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Jeg startede mit nye job den 
15.11.2021, hvor jeg bl.a. 
beskæftiger mig med klage-
håndtering, ledelsesbetjening 
og andre sekretærfunktioner.

Jeg er født og opvokset i 
Kastrup, hvor jeg stadig bor 
med min spanske kæreste 
gennem mere end 20 år. Vi har 
tilsammen 2 børn og 5 børne-
børn, som giver lidt ekstra liv.

I mit tidligere job – også i en 
almen boligorganisation – 
beskæftigede jeg mig stort 
set med de samme typer af 
opgaver, men da jeg blev 
”ofret” i forbindelse med en 
omstrukturering, måtte jeg 
søge nye græsgange.

Jeg har også tidligere siddet 
i en afdelingsbestyrelse 
og kender derfor reglerne 
omkring opgaver, ansvar og

 kompetence, hvilket kan være 
en fordel, når jeg skal samar-
bejde med bestyrelserne.

Til alt held var Køge 
Boligselskab villige til at tage 
chancen med mig, hvilket jeg 
er rigtig glad for. Kollegerne 
er søde og rare og parate til at 
hjælpe, når de nye forretnings-
gange skal tages i brug.

Turen til og fra Køge tager 
ca. 1½ time hver vej, men det 
skræmmer mig ikke. Glæden 
ved at have fundet et godt job 
er langt større end besværlig-
hederne omkring tog, der ikke 
kører til tiden, aflysninger eller 
andre ”forhindringer”.

VELKOMMEN

Rasmus er 28 år, han kommer 
fra Ringsted og bor sammen 
med sin forlovet.  
 
Ramus er uddannet anlægs-
gartner med speciale i pleje-
teknik i 2015 hos Oknygaard, 
og blev uddannet ejendoms-
service tekniker hos Ringsted 
kommune 1. juli 2021, hvor 
han havde med de kommu-
nale skoler og daginstitutioner 
at gøre. 

Rasmus startede hos KBS den 
3. januar 2022 og er ansat i 
team Vest. 

NYT FRA SELSKABET

J                     Rasmus  Rosquist  Kjærgaard 
                             Ejendomsfunktionær

                                Michael Andersen  
                                         Sekretær
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KONTAKTOPLYSNINGER
OMRÅDEKONTORENE

NYT FRA SELSKABET

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

Beliggenhed : Astersvej 28               Mail : oest@kbs.dk       Telefon : 61 34 85 08

Kontortid :  Mandag og torsdag Kl.10:00 til Kl.11:00 

Telefontid :  Mandag og torsdag Kl.11:00 til Kl.12:00 
 

Områdekontor Midt 
 
Hastrupparken, Samsøvænget og Kirsebærhaven

Beliggenhed : Langelandsvej 4     Mail :  midt@kbs.dk     Telefon : 40 45 79 34

Kontortid :  Mandag og torsdag Kl.10:00 til Kl.11:00 

Telefontid :  Mandag og torsdag Kl.11:00 til Kl.12:00 

 
 
Områdekontor Vest 

Hastrupvænget, Hastrup Huse, Klemens Torp og Tornegården

Beliggenhed : Åkandevej 1              Mail :  vest@kbs.dk     Telefon : 30 43 16 70

Kontortid :   Mandag og torsdag Kl.10:00 til Kl.11:00 

Telefontid :  Mandag og torsdag Kl.11:00 til Kl.12:00 
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NYT FRA SELSKABET

HASTRUP HUSE
INFO OM AFDELINGEN 

Bebyggelsen er opført i 1989 i gule mursten 
og består af 147 boliger samt 20 ungdoms-
boliger i 1½ plan, opført som rækkehuse. Til 
bebyggelsen hører et fælleshus med plads 
til 48 personer samt en cafe med plads til 25 
personer. Afdelingen har eget vaskeri. Bebyg-
gelsen har flere legepladser samt grønne 
fælles-arealer. Til hver bolig hører selvstæn-
dige udhuse, dog har ungdomsboligerne 
cykelskure. Lejlighederne er forsynet med 
enten altan eller have. Energimærke C. 

BELIGGENHED
Brudelysvej, Kogleaksvej, Skebladvej, Søsvin-
get, Vandstjernevej, Åkandevej

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg - YouSee kabel TV. Den enkelte 
lejer skal selv indgå aftale om levering.
•	  Fibernet - Parknet
•	  Varme - centralvarme naturgas.
•	  Renovation - sortering af affald såvel 
                 i som udenfor boligerne.

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 linoleum, øvrige 

gulve er parket.
•	 Der er altan/karnap eller have til alle 

lejemål.
•	 Mulighed for individuel boligforbedring 

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 - 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



7K 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 2 K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 2



8 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 2

NYT FRA SELSKABET

For mig er det ganske spændende at blive 
sat ind i hvad ejendomsfunktionærerne 
og lignende går og foretager sig i Køge 
Boligselskab. Jeg har før været ude i marken 
sammen med Karl Åge i område vest. Nu er 
det område øst der står for skud og dermed 
Jens-Aage Lindenskov, der er Områdeleder 
der. Adressen på områdekontoret  er Astersvej 
28 i Solbakken 2. Deres mail lyder således: 
oest@kbs.dk. Telefonnummeret dertil er 
61348508. Mandag og torsdag kan man hen-
vende sig personligt mellem klokken 10 og 
11. Telefonisk henvendelse er mandag og 
torsdag mellem 11 og 12. Her er der lige-
ledes mulighed for at downloade en app, 
der hedder min lejebolig, hvilket også er en 
kontaktmulighed. 

Da jeg ankom til ejendomskontoret i område 
øst, var det ved frokosttid,- altså 10 minutter 
før aftalt tid. Dette indebar, at Jens-Aage lige, 
sammen med de andre kollegaer skulle have 

konsumeret, hver især en durumrulle. De stod 
faktisk op ude i materielgården og spiste og 
Jens-Aage supplerede med, at de havde haft 
travlt i dag.

For en gang skyld havde jeg nogle spørgsmål 
klar til formålet, og efter at have sundet mig 
lidt med lidt god hjemmebrygget kaffe og 
sukker dertil inklusive en flaske vand, så gik 
jeg i gang med det ,der var mit formål denne 
dag.

Jens-Aage fortæller: ”Et af vores hovedformål 
er de grønne områder. Vores fokusområder 
har jo været, lige siden jeg startede som ejen-
domsmester her i Solbakken 2 og efterføl-
gende efter, vi lavede det til område øst, midt 
og vest,- jamen så har der været nogle tiltag 
ved de forskellige ejendomme med de grønne 
områder i form af bede osv. - for netop at gøre 
det mere struktureret og dermed forsøge at 
sætte timetallet, ned så vi kan nå det hele. 
Vi er til hverdag kun 8 mand det vil sige 7 
mand i marken, og så sidder jeg primært på 
kontoret,og så har jeg Dan N Pedersen og 
Michael Lønstrøm. Michael står mest for de 
grønne områder og Dan står for det tekni-
ske. Jeg tager mig af resten, hvilket vil sige: 
Administrativt med telefonopkald fra bebo-
erne, mails og apps og alle de måder som 
beboerne har mulighed for at kontakte os på. 
Og så samtidig med det står jeg for ud og ind-
flytninger, koordinering af håndværkere. Jeg 
står for den daglige drift i budgetterne. Sørger 
for at kontere regninger og bestille og gøre 
ved fra byggemarkedet. Så jeg har rigeligt at 

KBS
OMRÅDE ØST

                               Tekst og foto: Tina Hesselbjerg 

Jens-Aage Lindenskov
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                               Tekst og foto: Tina Hesselbjerg 

KL og BL og vores eget selskab og os selv 
indgår i planlægningen. Vi forventer, at det 
går i gang til november 2022.”

”Igennem mange år har man indenfor bran-
chen taget ufaglært arbejdskraft ind, der som 
udgangspunkt er VVS ´er eller tømrer. Den 
som ønsker at få et sådant job skal kunne lide 
at gå og ordne de grønne områder. Der er så 
mange kurser, man kan gennemgå for at blive 
opdateret i de forskellige arbejdsgange, der er 
indenfor området.”

”Her i område øst der har vi en holdning - vi 
er alle sammen voksne mennesker og vi skal 
have det godt, når vi er på arbejde. Vi skal 
have et godt samarbejde. Vi skal have det 
hyggeligt sammen. Man skal tage ansvar for 
eget arbejde. Til hverdag når vi går her, er der 
ikke noget der hedder leder, mellemleder eller 
ejendomsfunktionær – nej – vi er lige, men 
derfor er der alligevel nogen, der har et større 
ansvar end andre. Hjælpe hinanden, støtte 
hinanden, muntre hinanden op, hvis man har 
det skidt en dag. Kom og snak med os andre 
om det, så alle er glade for at være her. Det 
er vores hovedformål. Det samme gælder 
arbejdets udførsel. Ja, men selv om jeg sidder 
som daglig leder i øst så er jeg sikkerhedsre-
præsentant både i øst, midt og vest, hvilket 
også er et job, som jeg går op i - for jeg har 
det på den måde, der er nogle regler, der skal 
holdes og bryder man dem så kommer man 
til skade - tit og ofte,- både lettere eller en stor 
skade, hvilket vi vil undgå så vidt som muligt. 
Sammen med driftslederen har jeg et årligt 
gennemsyn med ejendommene om sikker-
heden bliver overholdt.  Ind imellem når jeg 
kommer rundt til de forskellige afdelinger og 
skal snakke med en eller anden person – det 
er ikke noget, jeg opsøger, men når man alli-
gevel lige ser, at der er noget, der ikke bliver 
overholdt, rent arbejdsmiljømæssigt set, så får 
de lige en anmeldelse, at de lige skal huske dit 
og dat og altid rende rundt i sikkerhedssko.”

    

se til og det har de andre også,- så der er ikke 
nogle der går arbejdsløse hjem fra arbejdet 
uden at have udført et godt stykke arbejde.”

”Jeg møder ind klokken 6 om morgenen og 
det første jeg gør om morgenen, er at sørge 
for at der er kaffe til de andre, når de møder 
ind halv syv – kvart i 7 og så sidder vi lige og 
sludrer lidt i fællesskab og så tager vi ellers 
og kører rundt til de forskellige afdelinger, de 
skal arbejde i og så tager vi af vores I opgaver, 
hvilket er alle de opgaver vi laver for bebo-
erne. Hvad angår de grønne områder da plan-
lægger vi en uge ad gangen.”

”Når man møder ind om morgenen i sådan 
et job, som vi har, så er det lige meget om 
man sidder på kontoret eller om du er ude 
i marken så kommer der hele tiden noget 
uforudset og det er jo det, der gør det sjovt 
at være ejendomsfunktionær, da der ikke er 
nogen dage der er ens. Det kan godt føles 
som om dagene er ens en gang i mellem, men 
det er mere, hvis man er i gang med at klippe 
hæk og man kun klipper hæk en hel uge til 
14 dage, ja men så bliver det trivielt til sidst – 
og man får ondt i armene og hvis det er lidt 
varmt, så kan man godt blive lidt dvask. Men 
der kommer hele tiden opgaver ind. Du laver 
ikke det samme hele tiden og hver dag. Det 
gør man ikke.”

”Her i Solbakken 2 er hele firmaet ved at fore-
tage en totalrenovering og på det tidspunkt 
her ligger det ude i udbud hos entreprenøren 
og i øjeblikket er vi i gang med at lave samta-
ler med de beboere, som skal genhuses, fordi 
deres lejligheder skal laves om til tilgænge-
lighedsboliger. Tilgængelighedsboliger er en 
hel ny byggeform man gør i dag. Hver gang 
man laver om eller skal bygge nyt så bliver det 
lavet om til tilgængelighedsboliger, hvilket er 
et udtryk for at man kan bo der fra vugge til 
grav. Det er formålet med en tilgængeligheds-
bolig. Der er en masse, der skal forberedes 
med møder og administration. Det er immer-
væk et byggeri, der skal laves for næsten 178 
millioner kroner, hvor landsbyggefonden og 
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NYT FRA SELSKABET

BL / BOLIGEN
5 mest læste historier i 2021(uddrag)

1 
SKADEDYR: Hvem har ansvaret

Mange har oplevet at have ubudne gæster 
i sin bolig. Haft skægkræ i skabe og skuffer. 
Eller er blevet bidt af væggelus, mens de sov. 
Det er også tilfældet i de almene boliger. Og 
når først skadedyret er flyttet ind, hvad gør 
man så som lejer og udlejer?

Det er mest insekter, beboere kan være plaget 
af i sin bolig. Der findes over 20.000 arter af 
insekter i Danmark. De fleste er ganske harm-
løse, men kan være meget generende. Andre 
kan gøre skade på bygninger og inventar. Og 
dem kan boligorganisationen være nødt til at 
bekæmpe, inden de formerer sig og bliver til 
gene for flere beboere eller risikerer at skade 
den ejendom, de bor i.

Insekter i hjemmet 
De meste almindelige insekter er 
bananfluer,skægkræ, sølvfisk og væggelus 
m.fl.

Lejerens ansvar for egen bolig 
Som almen lejer har man pligt til at holde sin 
bolig sund. Og ikke medvirke til, at skadedyr 
spreder sig. Det gør man ved at gøre sin bolig 
uegnet for insekter og andet kryb:

1. Lufter ud / fjerner fugt i boligen
2. Gør grundigt rent i hele boligen
3. Undgår madrester og sjatter på borde, 

skuffer og skabe
4. Går ned med skraldet
Når skadedyrene flytter ind, skal man som 
lejer i første omgang selv prøve at få bugt 
med dem. Støvsugning og insektfælder kan 
være gode at bruge overfor nogle insek-
ter. Andre kan kun slås ned med kemisk 
behandling.

Er man som lejer i tvivl om, hvordan man gør, 
skal man kontakte sin boligorganisation. De 
kan give råd og vejledning og vurdere, om 
der er behov for at kontakte skadedyrs-spe-
cialister, hvis det kræver en særlig indsats at 
bekæmpe skadedyrene.

Lykkes det ikke lejeren selv at tage hånd om 
problemet, har man desuden pligt til at infor-
mere boligselskabet, så de kan tage over 
på bekæmpelsen af skadedyr. Og undgå, 
at problemet spreder sig til andre dele af 
ejendommen.

Hvis man som lejer ikke informerer sin boli-
gorganisation om, at man er ramt af ska-
dedyr i sin bolig, kan man blive erstat-
ningsansvarlig for en del af udgifterne til 
skadedyrsbekæmpelse.
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Skader på indbo dækkes af lejerens egen 
indboforsikring.

Bekæmpelse af rotter er kommunens ansvar. 
Ser man en rotte i eller omkring sin bolig har 
man pligt til at anmelde det til kommunen. 
Derfor skal man som lejer straks give besked 
til sin boligorganisation, så boligorganisatio-
nen kan kontakte kommunen.

1 / 2  Sølvfisk er et af boligens mest harmløse 
skadedyr og mest bare til gene for beboeren. 
Sølvfisk foretrækker lune, fugtige omgivelser 
og trives godt på badeværelset.

2 / 2 Problemer med væggelus i danske hjem 
er stigende. Væggelusene bringes ofte med 
hjem via tøj, bagage og møbler i forbindelse 
med rejser, flytninger og køb af ”loppefund”. 
En væggelus lever af blod. Den foretrækker at 
suge blod på mennesker og kommer frem om 
natten for at spise. Er de først flyttet ind, kan 
de være meget svære at komme af med igen.

De mest almindelige skadedyr 
Skægkræ og væggelus er blandt de mest 
almindelige skadedyr inde i boligen.  

Både væggelus og skægkræ kan være svære 
at komme til livs. De formerer sig lynhurtigt 
under de rigtige forhold og kan brede sig til 
andre boliger gennem afløb og ventilations-
anlæg i ejendommen.

2 
BEBOERE BETALER 
Beboerne har ofte betalt cirka 300 kroner eller 
mere om måneden for bredbånd fra YouSee, 
sådan er det ikke længere. Køge Boligselskab 
har nemlig fundet andre alternativer, siger 
René Nielsen, forretningsfører.Vi har valgt at 
lægge vores eget bredbåndsnet, fordi der 
er en stor økonomisk gevinst i det for bebo-
erne. Nu sparer de omkring 200 kroner om 
måneden i forhold til det, de har været vant til 
at betale for internet,” siger René Nielsen, for-
retningsfører i Køge Boligselskab.

SÅDAN GØR DU I  
NEDENSTÅENDE TILFÆLDE: 

•	 Mus: Meldes til  
områdelederen omgående!

•	 Skægkræ: Meldes til 
områdelederen omgående!

•	 Sølvfisk: Fjerner man selv!

FAKTA 
Køge Boligselskab lægger sit eget 
fibernet ud til alle boliger af 4 
grunde: 
 
1.  Vi vil eje vores egen infrastruk  
       tur. 
 
2.  Ingen skal tjene penge på   
       vores beboere på vores egne     
       anlæg.

3.  Der er en stor økonomisk gevinst    
      for vores beboere.

4.  Det fremtidssikrer vores boliger,  
      at internet er med i hus lejen.

Forretningsføreren og beboerrådgi-
veren har hos en lang række beboere 
været behjælpelig med opkobling (tv, 
pc og mobiltelefon mv.) til selskabets 
fibernet. 
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1. Der indføres en ny liste over forebyggelses-
områder. I disse områder indføres obligatorisk 
fleksibel udlejning efter kriterier, som fastlæg-
ges af kommunen. Kommunens boligsocial 
anvisning begrænses som udgangspunkt i 
disse områder, således der ikke kan ske bolig-
anvisning til borgere, der ikke er statsborgere 
i EU, EØS-lande eller Schweiz, modtagere af 
en række overførselsindkomster samt perso-
ner med en dom.

2.  Definitioner ændres.  Ordet ”ghetto” udgår 
af. ”Ghetto-områder” omdøbes til ”parallel-
samfund” og ”hårde ghettoområder” omdø-
bes til ”omdannelsesområder”, mens ”udsatte 
områder” bevarer deres betegnelse.

3. Omdannelsesområder udpeges først efter 
5 år som parallelsamfund. Det har tidligere 
været 4 år. Nu gælder det, at et boligom-
råde skal have været et parallelsamfund i 5 
på hinanden følgende år for at kunne blive 
betegnet som et omdannelsesområde og 
derved blive underlagt krav om nedbringelse 
af almene familieboliger.

4. Tilflyttere til udsatte områder (herunder til 
omdannelsesområder og parallelsamfund) 
som følge af bytte eller fremleje vil skulle 
opfylde de fleksible kriterier, som gælder for 
almindelig udlejning i områderne.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet

4 
EL-LADESTANDERE: NYT PROJEKT SKAL 
FINDE FALDGRUBERNE 
Flere og flere beboere ønsker ladestandere 
til el-biler. Og boligorganisationerne ønsker 
at sætte det grønne øverst på dagsordenen. 
Men hvor er faldgruberne, når man skal 
vælge leverandør? Det skal et nyt branche-
projekt sætte fokus på. Selvom det fortsat er 
mikroskopisk, hvor mange Teslaer, der fylder 
i landets boligområder, giver et stigende salg 
af el-biler i alle prisklasser flere henvendelser 

3 
LISTERNE OVER UDSATTE BOLIGOMRÅ-
DER HAR NU 62 NYE FOREBYGGELSES-
OMRÅDER 
Liste over forebyggelsesområder pr. 1. 
december 2021 
Listen er indført for at forebygge at områder-
ne udvikler sig til, hvad man tidligere beteg-
nede som ’ghettoer’. Altså områder som igen 
efter fem år kan blive til et omdannelsesom-
råde med dertilhørende afvikling af boliger.

I områderne indføres fleksibel udlejning base-
ret på beskæftigelse og uddannelse ligesom, 
der sker en stramning af reglerne for, hvem 
kommunen kan anvise til boligerne. Listen 
over forebyggelsesområder omfatter almene 
boligområder med mindst 1.000 beboere, 
hvor andelen af indvandrere og efterkom-
mere fra ikke-vestlige lande overstiger 30 pct., 
og hvor mindst to af følgende fire kriterier er 
opfyldt:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der 
er uden tilknytning til arbejdsmarked eller 
uddannelse, overstiger 30 pct. (toårigt gen-
nemsnit).

2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse 
af straffeloven, våbenloven eller lov om eufo-
riserende stoffer udgør mindst 2 gange lands-
gennemsnittet (toårigt gennemsnit).

3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der 
alene har en grunduddannelse, overstiger 
60 pct. af samtlige beboere i samme alders-
gruppe.

4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for 
skattepligtige i alderen 15-64 år i området 
(eksklusive uddannelsessøgende) er mindre 
end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoind-
komst for samme gruppe i regionen. 

Det er første gang den officielle liste over 
forebyggelsesområder offentliggøres.

Fire vigtige ting i de nye lister over udsatte 
boligområder



13K 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 2 K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 2

let kan skabe et overblik, der gør det muligt 
at tage en beslutning på oplyst grundlag, 
der forhåbentligt gør, at beboerne får mest 
muligt for deres penge. Og hvis man laver sin 
egen løsning, så udelukker man måske nabo-
erne til ens boligområde i at bruge ladestan-
derne. Der er flere overvejelser at gøre sig.

Her er de ting projektet skal afklare: Projektet 
fra AlmenNet omkring el-biler og ladestande-
re fra AlmenNet vil have fokus på en række af 
de ting, man skal være opmærksom på. bl.a.:

-  Parkeringsforhold og deling

-  Forsyning

-  Udformning, design og teknik

-  Økonomi og finansering – Hvordan forbe-    
   reder man, etablerer, drifter og ikke mindst   
   afregner kWh-prisen.

- Afdækning af leverandørmarkedet contra 
muligheder for egne løsninger og udvikling

til afdelingsbestyrelserne i mange af landets 
boligområder. Flere oplever et stigende pres 
på at få infrastrukturen omkring ladestan-
dere i gang. Dilemmaet er det med hønen 
og ægget: Ingen vil købe en el-bil, hvis man 
ikke kan lade den op. Og ingen vil opstille en 
ladestander, hvis der ingen el-biler er. Flere er 
i fuld gang, mens andre afventer, inden man 
klargører boligområdet til en elektrisk frem-
tid. 

Men hvor er faldgruberne, når man som boli-
gorganisation gerne vil opsætte ladestande-
re? Hvor mange skal man sætte op - og nok 
så vigtigt: Hvordan sikrer man, at beboerne 
får mest muligt for hver krone?

Et nyt projekt fra AlmenNet skal i samarbejde 
med FAB kortlægge området, opsamle erfa-
ringer på tværs af branchen og tilbyde de 
rette værktøjer.

Der er ingen tvivl om, at el-biler er kommet 
for at blive. Derfor skal vi som branche selv-
følgelig også følge med og mange rykker 
allerede. Men der opstår hurtigt en række 
spørgsmål. Vil man selv drive sådan et ladesy-
stem, eller vil man lade andre gøre det? Der 
er mange forskellige modeller og dermed 
fordele og ulemper for boligselskaber og 
beboere. Sidste år blev reglerne for opsæt-
ning af ladestandere lidt mindre firkantede. 
Det betød bl.a., at man som boligorganisation 
ikke længere behøvede at ’forlove’ sig med 
én udbyder på markedet, men kunne vælge 
mere frit. Det betyder, at man bl.a. godt selv 
må stå for at drifte og vedligeholde og evt. 
afregne med beboerne. 

Fra nogle aktører vil man måske få tilbudt, 
at de betaler for el-ladestanderen. Men hvis 
der ikke er strøm nok, så skal der etableres ny 
el-tavle, og så begynder det at koste. Det er 
nogle af de ting, BL skal undersøge, så vi sam-

FAKTA
Selskabsbestyrelsen har på sit møde 
i december drøftet El-ladere i afdelin-
gerne. 

Selskabet hovedbestyrelse har drøftet 
en eventuel udvendig råderet omfat-
tende tilladelse til at opsætte El –ladere 
til El-biler for det enkelte lejemål. 

Selskabet vil ikke godkende individuelle 
løsninger.  

Skal der etableres El-ladere i Køge Bolig-
selskab skal det ske som fællesløsninger 
for den enkeltete afdeling. 

Selskabet vil dog vente på udviklingen 
førend der tages stilling til fællesløsnin-
ger. 

I øjeblikket henviser der til El-ladere i 
det offentlige rum.
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5
LARMER NABOEN? 5 GODE RÅD TIL AT FÅ 
DEN STOPPET!

1: Skriv aldrig et brev
Du skal banke på hos naboen frem for at 
lægge en seddel i postkassen. Et brev kan 
læses på mange måder, og det bliver ofte 
opfattet som chikane og kan få konflikten til 
at eskalere. Et brev kan også få din nabo til 
at klage videre til boligselskabet, fordi han 
opfatter dit første brev som chikane.

2: Tag klagen seriøst
Får du selv en klage, skal du tage den seriøst 
fra starten. Måske handler din underbos klage 
først om, at lysekronen svinger rundt, når dine 
børn tramper på gulvet. Smækker du døren 
i, kan konflikten komme til at handle om alt 

muligt andet også. Underboen kan tænke, at 
du opdrager dine børn på en dårlig måde, og 
måske begynder hun også at blive irriteret 
over, at I råber om morgenen og smækker 
med dørene, og at det sikkert er med vilje. 
Problemet går fra at handle om larm til at 
handle om en person eller en hel familie.

3: Drik kaffe med din nabo
Det personlige møde er vigtigt. Her kan I 
afstemme jeres behov og forventninger til hi-
nanden. Du kan invitere naboen indenfor eller 
måske kan I mødes i beboerlokalet. Gør det 
hyggeligt. Byd på kaffe, kage eller te. Et møde 
kan i sig selv gøre problemet mindre, fordi det 
er frygteligt at være i konflikt med sin nabo. 
Som regel går I begge lettet fra et personligt 
møde – især hvis I føler jer hørt og forstået. På 
mødet kan I også blive enige om, hvordan I 
kontakter hinanden fremover.
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4: Lyt før du taler
Vent med at byde ind med løsninger på 
problemet. Start altid med at lytte til den 
person, der har klaget. Naboen skal føle sig 
hørt og forstået, før han er klar til at høre dit 
syn på sagen. Bagefter kan du tage ordet. Tal 
i ”jeg-form” og sørg for at blive på din egen 
banehalvdel hele vejen igennem. Hav mere 
fokus på, hvad fremtiden bringer – frem for 
at køre for meget rundt i fortiden. Brug første 
del af mødet på at forstå, at der er forskellige 
behov og måder at leve livet på – og at det er 
helt okay.

5: Nu kan I komme med løsninger
Når I er trygge ved hinanden, kan I måske 
sammen finde løsninger på problemet. 
Hvis naboen forstår, hvor meget larmen fra 
børnene generer dig, er der større chance for, 
at han vil gøre noget ved problemet. Måske 
foreslår din nabo selv at tage de morgen-
friske børn med ind i et andet rum på et par 
legemåtter, hvis han ved, hvad det betyder for 
dig. Det kan også være, at din overbo får lyst 
til at lægge et blødt gulvtæppe på gulvet, hvis 
du er generet af lyden fra fodtrin, når du skal 
sove.
Det kan også være, at I begge allerede har 
gjort alt, hvad I kunne for at begrænse larm. 
Og at et fysisk møde gør jer mere rummelige 
overfor hinanden.
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NYT FRA SELSKABET

TYSKLANDSTUR
AKTIVITETSUDVALGET

sig til turen og nyde nogle timer i selskab 
med andre. Så vi tog forsigtighedskasket-
ten på. Der var selvfølgelig krav om gyldigt 
Coronapas og de fleste havde allerede fået 
booster vaccinen. Alle fik udleveret håndsprit 
og mundbind til turen. Og denne gang var 
bussen kun halvt fyldt, så der var plads til at 
brede os, og vi havde sat tilstrækkelig tid af til 
et pitstop undervejs, så der kunne blive luftet 
godt ud i bussen.

Så det var skønt at tage imod 27 glade og 
forventningsfulde beboere fra Solbakken I og 
II, Klemens Torp, Hastrupparken og Hastrup 
Vænget og blive bekræftet i at det var den 
rigtige beslutning. 

Mange mødte op med deres “jaguarer”, som 
viste sig at være et fedt synonym for en ind-
købstrolley. 

SOCIALT ARRANGEMENT - 
TYSKLANDSTUR

Som alle ved, har det været en meget lang 
periode, hvor sociale aktiviteter i KBS har 
været på lavt blus grundet COVID-19 situatio-
nen. Så da der blev lempet på restriktionerne 
i sommers, øjnede aktivitetsudvalget straks 
muligheden for at genoptage nogle af de 
sædvanlige aktiviteter.

Så vi gik straks i gang med at planlægge den 
traditionelle Tysklandstur og fik fastlagt dato 
til d. 7.12.21.

Og netop som alt var på plads, dukkede 
der pludselig en Omnikron variant op, som 
nær havde sat en kæp i hjulet. Tankerne var 
mange; er det forsvarligt at tage afsted, hvor 
farlig er den nye variant osv. osv.

Vi vidste også at mange havde glædet 

                               Tekst: Helle Vestergaard



17K 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 2 K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 2

Vi ser frem til endnu en tur i 2022 og vil her-
med opfordre flere af jer til at deltage og 
nyde glæde af et KBS socialt arrangement, 
hvor der er mulighed for at møde nogle af 
jeres naboer/byboere.

På aktivitetsudvalgets vegne 
Martin, Kim, Helle

Humøret var højt og blev hjulpet godt på vej 
af både Martin og chaufføren (Frække Frede), 
som fortalte sjove anekdoter undervejs.

På færgen stod personalet klar med lidt smør-
rebrød og øl/vand, så vi var godt rustede til 
indkøb i Bordershoppen. Her fik vi lidt længe-
re tid end normalt, for den oprindelig booke-
de afgang fra Tyskland, var blevet reserveret 
til kun farlig gods - og den kategori passede 
vi dog alligevel ikke på.

Så var det ellers hjemover igen og her vente-
de 20 gevinster og en lækker købmandskurv 
på at blive udtrukket på lodder solgt i ameri-
kansk lotteri. Der var spænding til det sidste, 
hvor nogle vandt flere gange og andre måtte 
erkende, at det ikke lige var den dag Fortuna 
var med dem. Stort tillykke til vinderen, som 
vandt den lækre købmandskurv. 

Og så var vi efterhånden nået frem til Dalby 
hotel, hvor vi blev forkælet med traditionel 
flæskesteg med det hele og ris al’amande og 
kirsebærsovs. Det smagte virkelig godt og der 
var rigeligt af det. Så på det sidste stykke vej 
hjem til Køge, var der noget mere stille i bus-
sen, hvor indtryk og mad vist blev fordøjet.

Det var en fornøjelse at være sammen med 
jer alle, tak for jeres gode humør og adfærd. 
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CYKEL CARE
KBS 

NYT FRA  AFDELINGERNE

Cykel Care

De fleste beboere, som har boet i Køge 
Boligselskab i flere år, kender til Køge 
Boligselskab’s Cykel Care. Men er man ny 
beboer, har man måske ikke hørt om os. Som 
helt ny frivillig i Cykel Care (og ny frivillig i 
Kulturhusets cafe) vil jeg gerne benytte lej-
ligheden til at fortælle lidt om Cykel Care set 
med en helt ny frivillig’s øjne.

Hvad er KBS Cykel Care: 
Stedet, hvor man kan få hjælp til at få fikset 
sin cykel, uden at det koster spidsen af en 
jetjager.

Hvor finder man Cykel Care: 
I containeren, som er stillet til rådighed af 
KBS, bag kulturhuset, Langelandsvej 66

Åbningstider i Cykel Care:  
Lørdage 10:00-12:00 og i sommersæsonen 
(indtil 01. oktober) og så onsdage 17:00-19:00

Hvad gør vi i Cykel Care: 
Vi assisterer beboerne med selv at foretage 
vedligehold og reparationer af deres egne 
cykler. Ingen af os er faguddannede cykel-
mekanikere. Vi kan nok bedst beskrives som 
selvlærte cykelnørder med et godt hjerte, der 
arbejder gratis nogle timer hver uge. Vi lærer 
gerne fra os, og vi giver også råd og vejled-
ning (efter bedste evne). 

Hvordan finansieres Cykel Care: 
Vi, der driver Cykel Care i åbningstiden er 
ulønnede frivillige. Vi får stillet cykelcontai-
neren (med indhold og lys) til rådighed af 
boligselskabet og finansierer reservedele og 
forbrugsvarer til vores arbejde i Cykel Care 
gennem videreformidling af brugte/kasse-
rede /donerede cykler samt donationer fra 
glade brugere.

Hvad kan vi i Cykel Care: 
Hjælpe med de mest almindeligt forekom-
mende problemer, som man kan have med 
sin cykel. Mere komplicerede opgaver kan 
vi også hjælpe med, selvom vi af og til må 
give fortabt og henvise til faguddannede 
professionelle.

     Tekst: Jens Anker Knudsen Foto: Tina Hesselbjerg 
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     Tekst: Jens Anker Knudsen Foto: Tina Hesselbjerg 

Hvad koster det at bruge Cykel Care: 
Som udgangspunkt koster det ikke noget at 
bruge Cykel Care.
Vi bruger primært reservedele, som er kanni-
baliseret fra skrottede og donerede cykler. 
Men hvis der er behov for nye reservedele, må 
man selv komme med reservedele eller man 
kan få en hjælpende hånd til at finde frem 
til den rigtige reservedel til en fornuftig pris 
f.eks. via henvisninger til kendte og pålide-
lige online hjemmesider. I nogle tilfælde har 
vi også et lille lager af dele, som vi kan for-
midle til vores brugere. Men vi er nødt til at 
bede om en donation, der svarer til det beløb 
som vi har brugt på indkøb af reservedele. 
Kun på den måde har vi mulighed for også at 
hjælpe den næste bruger, som skal have løst 
en Cykel-udfordring.

Vi håber på, at vores brugere kvitterer for 
vores assistance ved at donere et passende 
beløb (efter lyst og evne) til Cykel Care’s kasse 
sådan, at vi også kan hjælpe andre med at 
fikse en punktering, en knækket kæde, eller 
tilsvarende udfordringer med deres cykler - 
med reservedele fra vores meget begrænsede 
lager af almindeligt benyttede cykeldele.

Velkommen i containeren bag kulturhuset  
hos det velsmurte cykelteam:

John Bo - Brian - Markus - Jens



20 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 2

NYT FRA  AFDELINGERNE

Interview med Jens Anker Knudsen 
Formand i Solbakken I

For 7-8 år siden, i oktober måned, flyt-
tede jeg ind i Solbakken I. Før boede jeg i 
Hastrupvænget i 16 år. Jeg havde planlagt, at 
jeg skulle gå på pension, når jeg blev 60, og 
så skulle jeg finde noget, der var billigere. Jeg 
kunne ikke finde noget, der var billigere og 
bedre end Solbakken I, så det lagde jeg billet 
ind på og fik faktisk ret hurtigt et tilbud om 
at få en lejlighed deroppe. Så der flyttede jeg 
op. Jeg var superglad for det og er det sta-
digvæk. Jeg bor på 1. Sal. Der er store grønne 
områder hele vejen rundt.  
 
Det er fantastisk, når man står op om morge-
nen og solen skinner ind ad vinduet. Der er 
bare grønt. 
Vi har jo et fællesskab derude i hvert fald i 
den blok, hvor jeg bor. Der står et bord bæn-
kesæt på hver eneste græsplæne foran hver 
blok. Der har vi været rundt og har lånt et 
ekstra bord bænkesæt, så nu har vi to, som 
vi har stillet sammen. Så har vi sat en pavil-
lon op, hvor vi kan sidde selvom der kommer 
et dryp vand. Der er mange, der sidder der 
jævnligt. Engang i mellem griller vi også. 
Rundt omkring ved de forskellige blokke, der 
var der nogen fra gammel tid, der fik lov til at 
indrette en lille have foran deres blok. Dem 
er der stadig nogen af, som de får lov til at 
beholde, lige indtil de flytter fra. De går stort 
set og passer dette. Det ser pænt og nyde-
ligt ud. Det er indrettet på den måde at ejen-
domsfunktionærerne ikke har noget med 

dette at gøre og det skal de heller ikke have. 
Det skal bare holdes. Jeg tror at der er en 
4-5-6 stykker af den slags.

Det eneste jeg er der for, det er fællesskab. 
Ved sidste beboermøde, for nylig, der fik vi 
beboernes accept, for at vi tager vores tidli-
gere bestyrelseslokale til brug til fælleslokale 
for beboerne. Så har vi udnævnt en gruppe 
af voksne ansvarlige kvinder, der sørger for 
adgangen og sørger for at holde en lille smule 
øje – og det gider de gerne. Og det tog vi i 
brug i går. Det lokale vi har, der er et lille rum 
for enden, som hidtil har fyldt op med arkiva-
lier, printere og computere osv. Det lille rum 
det vil vi bruge til afdelingsbestyrelsen. Vi er 
kun 4, så vi kan sagtens nøjes med det lille 
rum. Det store lokale bliver et fælleslokale for 
beboerne. Her kan man sidde og få sig en kop 
kaffe og kage. Man kan strikke blandt meget 
andet. Men det varer lige et stykke tid, inden 
der kommer gang i den. Vi havde åbning i 
går. Der kom masser af mennesker og der var 
dejlig hjemmelavet kage. Der kom en 10-15 
stykker, der lige kiggede ind for at se, hvad 
det var for noget. Der var åbent i 3 timer. 
Vi har været rundt at dele sedler ud. Her står 
der tre telefonnumre på de tre kvinder. Dem 
kan man få nøgler af, så man kan låse op. 
Tingene er ikke lagt fast endnu, det skal folk 
selv bestemme. Vi har skabt rammerne nu 
skal det bare bruges. Det er demokratisk. De 
tre damer har stået for det praktiske. Jeg har 
faktisk ikke lavet en pind. Ideen stammer fra 
noget vi har snakket om i afdelingsbestyrel-
sen. Jeg er formand. Jeg er jo ikke en skid. 
Jeg er kun noget i kraft af bestyrelsen og alle 

BEBOERPORTRÆT
 
SOLBAKKEN I 

                                      Tekst og foto: Tina Hesselbjerg 
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BEBOERPORTRÆT
 
SOLBAKKEN I 

                                      Tekst og foto: Tina Hesselbjerg 

beboerne. Holdningen er i virkeligheden at 
hjælpe og få sat lidt gang i tingene, hvis der 
er behov for det. Det vil jeg frygtelig gerne. 
Formålet med at jeg gik ind i afdelingsbesty-
relsen var at skabe noget mere fællesskab. 
Det var der for lidt af. Det har der været tid-
ligere, hvilket jeg både har læst og hørt om. 
Det var bare gået helt i stå ik´. Det er synd. Vi 
har et tvungent fællesskab. Vi bor sammen. 
Vi har nogle fantastiske rammer - de skal bare 
udnyttes. Det er indtil videre kulminationen af 
det fællesskab, som vi frygtelig gerne, en del 
af os vil have op at stå.

I forbindelse med min opstart i Cykel Care og 
caféen i Kulturhuset i Hastrupparken, der er 
nøgleordet stadig fællesskab.  Når nu man 
kommer her og ligesom glider ind i det fæl-
lesskab, der er her med de frivillige ik´, så 
bliver det som en slags familie og det er jo 
fantastisk. Der er åbenbart nok at rive i, så 
man kan fylde hele sin hverdag op, hvis man 
har lyst til dette. Måske kan det også en gang 
imellem udvikle sig til noget, der er overvæl-
dende. Men så kan man bare sige, det kan jeg 
ikke. Den frihed har man jo hele tiden. Jeg har 
svært ved at lade være med at blande mig 
i alt muligt. Jeg har lært igennem hele min 
barndom når man har sagt A, skal man også 
sige B. Hvis man skal gøre noget, så skal man 
gøre det ordentligt. Det er alt sammen for 
min egen skyld. Jeg gør ikke noget for nogen 
mig selv. Det er bare et ekstra plus, at det er 
til gavn. Jeg vil ikke bare sidde og se fjernsyn 
hver dag hele dagen. At skabe gode relatio-
ner og fællesskab det er lige mig. Der står fæl-
lesskab henover det hele. Og så elsker jeg at 
skrue og hamre og banke og gøre noget med 
mine hænder i Cykel Care. 

Fritidsinteresser: Jeg elsker at køre på motor-
cykel sammen med mine motorcykel kam-
merater. Så pakker jeg motorcyklen op med 
campinggrej - så er vi nogle stykker, der tager 
af sted og sover i shelter og laver bålmad og 
kører rundt og kigger på Danmark fra den 
smukkeste bagside. Gerne derude, hvor asfal-
ten stopper og  grusvejene tager over.

I mit arbejdsliv, som jo så sluttede for 5 år 
siden, hvor jeg gik på pension, selvvalgt, har 
jeg beskæftiget mig med computer og it. Jeg 
har været ansat som it specialist i Københavns 
lufthavn i 16 år, hvor jeg havde en fest -  for de 
købte den ene efter den anden kæmpestore 
meget, meget spændende computer, som jeg 
kunne lege med i dagevis og så fik jeg oven i 
købet penge for det.

Jeg er fraskilt. Det skete for 35 år siden. Og jeg 
kender stadig min ekskone. Hun er stadigvæk 
et fantastisk menneske. Vi taler sammen, og 
vi har vores to børn sammen som er 40 år og 
42 år.

Motto: Jeg kan alt og jeg ved alt og hvis der 
er noget, jeg ikke har prøvet før, så finder 
jeg ud af det. Sådan er det bare. Folk bliver 
trætte af at høre på det. Hold kæft en blære-
mås – men det passer som regel. Jeg er også 
pisse stædig. Jeg har det lidt som Pippi – det 
har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt. 
Især, hvis det er noget med teknik, noget med 
værktøj, noget med store hamre og høje lyde, 
maskiner. Det er fantastisk!

Jens Anker Knudsen
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KULTURHUSET
KULTURHUSET

 
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. 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 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 varm mad til frokost  
kl.12:00 i Kulturhusets Café. Pris: Kr. 35,00.  
Der mulighed for Take away Pris: Kr. 40,00

Har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset? 
Caféen 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. 

TIRSDAG OG ONSDAG MENU 
 
 Kulturhusets Café
Der er frokost hver onsdag 
Fra kl.12:30 til kl.14:00
Se opslag i Cafeen

Torsdag den. 3. februar 2022
Stegt flæsk m/persillesauce, Kartofler og 
rødbeder
Pris Kr.50,00 

Torsdag den 3. marts 2022
Stegt flæsk m/persillesauce, Kartofler og 
rødbeder
 Pris Kr.50,00 
 

Torsdag den 7. april 2022
Stegt flæsk m/persillesauce, Kartofler og 
rødbeder
Pris Kr.50,00 

 
Tilbehør til maden er årstiden grøntsager eller 
salat. 

Billetter kan købes i kulturhuset frem til  
tirsdag kl.16:00 samme uge, man vil deltage. 

Venlig hilsen
Kulturhuset, Langelandsvej 66
Tlf. 29 39 43 46.
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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 - 16:00 
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  
dokumentation for, at du bor i et af vores 
lejemål.  
 
Du underskriver en indmeldelsesblanket.

 
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 
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 akti-
viteter. For de voksne er der bl.a. motionscen-
teret, pensionistklubben, billardklubben Habil, 
og Kreaklubben. 
 
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 
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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 
Aktivitetssalen  

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

PENSIONISTKLUB/
GYMNASTIK 
kl.11:00-12:00 i 
Aktivitetssalen  

SPIL-OPPERNE 
kl.14:00-17:00          
Spil og hygge i 
Kulturhuset

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

PENSIONISTKLUB 
KBS                                 
kl.14:00-16:30 i  
Aktivitetssalen 

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

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

TORSDAGSMAD 
Første torsdag i 
måneden 
kl.18:00  
Tilmelding/betaling i 
cafeén tirsdag inden 
kl.10:00

FREDAGSCAFÉ 
kl.16:00-18:00  
i foyeren til 
Aktivitetssalen 

LØRDAG

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

Interview med Gitte 

Gitte er for tiden vikar i caféen i Kulturhuset 
i Hastrupparken. Jeg har sat hende i stævne, 
og vi sidder et kort øjeblik ude i selve den 
hyggeligt indrettede café, hvor der altid er 
plads til at få en god snak med hinanden. 
Gitte virker fortravlet og har øjnene stift 
rettet mod disken. Det er dér, man kan se 
folk komme og gå. Gitte og jeg har lavet en 
decideret aftale, som vi begge to var ved at 
glemme. Dog sidder vi alligevel nu overfor 
hinanden. Gitte begynder at fortælle: 

Jeg har erfaring indenfor restaurationsbran-
chen, er gift og har to børn.

”Smoothies og pommes frites er nyt i cafeen 
og så er der enormt meget kagesalg. Jeg 
kan slet ikke følge med. Jeg bager kage hele 
tiden. De der smoothies de trækker i hvert 
fald kunder til!! Toastene og det der har været 
før i form af burger med og uden kød, is kaffe 
og varm kakao med flødeskum bliver der 
også solgt en masse af.”

”Aftensmaden starter op igen, den første 
torsdag i måneden.”

Netop på dette tidspunkt i samtalen kommer 
John Bo ind i caféen. Hans gode hund står 
udenfor og skal, i sagens natur, lige have en 
godbid af Gitte, traditionen tro. Jeg tænker: 
”Ja men, er vi da ikke også blevet færdige.” 
Dette bliver Gitte og jeg hurtigt enige om og 
livet gang i caféen fortsætter som om intet 
var hændt. Caféen er et godt sted at mødes, 
og dette gælder til hverdag, men specielt til 
tirsdagsmorgenmad, til frokost om onsda-
gen og nu igen til torsdagsaftensmad, som jo 
så bliver den første torsdag i måneden. Her 
skal man som før have en billet for at deltage, 
hvilken skal købes i caféens åbningstid, som 
er fra klokken 9:00 mandag til torsdag, til 
klokken18:00, fredag 9:00 til 16:00.

Om søndagen er der åbent i Kulturhuset fra 
10:00 til 13:00 dog er det kun motion, der er 
åbent for. Caféen har dermed lukket denne 
dag.

                                                   Tekst: Tina Hesselbjerg 
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                                                   Tekst: Tina Hesselbjerg 

Gitte



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 sam-
menhold i KBS. Tina 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 / kmg@kbs.dk

VIL DU VÆRE MED?

Tina er frivillig reporter på KBS BeboerNyt


