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En duft af savsmuld
I uge 42 rykkede Projekt Højvang teltpælene op
og plantede dem solidt på Niels Ebbesen Skolen
til Storlegeland. Og wauw for et stort legeland.
Ugen blev fyldt med stjernestunder skabt af frivillige ildsjæle og masser af legende, glade børn,
unge og voksne.
Som f.eks. når Højvangens små og store mødtes i
en af de utallige dødbolds-dyster og fodboldkampe,
eller når duften af nybagte vafler spredte sig fra
cafeen. Som når små poder kæmpede sig igennem
forhindringsbanen med hjælp fra forældre og større
søskende, og når et par af kvarterets store knægte
viste hidtil ukendt talent for cirkusartisteri.
Flere nye aktiviteter kom til i år og stod sin prøve i
legelandet. Blandt andet havde vi besøg af professionelle cirkusfolk fra Cirkus Tværs fra Gellerup og
Salling Cirkus Kids. De lærte børnene tricks med
køller, bolde, hulahopringe, spring og akrobatik. Nye
aktiviteter som børneløb, udklædningssalon og massage var også en succes.
Storlegeland bliver ikke til ved magi, men kan som
alt andet i Højvangen kun lade sig gøre, fordi der er
mange skuldre til at bære. Fordi frivillige tager ansvar
for at showet kører - uanset om det handler om at
løbe i Fakta, skære frugt, lave kaffe eller slæbe ting
mellem Højvangen og legelandet.

Ny projektperiode
I slutningen af oktober godkendte byrådet i Skanderborg en ny fire-årig projektperiode, og det betyder,
at Projekt Højvang kan fortsætte og videreudvikle det
arbejde, der har været i gang siden 2008. Projektperioden er desuden godkendt af de to afdelinger
og ikke mindst af Landsbyggefonden, der er med til
at finansiere projektet.
Projekt Højvang er sat i verden for at gøre Højvangen
til et bedre sted at bo. Men gør vi det?
Da den nuværende projektperiode rinder ud sammen
med 2016, er det blevet tid til at evaluere indsatsen.
Derfor er vi gået i gang med en ny naboskabsundersøgelse blandt alle jer beboere i Afd. 17 og Afd. 39.
I løbet af uge 46 og igen i uge 48 vil vi komme rundt
til alle husstande. En række frivillige samt unge i området hjælper med at lave undersøgelsen. Vi håber,
i vil tage jer tid til at besvare spørgsmålene.
De bedste hilsner fra
Peter Gregersen og Charlotte Strandgaard

På besøg hos
naboen

Af Charlotte Strandgaard

Mandag den 10. oktober smugkiggede omkring 65 beboere fra Højvangen indenfor på det store, nye rådhus på Fælleden. Turen gik på gåben i regnvejr fra Poul La Cours Vej.
Vi blev modtaget af fælledmedarbejder Flemming Jensen,
der fortalte og viste os noget af huset.
I foyeren hørte vi om husets eneste kunstværk – et stort
glasmaleri, som stadig var helt dækket til. Vi så også vægge med levende planter. Kantinen i det nye rådhus er en
restaurant, der også kan bruges af borgere.
Det er jeres hus. I kan komme ind og købe en kop kaffe og
spille et slag bordfodbold, sagde Flemming Jensen blandt
andet.
Vi så også den store dobbelthal, der har slidstærkt gulv,
som kan holde til, at man danser i stiletter til en koncert.
Stolerækkerne kan køres frem på 45 sekunder, men det så
vi ikke denne gang.
* Vi har indkøbt en masse legeredskaber fra Tress, så når
hallerne ikke bruges, vil der blive lavet legeland her, som
dagplejemødre og andre med små børn frit kan bruge,
sagde Flemming Jensen.
Udenfor er der lavet legeplads, beachvollyebaner, multibane, parkourområde og shelter, hvis man vil overnatte.
- Vi vil gerne have liv her – også når personalet går hjem om
eftermiddagen, sagde Flemming Jensen.
Joan Løvendahl var en af deltagerne på turen.
Det var en god tur, og jeg synes, det vil være godt, hvis
Fælleden og Højvangen kan samarbejde om nogle ting.
Jeg er meget interesseret i håndbold, så jeg ser også frem
til at komme op til nogle kampe deroppe, sagde hun efter
turen.
Det var interessant at høre, at huset ikke har varmt vand i
hanerne, sagde Jan Gadkjær blandt andet om besøget.
14 dage efter vores besøg flyttede de 750 kommunalt ansatte ind på deres nye arbejdsplads.
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Efter rundvisningen spiste vi
sandwich på de brede trapper ned
til hallen, inden turen gik hjem mod
Højvangen.

Vil du hjælpe
Maiken &
Misser?
Af Charlotte Strandgaard

Maiken Poulsen har igennem lang
tid fodret vildkatten Misser på Poul La
Cours Vej. Imens forsøger hun at gøre ham så tam, at
hun kan komme tæt på den og få den fanget.
Da Dansk Dyreværn fangede omkring 25 vilde katte
heroppe for et par år siden, fik de desværre ikke fat
på Misser, som dengang bare var en killing, fortæller
Maiken Poulsen.
Siden har dyreværnet været ude for at fange fem
gange – men uden held.
Han ved godt, at det er en fælde, de stiller frem, og
han går ikke i den, selvom det dufter dejligt af tun
derinde, siger Maiken Poulsen.
I al den tid Maiken Poulsen har fodret ham, har Misser
givet hende lov til at komme tættere og tættere på,
og hun vil gerne opfordre andre til ikke at fodre ham.
Når man bare ligger mad ud til en kat, tiltrækker det
rotter. Så hvis folk gerne vil hjælpe med at fodre ham
og samtidig give en hånd til at få den fanget, er det
bedre, hvis de giver en dåse kattemad til mig, så vi
kan få ham fanget, siger Maiken Poulsen. Hun kan
kontaktes på maikenkoch@hotmail.com.

Koushi Radhakrishnan kommer til
Højvangen for at fortælle om sin passion
for at strikke.

Strikkeguru besøger
Højskolen
i Højvangen
Af Charlotte Strandgaard

Hvis man har set programmet ”Den store Strikkedyst”
på tv, kender man Koushi Radhakrishnan. Han deltog
i tv-konkurrencen 2014 og i de to følgende år var vært
på programmet. Den humørfyldte indisk-fødte mand
med de hjemmestrikkede butterflies blev landskendt
– i hvert fald i Syddanmark til trods for, at strikning var
en relativt ny hobby for ham.
Jeg lærte at strikke for seks år siden og er enormt fascineret af al den kunst, man kan skabe med garn og
to pinde, fortæller Koushi Radhakrishnan.
Siden har strik været en stor del af hans liv, og han har
blandt andet skrevet strikkebogen ”Koushis engle”.
Torsdag den 24. november tager Koushi Radhakrishnan sit strikketøj med til Højskolen i Højvangen. Ud
over at fortælle om sine oplevelser med masker, pinde
og garn, laver han også en strikkedyst for de fremmødte (der er dog ingen strikketvang). Tilmelding til
Højskolen sker på mail til projekthoejvang@gmail.com
eller ved at skrive sig på opslagene i Beboerhusene
eller på facebook: projekt Højvang.
Arrangementet varer fra kl. 17-20, og der vil være lidt
mad undervejs.

Det bliver jul
igen i år
Af Charlotte Strandgaard

Sådan lød spørgsmålet fra en beboer en
dag i cafeen i Beboerhuset på Grundtvigs
Vej. Flere lød til at synes, det var en god
ide, og snart havde en beboer meldt sig til
at være med til at lave julemaden.
Så sæt derfor kryds i kalenderen lørdag 24.
December, hvis du har lyst til at fejre juleaften i selskab med andre gode mennesker
fra Højvangen.
Arrangementet støttes af afdelingsbestyrelserne i Afd. 17 og Afd. 39 samt Projekt
Højvang, så deltagerprisen kan holdes på
50 kr.
Michael Edvart og Preben Veng har meldt
sig som tovholdere på arrangementet, og
vi mangler stadig at finde frivillige, der vil
hjælpe med at lave den lækre julemad. Vi
skal selvfølgelig også have risalaman med
mandelgave, danse om juletræet og spise
julegodter.

Af Lene Grøstad

King er en Labrador, og som det er typisk for denne
race er King altid glad og legesyg. Han elsker børn
og kan også lide andre hunde. Han elsker at putte
hos sin menneske-familie, og sover ofte hos familiens ældste barn, Heidi, om natten.
King er god til at være alene hjemme, og selvom han
ikke har været på hvalpekursus eller gået i skole, er
han lydig. Hjemme er det far Jan, som er ”overhunden” – altså ham som King lystrer bedst.
For Maj betyder King ALT! Han er kærlig ved hende
og slikker hende i ansigtet. Han trøster, når hun er
ked af det. For Heidi betyder King godt selskab
og gåture. Familien på 5 skiftes til at gå med King,
og de har et skema de følger. Majs dag er onsdag
samt hver morgen sammen med mor, Jane.
Mon ikke også King betyder en del for sønnen i huset, Mads? Labrador er som race både velegnet som
jagthund og servicehund. De er gode hjælpere for
jægere på jagt som apport-hunde, hvor de henter
det nedskudte dyr, fx en and.
Pga deres kærlige sind og gode evner, bruges
mange labradorer som blindehunde og hjælpere til
mennesker, som har brug for bistand og støtte i hverdagen. De er dygtige som narkohunde, fordi de har
en formidabel lugtesans, er lærenemme og samarbejdsvillige. Som familiehund er den perfekt netop
fordi labradoren elsker selskab og at blive aktiveret
med lange ture i det fri.
Men husk: som de fleste andre hunde, fælder også
labradoren, specielt om foråret, hvor vinterpelsen
”drysser af”.

Fællesspisning i Beboerhuset på Grundtvigs Vej er
i gode hænder med en koordineringsgruppe, der
består af fire gæve kvinder. Dertil kommer der en
god håndfuld arbejdsomme frivillige, der hjælper
med de praktiske ting. Med omkring 80 mennesker
til hver fællesspisning er der både en del stole og
borde, der skal slæbes frem og tilbage, mange
grøntsager, der skal snittes og en anselig opvask
at tage sig af bagefter. Der skal også hentes og
sælges sodavand og efterfølgende laves regnskab.
Og så er der selvfølgelig selve madlavningen, som
også bliver varetaget af frivillige kokke.
Fællesspisnings-holdet gør sit allerbedste for, at
prisen kan holdes på et meget lavt niveau. Men det
kræver, at man kommer, når man har meldt sig til.
Vi synger gerne en sang før maden, og selv om
sangen glider fint ned, kunne det være dejligt med
akkompagnement. Vi har et el-klaver men mangler
bare en, der kan spille på det.
Hvis du har lyst til det eller til at være frivillig på
en anden måde, så kan du sige det til en fra
koordineringsgruppen eller på Projekt Højvangs
kontor.
Prisen på fællesspisning er fortsat 35 kr. for alle
over 15 år. De mindste (0-5 år) spiser gratis, mens
børn mellem 5-15 år betaler 15 kr.
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Mobin har byg
sit eget grønne
kongerige
Af Charlotte Strandgaard

Det er god integration. Sådan lyder det flere
gange fra Mobin Mobin Abdul på en solrig dag i
september, hvor Opgangen er på besøg i hans
kolonihave på Hønsebakken i motorvejslommen.
Haven flyder næsten over af modne græskar,
rødbeder, chilli, porrer og solsikker, der sirligt er
sået i sektioner i haven. På grunden er også et
hønsehus med høns i flotte fjerpragter.
Det var ikke så let at få fat i en kolonihave, så jeg
er glad for, det lykkedes. Jeg ledte længe, og de
fleste var også meget dyre, fortæller Mobin, der
er lykkelig for, at han kunne leje en grund hos
Skanderborg Fjerkræklub.

Han viser stolt rundt på grunden, som bl.a.
rummer et hus og et anneks, som han selv har
bygget af genbrugstræ. Der er også et interimistisk
udekøkken, hvor Mobin og hans hustru, Saira
Mobin Abdul ofte laver mad.

,,

Min næste plan er at bygge et rigtigt udekøkken,
siger Mobin.
Naboen i kolonihaven ved siden af stikker hovedet ind over hegnet og siger.
Mobin er den bedste nabo, jeg har haft herude.

God
integration
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Menneske først
Mobin er 66 år og kom kom til Danmark fra Afghanistan i 2001 og i 2004
kom hans kone og børn hertil. Igennem
årene har han lavet forskelligt frivilligt,
socialt arbejde, og han har været medlem af Integrationsrådet i Skanderborg
Kommune.
Både Mobin og Saira finder stor glæde
ved at dyrke deres egne afgrøder.
Jeg kalder det god integration. Og når
jeg er aktiveret, følger meget andet
godt med. Min kone og jer er her næsten hver dag, siger Mobin.
Parret bor i Ryparken men har tidligere
boet i Højvangen. De har fire børn, der
alle har uddannet sig indenfor humanistiske fag.
Der er bl.a. en, der er socialrådgiver, og
en der er pædagog. Det gør mig stolt
og glad, at mine børn har omsorg og
empati for andre. Det er det, det handler om for mig. Jeg er menneske først
og dernæst afghaner, siger Mobin.
Hans humør og iværksættertrang er
smittende, og Mobin håber da også på
at kunne inspirere andre indvandrere til
at få et sted med plads til at få noget til
at blomstre og gro.

Af Anita Skarregaard

Endelig, efter mange år ser det nu ud til, at den
store renovering på Poul la Coursvej går i gang
Efter tidsplanen vil renoveringen starte ved udgangen af januar 2017 (der tages forbehold for
ændringer). Renoveringen starter ved bofællesskabet og bofællesskabets administration i opgang 27 og 29. Beboerne i bofællesskabets 12
boliger er hermed de første, sammen med administrationen og personalet i administrationen, som

skal genhuses.
Genhusningen vil ske i beboelsespavilloner på
arealet mellem børnehaven og afd. 65, Poul La
Coursvej. Der vil blive opstillet 18 beboelsespavilloner, som skal fungere som midlertidig hjem
for alle beboerne på Poul La Coursvej igennem
renoveringen. Pavillonerne er indrettet som lejligheder, men man skal selv medbringe de møbler
og andet bohave, man ønsker at have med i genhusningsperioden.

Boligselskab glæder sig til at
hjælpe beboerne godt igennem
renoveringen på Poul La Cours Vej.

Ud over de 18 beboelsespavilloner vil bofællesskabet også komme til at bruge Beboerhuset på
Poul La Coursvej 31 som genhusningsbolig, da
de har behov for fællesarealer, hvor de fortsat kan
dyrke alle deres fælles aktiviteter og daglige gøremål. Det er derfor ikke muligt at låne/leje fælleshuset i perioden fra januar til august 2017.

Anita Skarregaard Dideriksen,
Bente Würtz, Poul Erik Sørensen
og Klaus Koch fra Midtjysk

Det bliver rigtig spændende, når projektet for alvor går i gang. Det vil selvfølgelig være en stor
omvæltning for beboerne at skulle flytte fra sin
egen trygge base, men vi lover, at vi vil hjælpe så
godt, som vi overhovedet kan fra Midtjysk Boligselskabs side.

Genhusningen skal ske i
beboelsespavilloner.

Man kan henvende sig til genhusningskonsulent
Anita Skarregaard, boligrådgiver Bente Würtz
og ejendomsfunktionærerne Poul Erik Sørensen
og Klaus Koch. Bente og Anita vil komme til at
være i afdelingen på faste tidspunkter, men tidspunkterne er endnu ikke fastlagte. Vi vil løbende
holde både fællesmøder, opgangsmøder og individuelle møder, inden det bliver din tur til at blive
genhuset, så vi kan afklare så mange spørgsmål
som muligt. Vi har også udarbejdet en mappe
med mange forskellige relevante papirer og dokumenter, du kan få brug for inden eller under
genhusningen, ligesom vi har lavet en folder med
forskellige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på følgende tlf. eller mail:
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Spørgsmål til genhusning: Genhusningskonsulent Anita Skarregaard tlf. 24968969 mail: genhusning39@bdk.dk
Spørgsmål til udlejning, opsigelse mm.:
Boligrådgiver Bente Würtz tlf. 86522177
Spørgsmål til drift mm.: Ejendomsfunktionærer Poul Erik Sørensen tlf. 51245098 og Klaus Koch tlf. 40425013

Nyt samarbejde

Af Charlotte Strandgaard

Siden sidst har der været beboermøder i både Skanderborg Andelsboligforening, Afd. 17 og i Midtjysk Boligselskab, Afd. 39. Ved begge lejligheder kom der nye medlemmer i bestyrelserne – se bagerst i bladet.
Afd. 17 har tradition for at lave ture og arrangementer, og
det har der været et ønske fra Afd. 39 om at kunne være
med til. Da Afd. 39 har penge afsat til aktiviteter, kræver
det blot, at der er frivillige i afdelingen, som har lyst til at
indgå i et aktivitetsudvalg sammen med Afd. 17.
På beboermødet på Poul La Cours Vej meldte Maiken
Poulsen sig til dette. Men der er stadig plads til flere frivillige – kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du vil være med
til arbejdet.

Bestyrelsen i afd. 39 består nu af Kim Christoffersen,
Maiken Koch Poulsen, Connie Ibsen, Palle
Christiansen, Marianne Christoffersen, Bent
Bengtsson & Peder Paarup Sørensen.

Nyheder fra afd. 17
Af Helle R. Simonsen

Bestyrelsen vil gerne takke for det store fremmøde ved
Byggemødet den 8.9.16. Vi håber, I fik svar på jeres
frustrationer angående byggeriet. Den 15.9.16 havde
vi Beboermøde. Bestyrelsen er efterfølgende blevet
konstitueret ( Se herom sidst i bladet ). Bestyrelsen går
nu i gang med opfølgning på ordensreglementet, både
hvad angår husdyr, paraboler, fodtøj – cykler – barne-

vogne m.m i opgangene, som vi lige i øjeblikket ser og
hører en del klager over. Som I kan se skrider byggeriet
fremad, og det begynder virkelig at tage form rundt omkring. Det bliver rigtig flot her i afdelingen, og vi håber
selvfølgelig, at I som beboere vil hjælpe med, at bibeholde vores nye flotte afdeling. Bestyrelsen ønsker alle
beboere en glædelig jul, samt et godt nytår.

Hver mandag kl. 14 står Lene Grøstad i sit

stad. Turen varer som regel i en halv times tid.

løbetøj ved Børnehuset på Grundtvigs Vej.

Vi varmer først op sammen, hvorefter vi går

Her står hun og venter på andre kvinder, der

eller løber ca. en halv time. Vi griner meget

trænger til en løbetur. Men på det sidste har

sammen og har det sjovt samtidig med, at vi

Lene løbet alene.

får os rørt, siger Lene Grøstad.

Vi løb jo sammen med bydelsmødrene i for-

Hvis man har et forslag til en anden dag eller

året, og så er jeg bare fortsat. Jeg vil rigtig

tidspunkt for løbeturene, kan man henvende

gerne have andre kvinder med, og man kan

sig på projektkontoret eller på telefon til Char-

ikke være i for dårlig form til at deltage, for

lotte eller Peter.

den eller de, der løber hurtigst, løber tilbage

Lene Grøstad understreger, at løbeturene er

og samler bagtroppen op, siger Lene Grø-

for kvinder i alle aldre.

Højvangens unge
puster liv
i Åndehullet
Af Liza Meyer

Jeg hedder Liza, og jeg er praktikant i Projekt Højvang
til d.16/12.
Min hovedopgave er at hjælpe de unge med at
få sat Åndehullet i stand.
Tidligere var Åndehullet en del af kommunens
klubtilbud med åbent to aftner om ugen og to
klubmedarbejdere.
Sidste år blev der sparet på det kommunale tilbud,
og Åndehullet har nu ligget stille i et års tid. Nu vil vi i
Projekt Højvang få det op at køre igen, så de unge har
et samlingssted.
Det unge skal selv hjælpe med at få sat lokalet i stand.
Så stedet er skabt af unge for unge.
Vi har holdt et opstartsmøde, hvor omkring 15-20
teenagere og unge mødte op. De kom med mange input
til, hvordan de gerne vil have, at Åndehullet skal se ud
og hvilken funktion, det skal have.
Mikkel og Paw har været i gang med oprydning i
Åndehullet. Der skulle pilles lamper og hylder ned, så vi
kunne komme til at male.

De har også sorteret en masse
ting fra, så vi kunne få fjernet alt
det udnødvendige, der var i lokalet.
Vi har fået malet to af væggene. Planen er, at de fire
vægge bagerst i lokalet skal være hvide, så vi kan få
skabt noget mere lys. Der skal dog males en regnbue
og skrives citater på den mindste af de hvide vægge.
Der skal også være en væg, der er lysegrøn og en der
er lyseblå for at skabe lidt atmosfære.
Når malearbejdet er færdigt, skal vi i gang med, at finde
møbler og andre ting, der kan skabe en hyggelig og
afslappende atmosfære.
Når vi er færdige med hele indretningen, søger vi voksne,
der gerne vil hjælpe til i Åndehullets i åbningstider.

LAN i Højvangen
Lørdag i efterårsferien havde Mikkel Kure og Paw
Leth-Andersen arrangeret et LAN for Højvangens
teenagere og unge. Omkring 20 spilleglade drenge –
og tre piger spillede computerspil natten lang. Nettet
i Beboerhuset på Poul La Cours Vej måtte give op
et par gange undervejs, men klarede med nogle
genstartninger sig dog igennem natten. Arrangørerne
er friske på at lave endnu et LAN til foråret.
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Få noget ud af din fritid

Af Bjørk, Nasra og Victoria, Niels Ebbesen Skolens journalistikhold

Finlandsvej 5 i Industrikvarteret er stedet, hvor du kan
dyrke alle interesser.
Stemningen er behagelig. De sarte lyder runger i de store
rum, og kreativitet flyder nærmest i luften. Boldene på
fodboldbordet fyres taktvis ind i siderne på det populære
fodboldbord. Latteren spreder sig helt ind til det mere
stille kreative rum, hvor der sidder to piger i gang med
at få trykket print på deres halvkedelige T-shirts. Et par
minutter efter er de forbedret med teksten ”Rebecca
er en skank” og ”Bjørk er en skank” – så humor er der
bestemt også plads til.
Finlandsvej 5 er et sted, hvor unge i Skanderborg har
mulighed for at dyrke deres kreative sider. Blandt andet
kan man få tilegnet sig nogle nye kompetencer på
ungdomsskolens hold. Det kan være alt fra håndarbejde
og sløjd til scooterkørekort og fede rejser.
Opfordring til unge
Ideen ligger et par år tilbage, hvor Ungdomsskolen
startede med at åbne Finlandvej 5, fordi de manglede
kreative værksteder til tiende klasserne.

Ideen med at åbne op for alle fra om eftermiddagen til
om aftenen er, at vi gerne vil opfordre unge til at komme,
når det passer dem, og at man ikke behøver at melde sig
på et bestemt hold. Ideen er at komme og være en del
af noget kreativt, når man har lyst og tid,” fortæller Stine
Wonsild, som er afdelingsleder på Finlandsvej 5.
Del af et fællesskab
Finlandsvej er ikke kun et hænge-ud-sted. Det er ikke
bare en ny ungdomsklub. Der er et hyggeligt loungemiljø,
hvor man kan komme for at hænge ud og slappe af, men
det er ikke det, der oprindeligt er meningen med stedet.
Meningen er, at man skal komme og blive inspireret til
at være en del af et kreativt fællesskab, men der skal
selvfølgelig også være plads til at købe en Cola og slappe
af.
Find en fritidsinteresse
Mange unge fra hele kommunen vil få gavn af Finlandsvej
5. Især folk der har svært ved at finde nogle fritidsinteresser
eller lignende. Stine er overbevist om, at det vil gavne alle
unge positivt, og indtil videre er projektet forløbet som
forventet.

• Adresse: Finlandsvej 5
• Åbningstid: mandag - torsdag 15-21
• 112 forskellige hold
• 7 rejser og 3 klubture igennem ungdomsskolen
• Tilmelding: susfritid.dk.
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Projekt Højvang

Projektkoordinatorer
Charlotte Strandgaard
Projektleder
Tlf: 3074 2690
Peter Gregersen
Projektmedarbejder
Tlf.: 4030 9581

Poul La Cours Vej

Bestyrelsen

Bent Bengtsson
Formand, Styregruppen,
Byggeudvalget, Projektet
Tlf.: 30806015
bengtssonbent@gmail.com
Peder Paarup Sørensen
Sekretær
tlf: 40365679
paarup1@live.dk

Kontakt os

charlotte@projekthojvang.dk
peter@projekthojvang.dk
www.projekthoejvang.dk
Projekt Højvang på
Facebook
N.F.S. Grundtvigsvej 50

Styregruppen

Erling Weber Jensen
Forretningsfører SAB
Annemette Lehmann Bøgh
Forretningsfører Midtjysk
Boligselskab
Kent Hansen
Regnskabschef i SAB
Søren Aalund
Souschef i Børn og Unge
Helle Simonsen
Formand afdeling 17
Knud Erik Helbo
Fra hovedbestyrelsen i Midtjysk
Charlotte Strandgaard
Projektleder i Projekt Højvang
Peter Gregersen
Projektmedarbejder i Projekt
Højvang
Bent Bengtsson
Formand afdeling 39
Michael Edvart
afdeling 17, lokalstyregruppen

Mød lokalbetjentene Jens Ole
Danielsen
og Henrik Simonsen, hver
onsdag
kl. 14-15.30, i beboerhuset.

Marianne Christoffersen
Husansvarlig for beboerhuset, Sommerfestudvalget
Kim Christoffersen
Husansvarlig for beboerhuset, Sommerfestudvalget
Palle Christiansen
(Nyvalgt)

Connie Ibsen
(Nyvalgt)

Maiken Koch Poulsen
(Nyvalgt)

Kontakt afd. 65

Alice Terndrup Bojsen
Poul la Coursvej
6B tlf. 41572722

Kirsten Clausen og Kjeld
Loftagera
Det opsøgende team - for
socialt udsatte
Kjeld, tlf.: 51509885 &
Kirsten, tlf.: 30529981

Poul La Cours Vej

Egendomsfunktionærer

Afd. 39 Poul Erik Sørensen
Tlf.: 5124 5098
Afd. 39 Klaus Koch Tlf.: 24620560
Afd. 65 Dimitrios Stratigos
Tlf.: 5124 5099

Leje af beboerhuset

Leje af beboerhuset Poul la Coursvej
For booking, kontakt Jan Andersen
på 8793 3548 som oplyser om
betalingsform.
Afhentning af nøgler hos
Ejendomsfunktionærene fredag kl. 9
på Poul La Cours Vej 9,
lokalerne rengøres efter brug, og
nøgler afleveres på samme adresse
senest mandag kl. 9 eller lægges i
postkassen. Beboerhuset synes hver
mandag af Marianne C. husansvarlig
Priser: 500 kr. for en weekend for
beboere i afd. 39.
1000 kr. for øvrige beboere i Midtjysk
Boligselskab.
Ingen depositum.

Drift

Driftschef Jan Andersen Tlf.: 8793
3548

Aktivitetsudvalget

Bent Bengtsson, Tlf.: 30806015
Poul La Coursvej 13, 2.,mf
Maiken Koch Poulsen Tlf.: 22374230
Poul La Coursvej 25, st.tv

Grønnedalsparken
Bestyrelsen

Grønnedalsparken
Bestyrelsen træffes

Ved åben henvendelse:
Helle Simonsen
I tidsrummet torsdag kl. 19 til 20
Formand, Styregruppen kan de træffes i beboerhuset N.F.S.
Grundtvigsvej 50 eller kontakt:
E-mail: afd17sab@gmail.com
tlf. 8651 1150
Træffes ikke på helligdage.
Michael Edvart
Lukket i juli
Næstformand

Lokalstyregruppen
Husansvarlig
Frank Nielsen
Diverse papirer

Kælderrum er under
opstart
Trailer/campingvogne
I bero under renoveringen

Aktivitetsudvalget
Jan Gadkjær
Sommerfestudvalget

Claus Simonsen
Aktivitetsudvalget

Pia Laila Kjær
It-ansvarlig

Terne Andreasen
Sekretær

Pia Laila Kjær tlf. 53355990
Chr.Koldsvej 24
Helle Simonsen tlf. 24239226
Chr.Koldsvej 44
Henrik Kristensen
Chr.Koldsvej 24
Jane Gadkjær tlf. 28942280
Chr. Koldsvej 32
Malene Bisgaard tlf. 31341213
Chr. Koldsvej 8, 1.tv
Bestyrelsesrepræsentant
Claus Simonsen tlf. 22328030
Chr. Koldsvej 44
Paw Leth-Andersen tlf: 23820137
Chr. Koldsvej 23, 1.th

Renovering

Spørgsmål angående renoveringen,
kontakt:
Ole Høi Sørensen:
23 83 88 70/ ohs@sab.net.dk

KALENDER
LANDSTUR
05.11.16 TYSK
KOLEN I 		
JS
HØ
16
24.11.
HØJVANGEN I
ØRING
26.11.16 RENG ERHUSET
BEBO
TRÆSFEST
27.11.16 JULE AFTEN 		
LE
JU
16
24.12.
SET PÅ
I BEBOERHUSVEJ
GRUNDTVIG

Adm.Skanderborg
Andelsboligforening SAB
Adelgade 106
8660 Skanderborg
Tlf.: 8652 3300
Fax: 8651 1074
Hjemmeside: www.sab-net.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag:  10-12 og 13-15
Torsdag:
10-12 og 13-17
Fredag: 
Lukket

Lokalinspektør

Fejl og mangler meldes til lokalinspektør Jørn Dahl på kontoret Chr.
Koldsvej 25, 1. tv.
eller på tlf.: 8651 2875

Kontortid

07:30 - 08:00 og 12:30 - 13:00
Jørn Dahl træffes desuden. i normal
arbejdstid på tlf.: 2462 1696

Flaghejsning

Beboere i Grønnedalsparken kan få
flaget hejst på flagstangen mellem
Christen Koldsvej og NFS
Grundtvigsvej.
Når nogen ønsker det
Kontakt i god tid:
Egon Mortensen
Tlf.: 3115 9685
Send sms og Egon ringer tilbage.
Træffetid: 19 - 20

Leje af beboerhuset

Vagttelefon:
2427 1150 (kun for afd. 17)

Udlejning af beboerhuset N.F.S.
Grundtvigsvej 50 adminstreres af
afdelingsbestyrelsen. Udlejes ved
åben henvendelse torsdage kl.
19-20
Mail: afd17sab@gmail.com
Tlf.: 86511150 (Torsdag kl. 19-20)
Lejen løber fra fredag kl.: 14 til
mandag kl.: 07:00 med mindre
andet aftales.

Er du under renovering, ring til Ole
eller Dorthe. Se renovering.

Priser fra 1/1 2015
Beboere: 800 kr,- i leje / 0 kr,- i
depositum
Andre: 2000 kr,- i leje / 1000 kr,- i
depositum

Dorthe Støve:
24 66 92 69/ ds@sab-net.dk

Find os på Facebook
Afd. 17 Sab

Grønnedalsparken

Vagttelefonen er udelukkende til
uopsættelige problemer, dvs. hvis
varmen forsvinder i fyringssæsonen, hvis der er oversvømmelse,
eller hvis du ingen elektricitet har.

Telefonen bliver kun besvaret uden
for viceværternes normale arbejdstid.

Badminton - Gratis
Torsdag kl.:15:00-22:00
Beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50
Kontakt Jan Gadkjær tlf. 6199 3815
NB: Forbeholdt beboere i Grønnedalsparken
Basket for børn og unge - Gratis
Mandag kl.: 15:00-16:00 Fredag kl.: 15:00-17:00
Gymnasiets lille hal 1. Gratis for alle
Onsdag kl.: 19:30-20:30 - Gymnasiets nye hal
Café 17 - Alle er velkomne
Brug beboerhuset på N.F.S. Grundtvigsvej 50.
Mandag til torsdag kl. 8-15
The og Kaffe kan købes
Husk der er også bordtennis, dart og spil
Cykelværksted
Åbent hver onsdag kl. 16-18. Udenfor åbningstid
ring til Preben Jensen, tlf.: 50480922
N.F.S Grundtvigsvej 19, Gavlen
FDF
FDF i børnehuset (Røde Løver), se hvornår der er
aktiviteter: www.fdf.dk/skanderborgstilling
Fællesspisning
Det er altid d. 3. tirsdag i måneden, kl.18:00 i
Beboerhuset, N.F.S. Grundtvigsvej 50
Tilmelding på Facebook;
fællesspisning Højvangen, mail:
Faellesspisninghojvangen@gmail.com eller listen
i Café 17.
Tilmelding senest fredagen før i Café 17.
Pris: 0-5 år: gratis, 6-15 år: 15 kr.,
16 år og op: 35 kr.
December: Flæskesteg.
Gospelkor
Hver mandag kl. 19-21:15 i Kirkecentret Højvangen
Kontakt: Frieda tlf. 91992976
Hobbyklubben - Gratis
Poul La Cours Vej 17, Stuen
Torsdage kl. 10:00-12:00
Henvendelse Peter, tlf.: 40309581
Jobcafe for unge
Hveranden mandag kl. 15 i beboerhuset, unge
13-18 år. N.F.S.Grundtvigsvej 50
Kontakt: Peter tlf.: 4030 9581
Kaffe på kanden - Alle er velkomne
Tirsdag kl 11-13, formanden træffes
Frivilliglejligheden Poul La Coursvej 13

Lektiecafé for flygtninge og indvandrere
Mandag, onsdag og torsdag 19-21
Tirsdag 15.30-17.30
Poul La Coursevej 5, V.111
Lokalpoliti
Onsdag kl. 14:00-15:30
Beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50
Løbekvinder
Mandag kl. 14.00
Ved Børnehuset, Grundtvigsvej.
Onsdagsklubben for alle - Gratis
Onsdag kl.: 10:00-14:00
Beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50.
Rap i Højvangen - Gratis
Hver torsdag kl.: 14:00-17:00
Chr. Koldsvej 10, Gavlen
Strikke- og syklub - Gratis
Tirsdag kl.:19:00-22
Beboerhuset, N.F.S Grundtvigsvej 50
Over 18 år.
Torsdagshygge - Gratis
Torsdag kl.:10:00-13:00 for alle.
Caféen i beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50.
Voksen aften - Gratis
Hver onsdag kl.: 19:00-22:00 for alle,
Beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50

Skanderborg
Akvarieforening

Foreningen er for folk i Skanderborg og omegn, der
ønsker at mødes og dele deres viden, passion og
interesse for akvarie og hold af akvariefisk, planter
m.m.
Der afholdes møder i Beboerhuset NFS Grundtvigsvej
50, 8660 Skanderborg fra kl. 19.30 til kl. 23.00. Det
er den første tirsdag i måneden, alle er velkommen.
Uge 44
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