt
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KBS
OMRÅDE VEST
NYT FRA SELSKABET
VORES EJENDOMSFUNKTIONÆRER
Er der nogen, der reelt har tænkt over at
vores ejendomsfunktionærer, som hver
især har deres egen kaliber, faktisk, ankommer hver dag, der hedder ”hverdag” for at
arbejde. De kommer fra nord, syd øst og vest.
Ejendomsfunktionærerne, der er ansat i Køge
Boligselskab, er fordelt ud i 3 afdelinger. Hver
afdeling sine mænd/kvinder, der generelt
hører til i deres givne områder men kan lånes
ud afhængig af deres kvalifikationer, hvor
der dog fast er en såkaldt områdeleder hvert
sted. Somme tider er der brug for nogle ekstra
hænder i et område, hvilket ligeledes håndteres ganske fint. Det kaldes for effektivisering. Enhver har en grund til at være netop der
hvor de er. Det er der en dybere mening med.
Arbejdets karakter er mangfoldigt.

Faktisk er det vigtigt at gøre opmærksom på
dette arbejdende folkefærd, idet de mennesker der selv måtte have et job – altså beboerne i bebyggelserne – de tager af sted tidlig
morgen og kommer atter hjem, formentlig
når alt arbejdet er tilendebragt der, ligesom
en usynlig hånd, der, i sagens natur, ikke kan
ses.
KBS BeboerNyt | April 2021

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

Onsdag den 24. marts gik jeg lige over vejen,
hvor jeg bor, for at besøge min områdeleder, Karl Åge, der holder til i sit nye kontor
i den hvide separate bygning lige mellem
Søsvinget og Åkandevej. Kontoret hedder:
Områdekontor Vest og dækker over =
Hastrupvænget, Hastrup Huse, Klemens Torp
og Tornegården. Adresse: Åkandevej 1. Da vi
startede vores lille interview, var alt som det
skulle være, hvilket vil sige at kaffekopperne
stod på bordet imellem os. Jeg vil betegne
Karl Åge som en meget konkret mand, der
ved hvad det drejer sig om og som straks gik
til sagen.

Som udgangspunkt blev jeg orienteret om at
jeg ville blive kørt lidt rundt med, da vi selvfølgelig skulle rundt og se de andre bebyggelser ligeså, da det jo er givet at område Vest
dækker over hele 4 bebyggelser.

KBS BeboerNyt
Faste i dette område er: Karl Åge Henriksen,
Per Jensen og Torben Andersen. De to sidstnævnte er assistenter for Karl Åge. Der er 11
der er tilknyttet område Vest. De følgende 8 er
ejendomsfunktionærer: Johnny Johannessen,
Gert Sørensen, Jan Nielsen, Tommy Olsen,
Johnny Rothmann, Morten Nielsen, Dennis
Pedersen, Lars Knudsen
Områdelederen har den overordnede ledelse
og fordeling af arbejdet i driftsområdet samt
gennemfører ind- og udflytninger.
Assistenterne er kontaktpersoner for beboerne i det daglige samt leder den daglige drift
i afdelingen.
Ejendomsfunktionærerne deltager i renholdelse og vedligeholdelse af afdelingerne,
beboerservice samt forfaldende arbejde.

9

går og laver. Undervejs i min kørsel rundt med
Karl Åge kunne jeg forstå at det faktisk er alt
muligt, som de går og laver. Indendørs som
udendørs. De foretrækker, så vidt det nu er
muligt at gøre alt selv. Nogle gange er der dog
brug for en autoriseret elektriker, for eksempel, da der naturligvis er noget som ejendomsfunktionærerne bør holde fingrene fra.
Vi er her for at servicere beboerne, blev det
udtrykkeligt beskrevet af Karl Åge. De sidste
finesser i Koglehuset er også på plads. En ny
legeplads står til at blive opført i Hastrup Huse
ligeså. Nyt køkken til Midtpunktet er ligeledes
ved at blive gjort klar. Ny beklædning på skure
i Klemens Torp og i Tornegården er der ved at
blive sat på. Vi arbejder ud fra en tyveårsplan,
hvor man kan se hvad der måtte stå til udskiftning, hvilket der bliver sat penge af til i budgetterne. På den årlige markvandring med
bestyrelserne snakker vi om hvad der skal på
budgettet.
Vi sluttede vores seance af med at køre
rundt i de pågældende bebyggelser, hvor vi
mødte nogle af de arbejdende folk, som var
travlt beskæftigede. Jeg skød først, med mit
kamera, og spurgte bagefter. Da lederen jo
var med, så kom der mange gode og sjove
kommentarer. Tonen virkede både hjertelig, fri
og uden dikkedarer.

Kontoret har åbent for personlig henvendelse mandag og torsdag fra klokken 10 til
11. Telefontid: Mandag og torsdag 11 til 12 på
telefon: 30 43 16 70. Man kan altid indtale en
besked på telefonsvareren, som bliver lyttet
til hver dag. E-mailen til kontoret er: Vest@
kbs.dk Man kan sågar downloade en app, der
hedder min lejebolig, såfremt man synes at
man ønsker at benytte denne ekstra mulighed
for kontakt.
Mit udgangspunkt for dette skriveri var ejendomsfunktionærernes job. En beskrivelse af
og en dokumentation for hvad de egentlig
KBS BeboerNyt | April 2021
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BEBOERNY T
BRUGERUNDERSØGELSE
NYT FRA SELSKABET

INFORMATION TIL ALLE BEBOERE
BEBOERNYT
Det er blevet besluttet at der skal laves en
brugerundersøgelse af BeboerNyt
Det der skal undersøges er, om bladet bliver
læst, hvem der læser det, om man kan lide
layoutet, kvaliteten af artiklerne og om man
ønsker det skal udkomme digitalt eller papirform i fremtiden, hvis man læser det.
Undersøgelsen vil blive omdelt sammen med
det næste nummer af beboerbladet som
udkommer her i april måned.
Beboerne kan vælge at udfylde det i papirform, som kan afleveres til områdekontorene
eller administrationen, eller gøre det via et
online spørgeskema.
De beboere der har oplyst en e-mail i vores
system, vil få et direkte link til spørgeskemaet
tilsendt.
Spørgeskemaet skal være afleveret til et
områdekontor eller administrationen, eller
udfyldt online, senest 1. juni 2021.

KBS BeboerNyt | April 2021
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DIGITAL
KOMMUNIKATION
NYT FRA SELSKABET

INFORMATION TIL ALLE BEBOERE
DIgital kommunikation
Der er mange, der har tilmeldt sig til at
modtage post fra Køge Boligselskab i e-Boks.
Ved at tilmelde sig digital kommunikation,
vil man modtage alt adresseret post i e-Boks,
dog ikke rykkere og uadresseret beboerinformation. Denne løsning gør, at behandlingstiden på nogle sager skæres ned, da man ikke
skal vente på, at posten bliver leveret med
PostNord, samt at der bliver sparet en masse
papir.

Man kan ikke blive tilmeldt over telefonen, da
vi skal have det på skift.
Man kan heller ikke medbringe eller sende tilmeldinger for andre, med mindre man er registreret som værge.
Har man underskrevet lejekontrakten digitalt,
har man givet sammentykke til at modtage
post i e-Boks, og har man udfyldt en fuldmagt
efter den 28. oktober 2020, er dette sammentykke gældende.
Man kan på beboerweb, se alle sine juridiske
dokumenter, hvis man er i tvivl om man har
givet sammentykke.

Der blev den 28. oktober 2020, omdelt en
blanket, hvor man skulle tage stilling til, om
man fortsat ville modtage fysisk post eller
om man ville tilmelde sig digital kommunikation. Denne skulle udfyldes og returneres til
administrationen.
Det er dog ikke for sent at tilmelde sig. Hvis
man ønsker at tilmelde sig, kan man gøre
følgende:
1.
sende en mail til kbssikkermail@kbs.
dk med fulde navn, adresse og dit cpr-nummer, samt besked om at du ønsker at blive tilmeldt digital kommunikation.
2.
komme forbi administrationen med
et note hvor der står at man gerne vil tilmeldes digital kommunikation, fulde navn,
adresse og dit cpr-nummer.

KBS BeboerNyt | April 2021
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SOLBAKKEN I
TRYGHED I HVERDAGEN
NYT FRA AFDELINGERNE
Telefonkæden i Solbakke I
Desværre kan coronavirussen i øjeblikket
sætte sine begrænsninger for, at man mødes
og taler sammen.
Derfor har styregruppen i Køge Boligselskab,
besluttet sig for at starte en telefonkæde
i samarbejde med trivselsambassadør
Solbakken I og beboerrådgiveren.
I sætter selv dagsordenen i fællesskabet. Det
kan være man har brug for at snakke om
sport, familie, børn, samfundet eller hvad der
sker i området og byen. Det er kun fantasien
der sætter grænser.
Alle telefonkædens brugere kommer på en
liste, som bliver omdelt. Man ringer til den
første på listen, denne ringer videre til den
næste på listen og så videre, indtil kæden kan
meldes intakt med den sidste opringning.
Opringningerne kunne foregå mandag og
onsdag fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00.
Kunne du tænke dig, at være med i denne
telefonkæde og være med til give andre og
dig selv tryghed i hverdagen, er du velkommen til at kontakte beboerrådgiver Kim Giedo
på telefon 20 21 49 08 eller på mail kmg@kbs.
dk. eller Formand Jens Anker Knudsen tlf. 24
84 45 48 Tjørnevej 12. 1.tv 4600 Køge mail
jenknu@gmail.com

KBS BeboerNyt | April 2021

8 gode råd til telefonkæden.
Præsenter dig, og sæt dagsordenen i fællesskab
En ordentlig præsentation i begge ender af
røret er vigtig. Når du tager telefonen/ringer,
er det ikke nok at sige »Hallo«, men præsenter dig i stedet med navn. Det samme gør sig
gældende for den, der ringer.
Når du ringer op, så gør det klart for personen, der svarer, hvorfor du ringer. Skal du
bruge en bestemt information, en klar aftale,
eller ringer du bare for at snakke, så læg ud
med at sige det. Så ved personen i den anden
ende, hvad vedkommende skal forberede sig
på.
At tie, eller ikke at tie
Når personen i den anden ende er i gang med
at tale, holder man sin mund eller hjælper på
vej med et »Mmm« og et »Ja?«
I en telefonsamtale som i alle andre samtaler, er det rart for den, der taler, at vide at der
er hul igennem. De små anerkendende lyde
er med til at vise, at du hører, hvad den anden
siger, og er interesseret.
Smil, mens du snakker
Ansigtsmimik og kropsprog kan ikke ses i
telefonsamtalen, men det kan stadig have
indvirkning på, hvordan du bliver opfattet i den anden ende. Sig en sætning, mens

KBS BeboerNyt
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Hvis du ikke tager telefonen.
Hvis du en morgen ikke tager telefonen,
undersøger den frivillige årsagen hertil og
sørger i givet fald for hjælp. Det forudsætter, at du har tilkendegivet, hvem den frivilGiv lidt følelser
lige skal henvende sig til, og som har en nøgle
til dit hjem. Det er dit valg, hvem du træffer
Den manglende mimik kan også afhjælpes
aftale med - det kan være din familie eller
ved at sætte ord på dine følelser. Er du glad
måske en nabo. Den frivillige påtager sig ikke,
for, at den anden ringede, så sig det. Ellers skal at opbevar nøgler eller i givet fald at gå ind i
den anden gætte sig frem på toneleje og tildit hjem.
stedeværelse. Er du i dårligt humør, kan det
også betale sig at fortælle det, så den anden
Kunne du tænke dig, at være med i denne
ved, hvordan du skal gribes an.
telefonkæde, er du velkommen til at
kontakte
Skal man mødes i stedet?
Beboerrådgiver Kim Giedo
Nogle samtaler hører ikke til i telefonen. Er
tlf. 20 21 49 08 mail kmg@kbs.dk.
dit problem så stort, at personen du skal tale
eller
med har bedst af at se dit ansigtsudtryk og
Formand Jens Anker Knudsen
aflæse, hvordan du har det, så mød personen tlf. 24 84 45 48 mail jenknu@gmail.com
ansigt til ansigt i stedet. Det kan spare dig for
en telefonsamtale, hvor du ikke føler, at den
anden forstår dig.
du smiler, og sig den samme sætning uden
smilet. Forskellen i tonen er meget mærkbar,
og det vil den også være i telefonen.

Hvad koster det?
Det er gratis, at være med i Telefonkæde og
Tryghedsopkald, og du behøver ikke være
medlem af Ældre Sagen eller Røde Kors for at
være med.
Tavshedspligt.
Alle de frivillige har tavshedspligt i forhold til,
hvad du fortæller dem.

KBS BeboerNyt | April 2021
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TORNEGÅRDEN
NYE OVERSIGTSKORT
NYT FRA AFDELINGERNE
Der er opsat nye oversigtskort over afdelingen.
Der vil i den nærmeste fremtid bliver opsat
nye informationsskabe ved alle 3 fælleshuse.

KBS BeboerNyt | April 2021

Tekst og foto: Pia Sølyst

Disse udskiftes med de nuværende opslagstavler.
Og så er vi næsten i hus med udskiftning af
plader på skurer og gennemgange.

KBS BeboerNyt
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HASTRUPVÆNGET
VINTER 2021
NYT FRA AFDELINGERNE

Tekst og foto: Lisbeth Hoffmann

Februar 2021 var meget afvekslende, hvad
vejret angik. Først regn, så blæst og gråvejr.
Derefter kom frosten for fuld styrke. Dagene
stod på meget lave minus grader døgnet
rundt og så kom endelig et gedigent snevejr.
Temperaturen steg dog hurtigt igen, så sneen
smeltede hurtigt væk igen. Jeg nåede heldigvis lige, at tage et par billeder fra Hastrupvænget, medens sneen stadig lå tykt og smukt.
Tak til vores skønne ejendoms funktionærer
for sne rydningen, så vi trygt kan bevæge os
rundt i vintertiden.

KBS BeboerNyt | April 2021
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HASTRUPVÆNGET
RENOVERING
NYT FRA AFDELINGERNE
AF: TORBEN ANDERSEN,
DRIFTSASSISTENT I KBS, OMRÅDE VEST
Renovering: Dybest set var der en tidsplan på en 1 ½ års tid. Den har holdt meget
godt på trods af coronaen. Der var lige et
par måneder at den blev forlænget. Det var
især i starten pga. at man ikke rigtig vidste
hvordan man skulle forholde sig til den smitterisiko der var. Skiferen på facaderne skulle
skaffes fra Spanien og da der på et tidspunkt
blev lukket ned der i forbindelse med coronaen, da var det svært. Til trods for coronaen
og vareleverancerne så er det dybest set endt
godt. Tidsplanen blev nogenlunde holdt. Jeg
mener at den var sat til slut i august måned
2020 og sluttede lige her i start oktober 2020.
Håndværkerne måtte ikke gå ind i boligerne
pga. den her smitterisiko så der var lige de der
måneders slip.
Ventilation: Det der nok har været et stort
problem gennem tiden det var skimmel.
Nogle sparede på varmen om vinteren og det
at der skal laves gennemtræk. Vi havde nogle
skimmelproblemer. De er så hørt op nu. Det
var vigtigt at få ventilation ind i boligerne
fordi nu er vinduerne ekstra tætte,- så godt at
få fugten ud af boligerne.
Forløb: Overordnet er det forløbet rimeligt.
Der er selvfølgelig altid nogle ting når man
laver sådan et stort projekt her. Det er også
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uvant for folk at lige pludselig render der en
masse folk rundt og der er byggeplads, maskiner og der er håndværkere alle vegne. De skal
ind i boligerne også og lave noget, hvilket er
et afbræk i dagligdagen. Jeg tror at det var
sværest i starten. Når man normalt har håndværkere så er det her og nu og så ud igen.
Det strakte sig jo over et stykke tid.
Nøgler: Vi fik skiftet cylinder i alle boliger
inden vi gik i gang. I stedet for de tre nøgler
folk havde så fik de fem nøgler pr lejemål.
Så kunne folk underskrive en erklæring på
at vi måtte låne de to nøgler. En til facadefolket og så til ventilationsfolket, så de selv
kunne gå ind. Det forløb sådan set rimeligt
smertefrit. Det vil sige når de fik nøglen her,
håndværkerne, hver dag så skrev de under
på at de fik nøglen udleveret med det og
det nummer, hvilken så skulle afleveres igen
samme dag. Så blev de låst ind i et nøgleskab.
Størstedelen benyttede sig af at have nøglen
her. Dem der ikke ville aflevere nøglen var
hjemme. Når vi modtog nøglerne og dermed
lånte dem af beboerne så skrev vi under på at
vi havde modtaget dem. Der skete ikke nogen
fejl. Ingen kiks. Et stort ansvar men overkommeligt nok. Det krævede noget bogholderi
og lidt justits. Nøgler var her om natten så der
ikke skete noget.
Jeg glæder mig over byggeriet, at det har
ændret karakter på den måde det har. Før
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lignede det en militærbarak. Denne her grøn
- jord farve, næsten army. Før var der træfacader der var økonomisk krævende i vedligehold. Det var store flader at skulle male. Det
nye, som er skifer, er langtidsholdbart og vedligeholdes frit.

Der er kommet mere isolering i, hvilket også
giver noget. Den ventilerede luft bliver smidt
ud men man genbruger varmen fra boligerne.
Det koster måske lidt mere i strøm men man
sparer på forbruget af varme. På varmeregnskabet skal man dermed betale mindre dog
stiger huslejerne.
Der har været snakket om dette her i mange
år, da det har kostet mange penge på 10 års
budgettet. Det er vi så dejligt fri for nu. Det
som vi har skullet lægge til side over huslejen
til at få malet og vedligeholdt det bliver huslejen også skruet ned med. Den udgift er der
ikke mere, hvilket var mange millioner kroner
på ti års budgettet.
Muligvis bliver der nogle enkelte sten der
skal skiftes engang imellem. Det er bare at
gøre det. Med hensyn til ventilationen så
bliver der nogle filtre og sådan noget der skal
skiftes men det er et sundere miljø med ventilationen, da den tager støv og fugt og røg.
Det bliver godt. Der er jo altid nogle ting.
Der er lidt mangler og sådan. Men det bliver
rettet til hen af vejen. Der kommer en et års
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gennemgang og en femårsgennemgang på
et tidspunkt.
Det er mit indtryk at majoriteten af folk
herude er glade for resultatet. Der er måske
nogle ting der skal efterreguleres. Nu er det
jo et pænt sted at bo. Mange sværgede til de
gamle facader. Da det blev bygget i 1981 var
det et atypisk byggeri.
Vores seance slutter af med et godt besøg
hos Lisbeth Hoffmann, der har mange gode
historier at fortælle, idet hun jo flyttede ind
næsten fra start af og har boet i to boliger
nu i Hastrup Vænge. Vigtigt er det at få facaderne med før og efter, hvilket lykkes ganske
glimrende hos Lisbeth, hvor man får et lille
glimt af facaden ude fra terrassen, på trods
af boligskift i mellemtiden. Lisbeth flankerer
på ganske glimrende facon på billedet. Det
første billede deltager hendes mor på ligeså.

Lisbeth Hoffmann

KBS BeboerNyt | April 2021

18

KBS BeboerNyt

JUBILÆUM
BLAD NR: 25
REDAKTIONELT
I dette blad, nummer 26, hvor jeg har været
med til at lege skribent på frivillig basis i 8
år og 3 måneder, får jeg pludselig en gevaldig trang til at se tilbage på 25 blade, hvor
jeg har udfoldet mig, med megen glæde,
somme tider store udfordringer, og når
der blev interviewet med en stor følelse af
at føle mig høj hele resten af dagen. Dette
fænomen er jeg dog kommet over for snart
længe siden, muligvis fordi jeg har vænnet
mig til dette. Jeg har sågar præsteret at
interviewe 6 på en gang!
Min udvikling, det skal lige med, har gjort,
igennem dette blad, at jeg den dag i dag
er blevet mere modig, så modig at jeg har
engageret mig fuldstændig, ligesom her i
dette blad, med noget der vokser fra dag til
dag i en forening, som jeg også går op i 100
procent sideløbende med BeboerNyt.
Jeg har lavet, fra starten af, minimum 6 ting
hver gang et blad skulle på gaden. Jeg har
faktisk spændt fra 6 til 10 ting, da det var på
sit højeste, hvor vi næsten konstant bidrog
med et blad i Køge Boligselskab, der var
på rundt regnet 36 sider. Det var et meget
omfangsrigt blad, som kom rundt i krogene
også i et såkaldt afsnit, der hed Køge og
Omegn. Jeg elsker at fortælle jer, der nu
læser dette blad om alt, næsten, hvad jeg
har oplevet, har tænkt og set igennem mine
øjne, på min helt egen facon.
Det kunne være ganske småt såsom en
beskrivelse af en dampende varm kop kaffe,
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der damper i kulden i cykelcontaineren hos
Cykel Care til andre og større ting.
Til Halloween og fastelavn i Kulturhuset
lærte jeg at gå tæt på snart adskillige børn
og fotografere disse med alle deres skønne
udklædninger. Jeg kan tydeligt huske en
dag, hvor jeg var ude ”i marken” og jeg
på et tidspunkt satte mig på min bagdel
på en stol, idet jeg troede at det´ var det´.
Pludselig stod der nogle nye børn i andre
udklædninger, som også ønskede at blive
fotograferet. Sjovt at se alle de forskellige
påfund til udklædninger og selvfølgelig
dejligt med de mange glade børn.
Jeg kan se i bladene at jeg lagde ud, generelt, med mindre tekster, hvor det nu går
op for mig at det er vokset i samme øjeblik,
tilsyneladende, som at bladet fik et andet
og større format. Faktisk var der et enkelt
blad hvor jeg ikke kendte mine begrænsninger. Indtil nu har jeg haft den store glæde at
alt mit stof er kommet med. At være ”kunstnerisk”, rent tekstmæssigt set, er dejligt når
man har plads til at boltre sig på.
At skrive er forholdsvis nyt for mig. Jeg
skrev engang til mig selv når problemerne
var ved at vokse sig store i mit private liv
og pludselig blev de ganske små, idet jeg
fik det ned på papir, hvilket gjorde at jeg
kunne håndtere situationerne. Som regel
på Word i pc´en. Det kan somme sider gå
hurtigt. Godt at jeg har lært at skrive blindskrift på tastaturet. Som regel danner

KBS BeboerNyt
jeg ord og sætninger som aldrig før. Det
kommer til mig og vokser sig stort – noget
som jeg aldrig kan præstere når jeg snakker
i al almindelighed.
Jeg har været på besøg hos Renosofi, hvor
jeg hurtigt fik færten af duften fra pølserne,
der lå på grillen, frem for den lugt som
Jørgen Gutfelt dengang hentydede til da vi
gik rundt og kiggede på affald.
Jeg har i en årrække forfulgt nogle klovne,
de såkaldte omsorgsklovne, som jeg mødte
i Rådhusarkaden inde i rådhuset i Køge.
Det var pludselig meget svært at komme
til, idet jeg befandt mig midt i en mission
for BeboerNyt. Jeg så en tilsyneladende
professionel fotograf, der havde et meget
længere teleobjektiv end jeg havde på mit
kamera. Jeg stod der´ og kunne hverken
komme frem eller tilbage. Talerne på talerstolen var ligeledes umulige at indfange,
idet jeg var for langt væk. Jeg kiggede rundt
og kiggede pludselig ned. Her fik jeg øje på
to klovne, der sad og klappede en hund ved
mine fødder. Jeg satte mig ned og spurgte
om jeg måtte tage et billede til BeboerNyt.
Det måtte jeg gerne, og som sagen var,
så hørte de til blandt alle de andre frivillige, der var mødt op denne dag. De
havde sågar deres egen forening. Den hed
”Omsorgsklovnene”. Jeg tør vædde med, på
trods af at mit teleobjektiv var det´ mindre
end ham den professionelles, så tog jeg
med garanti det bedste billede denne dag.
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Et billede, der sågar kom på forsiden af
bladet.
Jeg fulgte disse klovne, var pludselig blevet
en af deres såkaldte klovnefotografer,
rundt i Køge by rigtig mange gange. Jeg
fulgte dem helt til Vordingborg i Farmors
Have der. En ting, som i ikke ved, det er at
jeg på en af mine fødselsdage så dem på
min trappe, da jeg åbnede min dør, idet de
ganske pænt havde ringet på, Deres klovnebil stod parkeret udenfor og de var iklædt
deres særlige klovnetøj mens de sang en
skøn fødselsdagssang for mig. De var såkaldte uindbudte gæster. Jeg havde indtryk
af at de skulle videre, men de kom ind i
min stue med blomster og rendte rundt
der´ for at sprede god karma. Det´ kan jeg
love jer for, var både noget der var godt for
øjet for sjælen. Noget der altid vil forblive
i min hukommelse. To klovne blev til flere
klovne og med alle de oplevelser, som vi
indtil nu har fået sammen, såsom at synge
sømandsviser til stor glæde og munterhed
for gæsterne, når vi ankom og selvfølgelig deltog på lige fod med de andre
gæster. Alle var de der´ også de frivillige i
Køge Marineforening mens der var Køge
Kulturnat i forbindelse med Kyndelmissen,
hvor de holdt til i et hus ved den blå
klapbro ved havnen.

Tina Hesselbjerg
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KULTURHUSET
KULTURHUSET

TIRSDAG OG ONSDAG MENU
Hver tirsdag kl. 09:00 i Kulturhuset.
Her kan man drikke ligeså meget kaffe, som
man orker. Dertil kan man spise lige så meget,
som man nu kan være bekendt. Hjemmebagte 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 buffeten. Der mangler ikke
noget.
Dog er der så høflig selvbetjening. Mange
beboere har, igennem tiden, nydt denne kom
sammen omkring tirsdagsmorgenmad og der
er altid plads til flere. 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
kaffe eller et stykke kage og bidrage til den
gode stemning. Du bliver del af et hyggeligt
frivilligmiljø,
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Kulturhusets Cafe
Er lukket , på grund af COVID-19

Kulturshusets motionscenter vil er lukket , på
grund af COVID-19
Kulturshusets motionscenter vil blive genåbnet, når det er forsvarligt og vi kan opfylde
de generelle nationale og BL retningslinjer
omkring COVID-19
Det betyder at alt medlemskab er suspenderet.
Der blive udsendt en en orientering omkring
genåbning af Kulturshusets motionscenter,
når det er forsvarligt

KBS BeboerNyt
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Kendte ansigter i Kulturhuset
Annette Henriksen
Servicemedarbejder
ah@kbs.dk
Tlf. 29 39 43 46

Kim Mørk Giedo
Beboerrådgiver
kmg@kbs.dk
Tlf. 20 21 49 08

Åbningstider i Kulturhuset:

Kulturhuset har åbent alle hverdage og tre
timer om søndagen. Du er altid velkommen
i Kulturhuset - om du vil slappe af, motionstræne, deltage i fællesspisning om torsdagen,
spise dagens frokost eller bare drikke en kop
kaffe 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. motionscenteret, 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.

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag 		
Lørdag: 		
Søndag:

kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 14:00
Lukket
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 retningslinjer for håndtering af COVID19
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AKTIVITETSOVERSIGT FOR
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

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

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

IT CAFÉ
kl.11:00-13:00
i KULTURHUSET
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/
GYMNASTIK
kl.11:00-12:00 i sal II
BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl.12:00-16:00
i foyeren til sal I
PENSIONISTKLUB
SOLBAKKEN I & II
kl.13:30-16:30
Primulavej 18
PENSIONISTKLUB
KBS
kl.14:00-16:30 i sal II

CYKELCARE
Rådgivning i forbindelse med vedligehold af egen cykel.
Kl 17:00-19:00
TLF: 21 99 28 42
SPIL-OPPERNE
kl.14:00-17:00
Spil og hygge i
foyeren til sal I
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

Det kan forekomme, at at nogle af aktiviteterne ikke bliver afholdt, i henhold til
retningslinjer for håndtering af COVID-19
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R KBS KULTURHUSET
TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

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

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

TORSDAGSMAD
Aflyst
kl.18:00
Tilmelding/betaling i
cafeén tirsdag inden
kl.10:00

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

CYKELCARE
Rådgivning i forbindelse med vedligehold af egen cykel.
Kl 10:00-12:00
TLF: 21 99 28 42

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

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

AKTIVITETER FOR ALLE
AKTIVITETER FOR UNGE
AKTIVITETER FOR VOKSNE
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VIL DU VÆRE MED?
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 sammenhold 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

Tina og Mikkel er et stærkt team på KBS BeboerNyt

