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LEDER: Så gik der hastigt igen fire 
år, og i det kommende efterår - den 
21. november 2017 - afholdes valg 
til kommunalbestyrelserne rundt i 
landet. Hen over sommeren vil vi se, 
hvordan valgets temaer folder sig ud i 
de enkelte kommuner.

Der her endnu ikke tegnet sig et bil-
lede af hvilke forhold, der optager hel-
singoranerne i den grad, at politikerne 
tager trådene op til egentlige temaer. 
Forsommeren har mest budt på forstå-
elig glæde over de lokale fodboldheltes 
oprykning til Superligaen og den 
deraf følgende debat om nødvendige 
stadionfaciliteter, placering, omfang 
og finansiering.

Men der vil forhåbentligt komme 
flere emner ind i den lokale debat. Fra 
min stol kan man ønske sig en debat 
om og udvikling af en langvarig bolig-, 
bygge- og udbygningspolitik her i 
kommunen. Hvor vil vi bygge, hvad vil 
vi bygge, og hvorfor vil vi bygge?

Der er gang i massive byggeprojek-
ter i København, og der er udviklet 
en omfattende byplanlægning i og 
omkring Køge. Det er tydeligt i de 
processer, hvor man arbejder i enighed 
med et langsigtet perspektiv, og med 
en omfattende analyse af muligheder, 
udfordringer og mål, så giver det også 
synlige resultater. Det behøver ingen 
at svinge sig op til at forklare garvede 
politikere. Det ved de godt. 

Men som vælger kan man nogle 
gange have gavn af at efterspørge 
sådanne processer, idet politikere er 
meget lydhøre, hvis de krav, vælgerne 
fremsætter, ser ud til at være mar-
kante. Så vi får som oftest det fokus, vi 
selv efterspørger.

Der er ingen tvivl om de natur- og 
historiebårne herligheder her i Helsin-
gør Kommune, men disse gode vilkår 
er erfaringsmæssigt i sig selv ikke 
tilstrækkelige til at skabe den tilflyt-
ning og udvikling, der i så mange år 
har været efterspurgt politisk. Der er 
mange parter, der gerne vil bidrage 
med indspark i denne debat, selvsagt 
også de lokale boligorganisationer. Vi 
kender om nogen til efterspørgslen 
efter både moderne, billige og tilgæn-
gelige boliger, som mange gerne vil 
have her i byen. Vi er også helt klare 
på, at udbygningen i byen skal ske 
balanceret mellem privat og alment 
byggeri, så der er plads til alle ind-
komstlag. Der er en udbredt opfattelse 
af, at denne vedvarende plads til for-
skellighed giver de bedst fungerende 
lokalsamfund.

Men det kræver jo en gennemdrøf-
tet og bredt aftalt ramme, som alle 
kan arbejde efter i mange år frem. Når 
man søger blandt alle de udmærkede 
politiske tiltag, man finder på kom-
munens hjemmeside, skal man lede 
meget længe efter en udformet bolig-
politik.  Og det er ærgerligt. 

Så mit ønske er, at mange andre end 
jeg kan få held til at sætte en sådan 
boligpolitik på dagsorden til efterårets 
kommunalvalg her i Helsingør.  At 
dette emne får en høj prioritering - 
gerne lige umiddelbart efter afklaring 
af fodboldeventyrets rammer.

De bedste ønsker om en god som-
mer til alle.
      
         Med venlig hilsen
      Birte Flæng Møller
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Boliggården 
- nu med MobilePay
BETALING: Ønsker du at skrive dig 
på venteliste til en af Boliggårdens 
boliger på boligselskabets hjemmeside 
(boliggaarden.dk), kan du nu betale 
med MobilePay.

Sådan lyder den gode nyhed fra 
udlejningsafdelingen i Boliggården.

- Nu kører MobilePay på Bolig-
gårdens hjemmeside. Det betyder, at 
man nu kan betale sit medlemskab og 
opskrivningen via betalingssystemet 
MobilePay, fortæller Mia Memborg, 
udlejningschef i Boliggården.

Begynd boligsøgningen nu
For at komme på venteliste skal du 
udfylde formularen på Boliggårdens 
hjemmeside.

Når du har sendt formularen, får 
du tilsendt adgangsoplysninger på din 
e-mail. Du kan straks starte med at 
søge bolig.

En lille hjælp til afdelingsmødet
BEBOERDEMOKRATI: Når somme-
ren går på hæld, er det traditionelt tid 
til alle afdelingsmøderne i Boliggår-
den. Alle afdelinger uanset størrelse 
skal afholde et årligt afdelingsmøde.

Det er på afdelingsmødet, at der 
vælges medlemmer til bestyrelsen, og 
det er også her, du kan stille forslag 
til din bestyrelse og til arbejdet i din 
boligafdeling.

For nogle beboere er dette ikke en 
nyhed. I Boliggården har vi mange 
dygtige og erfarne beboerdemokra-
ter, men der kommer hele tiden nye 
beboere til, og ikke alle ved, hvad det 
indebærer at bo alment.

Her får du hjælp
Derfor har boliggården på sin hjem-
meside lavet en lille vejledning i, 
hvordan du kan stille forslag til dit 
afdelingsmøde. Her kan du også få en 
forklaring på, hvilke forslag og sager, 
der er relevante på et afdelingsmøde.

Der er nogle enkle formkrav til et 
forslag, og hvis man stiller forslag, 
der påvirker afdelingens økonomi ud 
over den daglige drift, skal der laves 
en økonomiberegning. Det sidste 
kan man få hjælp til i Boliggårdens 
administration, man skal blot sørge 
for at være ude i god tid, så personalet 

på Trækbanen kan nå at lave arbejdet i 
god tid inden afdelingsmødet.

Du kan læse mere om afdelingsmø-
det og finde en formular til at stille 
forslag på: www.boliggaarden.dk klik 
på ’OM OS’ og følg linket på siden, så 
finder du frem til en vejledning og en 
formular.                  jürs

Det er på afdelingsmødet, at der vælges medlemmer til bestyrelsen, og det er også 
her, du kan stille forslag til din bestyrelse og til arbejdet i din boligafdeling.
Du kan læse mere om afdelingsmødet og finde en formular til at stille forslag på: 
www.boliggaarden.dk klik på ”OM OS” og følg linket på siden, så finder du frem til 
en vejledning og en formular.        (Foto: Bendt Olesen)

Det koster 200 kroner i oprettelse. 
Herefter koster det 125 kroner årligt 
eller, hvis du allerede bor i en af vores 
boliger og er skrevet op på den interne 
venteliste, 200 kroner om året i ajour-
føringsgebyr. Det er gratis, hvis du kun 
søger ungdomsbolig.

Du er også velkommen til at kon-
takte Boliggården på tlf. 4921 1104, 
hvis du ønsker hjælp med boligsøgnin-
gen, eller har spørgsmål i forbindelse 
med brugen af MobilePay på Boliggår-
dens hjemmeside.
                frank

Nu tilbyder Boliggården betaling 
via MobilePay, når du skriver dig 

på venteliste til en af boligsel-
skabets boliger via hjemmesiden 

boliggaarden.dk
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LÆSEOPLEVELSER: Hen over som-
meren byder Læsehjørnet i Kulturhus 
Syd på masser af gode, gratis og sjove 
læseoplevelser for mindre børn i alde-
ren to til seks år sammen med deres 
forældre eller bedsteforældre.

Det er læselegspædagogerne Tina 
Skou og Charlotte Olsen, der læser højt 
for børnene og giver dem en sjov og 
aktiverende læseoplevelse i Kultur-
hus Syd, hvor historierne og navnlig 
måden, historierne bliver læst højt 
på, inddrager børnene og forsøger at 
bringe deres fantasi og sprog i spil.

Sommerlæsning
Det kommer til at foregå fra og med 
mandag den 26. juni frem til og med 
fredag den 28. juli, og Læsehjørnet 
henvender sig hovedsageligt til børn i 
aldersgrupperne to til tre år og tre til 
seks år.

- Med Læsehjørnet ønsker vi at øge 
børnenes og deres forældres/bedstefor-
ældre interesse for læsning. Her benyt-
ter vi det, vi kalder dialogisk læsning. 
Det vil sige, at vi læser op for børnene 
af forskellige bøger, og så snakker vi 
med børnene undervejs om histori-

Masser af læseoplevelser for børn

erne og fortællingerne – eller hvad 
der nu fanger børnene, fortæller Tina 
Skou, og Charlotte Olsen supplerer:

- Børnene byder ind med deres egne 
oplevelser og erfaringer. På den måde 
ønsker vi at skabe en glæde ved at læse 
og skabe en fælles oplevelse omkring 
det at læse en bog.

Aktiviteter & Kreative sysler
Udover selve den aktiverende og 
inddragende højtlæsning disker Tina 
Skou og Charlotte Olsen også op med 
hyggehjørne, aktiviteter og kreative 
sysler i Kulturhus Syd. De fortæller 
også, at bøgerne bliver læst op på 
dansk, men at der undervejs vises 

billeder fra bøgerne, så de fleste kan 
sagtens være med.

Det er som nævnt gratis at deltage i 
Læsehjørnet, og alle er velkomne. Det 
er væsentligt, at børnene kommer med 
deres forældre eller bedsteforældre, så 
der skabes en fælles oplevelse omkring 
læsningen.

Det er første gang, at Tina Skou 
og Charlotte Olsen blænder op for 
Læsehjørnet, og de håber, at idéen med 
projektet vil fortsætte efter uge 30 
med nogle frivillige oplæsere. 
Læsehjørnet, Kulturhus Syd (Hov-
marken 7, Helsingør). Gratis. Alle er 
velkomne.
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Mandag 26. juni kl. 10 - 12  3 - 6 årige
Tirsdag 27. juni  kl. 10 - 12  2 - 3 årige
Torsdag 29. juni kl. 14 - 16  3 - 6 årige

Tirsdag 4. juli kl. 10 - 12  3 - 6 årige
Onsdag 5. juli kl. 13 - 15  3 - 6 årige
Fredag 7. juli kl. 10 - 12  2 - 3 årige

Mandag 10. juli kl. 10 - 12  3 - 6 årige
Onsdag 12. juli kl. 13 - 15  3 - 6 årige
Fredag 14. juli kl. 10 - 12  2 - 3 årige

Mandag 17. juli kl. 10 - 12  3 - 6 årige
Tirsdag 18. juli kl. 13 - 15  3 - 6 årige
Fredag 21. juli kl. 10 - 12  2 - 3 årige

Mandag 24. juli kl. 10 - 12  2 - 3 årige
Tirsdag 25. juli kl. 10 - 12  3 - 6 årige
Onsdag 26. juli kl. 13 - 15  3 - 6 årige

Læsehjørnet finder du sommeren over i 
Kulturhus Syd, Hovmarken 7.
Gratis. Vi ses!

Læselegspædagogerne Charlotte Olsen og Tina Skou læser højt for børnene og giver 
dem en sjov og aktiverende læseoplevelse i Kulturhus Syd             (Foto: Bendt Olesen)

LÆSE HJØRNET
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LEJEKONTRAKTER: Nu rammer den 
fagre nye verden også Boliggården.
Inden længe begynder nye lejere nem-
lig at få tilsendt deres lejekontrakter 
som elektronisk post via E-boks.

Det fortæller Mia Memborg, udlej-
ningschef i Boliggården, til Tagryggen.

- Vi har igennem en periode testet 
de digitale lejekontrakter, og nu be-
gynder vi at sende dem ud elektronisk 
til beboerne via E-boks, hvor kontrak-
terne skal underskrives med NemID. 
På den måde kan vi sende lejekontrak-
ten elektronisk direkte til beboeren 

Digitale lejekontrakter på vej
og undgår derved en eventuel forsin-
kelse på grund af postgangen, når et 
almindeligt gammeldags papirbrev 
bliver sendt med posten, fortæller Mia 
Memborg, der påpeger fordelen i, at 
beboeren med den digitale lejekon-
trakt kan skrive den under og sende 
den tilbage med det samme.

- Lejeren modtager den digitale 
lejekontrakt få timer efter, at vi har 
sendt den elektronisk af sted fra vores 
system her i Boliggårdens administra-
tion. Vi kan hele tiden følge med i, 
hvor langt lejekontrakten er kommet 

i processen, eller om den – mod al 
forventning – ikke skulle være kom-
met frem til lejerens E-boks, siger Mia 
Memborg, der understreger, at frem-
sendelsen af lejekontrakten ad digital 
vej er langt mere sikker, effektiv og 
langt hurtigere end med normal post.

Mia Memborg har også en klar 
forventning om, at flere og flere ting 
fremover vil blive sendt som digital 
post:

- Vi regner med, at lovgivningen 
åbner mere og mere for, at langt flere 
ting kan blive sendt elektronisk. Der 
er også en miljømæssig og økonomisk 
fordel i at sende tingene elektronisk, 
fordi vi sparer portoen, vi undgår selve 
postudbringningen, og så er vi med 
til at reducere mængden af papir til 
kuverter og trykte lejekontraker, lyder 
det fra Mia Memborg, der gør opmærk-
som på, at personalet på Trækbanen i 
Helsingør er der for at hjælpe til med 
lejekontraker, og at der her er opstillet 
en selvbetjeningsskærm, hvor man 
kan få hjælp og vejledning.

Folk bliver spurgt, om det er i 
orden, at Boliggården sender leje-
kontrakten til dem elektronisk via 
E-boks. Du kan også selv åbne for at 
få lejekontrakten elektronisk ved at 
acceptere post fra Boliggården i din 
E-boks – ligesom du måske allerede 
har gjort med elektronisk post fra dit 
forsikringsselskab eller din bank.

Enkelte er fritaget fra at modtage 
elektronisk post, og det bliver naturlig-
vis respekteret, hvis man kan fremvise 
gyldigt bevis for at være fritaget.
       Tekst og foto: Mikkel Frank

- Vi har igennem en periode testet de digitale lejekontrakter, og nu begynder vi at 
sende dem ud elektronisk til beboerne via E-boks, hvor kontrakterne skal underskri-
ves med NemID, fortæller Mia Memborg, udlejningschef i Boliggården.

INSPIRATIONSTUR: Hvordan griber 
boligselskaberne og beboerne tingene 
an i boligområderne i Stockholm? Det 
tog 16 medlemmer af Boliggårdens 
hovedbestyrelse samt ledende medar-
bejdere fra boligselskabet for nylig på 
inspirationstur til den svenske hoved-
stad for at finde ud af.

Turen, der var tilrettelagt af Bolig-
gårdens sekretariatschef og personale-
ansvarlige Per-Henrik Schultz-Jensen, 
bragte deltagerne rundt til forskellige 
steder i Stockholm, hvor de oplevede, 
hvordan tingene er optimeret, og 

kvaliteten er højnet. Christian Nielsen, 
formand i Grønningen og næstfor-
mand i Boliggårdens hovedbestyrelse, 

Inspirationstur

var med på turen og tog en stribe bil-
leder til Tagryggen – tak for det!
Foto: Christian Nielsen              frank
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LØFT: Der er godt nyt til beboerne i 
Boliggårdens afdelinger i Helsingørs 
såkaldte ’grønne trekant’, hvor du fin-
der boligområder som Blicherparken, 
Grønningen, Holbergsvej, Damvænget, 
Sthensvej, Abildvænget, Ewaldsvænget 
og Søvænget.

Der er nemlig bred lokalpolitisk op-
bakning til en ny indsats kaldet ’Gang 
i Nordvest’, hvor kerneområdet for 
indsatsen ifølge kulturkonsulent Stine 
Polke-Pedersen fra Helsingør Kom-
mune i første omgang vil ligge i og 
omkring Abildvænget, Blicherparken, 
Søvænget, Grønningen og Damvænget.

Projektet er ifølge kommunen et 
medborgerskabsprojekt med kulturen 
som væsentligste drivkraft. Over de 
næste to år vil projektet igangsætte 
nye aktiviteter og indsamle viden 
om borgernes ønsker til fremtidig 
udvikling af den nordvestlige del af 
Helsingør. Herefter vil der blive søgt 
midler til mindre fysiske forandringer 
i området.

Enestående mulighed
Det glæder Katrine Vendelbo Dencker, 
formand for Tryghed og Forebyggelse i 
Helsingør, at der nu bliver igangsat en 
indsats i området:

- Nu skal vi i gang med at inddrage 
borgerne i udviklingen af deres kvar-
ter. Det er nu her op til kommunalval-
get, at beboerne i området virkelig skal 
give deres besyv med og byde ind med 
deres ønsker, ideer og tanker, lyder den 
klare opfordring fra Katrine Vendelbo 

Godt nyt til beboerne i Helsingørs ’grønne trekant’
Dencker til Boliggårdens beboere i 
området.

Hun ser indsatsen som en enestå-
ende mulighed for beboerne for at få 
maksimal indflydelse og blive inddra-
get mest muligt i processen.

- Jeg vil klart opfordre beboerne i 
området til at holde deres lokalpoliti-
kere til ilden og holde gryden i kog i 
det her projekt, så der bliver lyttet til 
beboernes forslag og ideer, siger Ka-
trine Vendelbo Dencker til Tagryggen.

Nyt projektkontor
Projektet blev skudt i gang den 1. april 
2017 med åbningen af et projektkontor 
på Abildvængets Bibliotek. Her er man 
altid velkommen til at komme forbi 
til en snak om projektet, komme med 
gode idéer til aktiviteter, eller bare 
kigge forbi til en sludder om lokalom-
rådet. Kontoret vil blive brugt flittigt 
henover sommeren, men har normalt 
åbent hver tirsdag kl. 10 – 17. 

Lørdag d. 6. maj 2017 var der bydel-
svandring med områdets beboere. Her 
kunne alle de fremmødte bidrage med 
deres viden om deres lokalområde til 
projektets medarbejdere, og områdets 
fremtid blev flittigt diskuteret.

Helsingør Kommune har i sinde at 
bruge 720.000 kroner fra de statslige 
tilskudsmidler – penge, der blandt 
andet skal gå til analyse, borgerind-
dragelse og aktiviteter i Nordvestkvar-
teret. I første omgang skal borgernes 
drømme for deres lokalområde 
kortlægges via borgerdialog og ind-

dragelse.
Nye aktiviteter, foreninger og bor-

gergrupper kan blive nogle af de nye 
tiltag i området, hvor der i anden del 
af indsatsen vil være fokus på lokal-
områdets fysiske rammer – byrum, 
grønne områder, veje, pladser og 
lignende.

Tanken er også at inddrage områ-
dets unge mennesker i indsatsen.

Der bor cirka 4.100 mennesker 
i Nordvestkvarteret, hvor omtrent 
850 er under 18 år og 925 over 65 år. 
Grønningen, Abildvænget, Sø-/Dam-
vænget og Blicherparken udgør nogle 
af de største boligområder i Helsingørs 
grønne trekant.               frank

Hva’ sker der?
Hen over sommeren vil der finde en 
række aktiviteter sted i ’Helsingørs 
grønne trekant’ på den store græs-
plæne ved Søvejen. Alle beboere i 
lokalområdet - store som små - er 
meget velkomne.

Dels i det nye mødested CIRK-
LEN, der bliver etableret i midten  
af juli, dels i forbindelse med gade-
teaterfestivalen PASSAGE. 

Ved den store græsplæne ved 
Søvejen vil der i samarbejde med 
områdets beboere blive opført en 
lille siddebænk med plantekasser. 
Det er her, at de kommende aktivi-
teter vil finde sted.

Lørdag den 8. juli, kl. 11-13: 
Hulahop-konkurrence, sjippetov, 
hinkesten og is.

Lørdag-søndag den 15-16. juli,  
kl. 11-15: Plantekasser, byggerier, 
kaffe og kage 

Lørdag den 22. juli, kl. 11-15:  
Loppemarked og lokale snacks 

PASSAGE festival & Gang i Nord-
vest - onsdag den 2. august

DAGSPROGRAM KL. 13 - 17: 
Billedskolen på tur - workshop, bål 
& snobrød i CIRKLEN, forestilling, 
cirkus og skattejagt om gamle lege 
med slikposer.

AFTENPROGRAM KL. 17.30 - 22:
Fællesspisning, lav din egen pizza 
på olietønder og teaterforestilling.Nu skal beboerne inddrages i et nyt projekt, der skal sætte mere gang i ’Helsingørs 

grønne trekant’. Her et luftfoto af området fra oktober 1961.
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INDKØB: Siden en brand hærgede 
Vestergården på hjørnet af Blichersvej, 
Søvejen og Kronborgladegårdsvej i 
Helsingør, har beboerne i Boliggårdens 
nærliggende afdelinger funderet over, 
hvad der skal ske med den tidligere 
børnehavebygning og selve hjørne-
grunden.

Nu kan de nærmeste beboere i 
Damvænget, Grønningen, Søvænget 
og Ewaldsvænget se frem til at få en 
dagligvareforretning som ny nabo i 
området, der også går under navnet 
Helsingørs grønne trekant.

Vestergården genopstår som dagligvareforretning
Det fortæller Mikkel Selander, in-

spektør og projektleder i Boliggården 
til Tagryggen.

- I øjeblikket er bygningen under 
nedrivning. Den proces begyndte i 
uge 8 og forventes at vare til ind i juni 
måned. Planen er, at der skal laves et 
supermarked dér, hvor Vestergården lå 
før, fortæller Mikkel Selander.

Det var i juni 2016, at en brand 
hærgede den gamle murstensbygning, 
hvor Tagryggens ’hoffotograf’ Bendt 
Olesen i sin tid gik i børnehave, og 
hvor han sidst i 1950’erne var første-

mand til at åbne døren til (se billedet) 
det dengang nye børnehus, der lå i 
umiddelbar nærhed af Sø-/Damvænget 
og Grønningen, hvor Bendt boede.

Indtil videre foreligger der ingen 
oplysninger om, hvornår byggeriet 
af den nye dagligvareforretning går i 
gang, eller hvornår den efter planen 
slår dørene op for kunderne i området.

Vestergården-bygningen blev opført 
i forbindelse med byggeriet af Sø- og 
Damvænget i Helsingør i årene 1958 - 
1960.
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Tagryggens ’hoffotograf’ Bendt Olesen (drengen ved dørhåndtaget på billedet til venstre) er første barn til at træde ind i den nyåb-
nede børnehave Vestergården på hjørnet af Blichersvej, Søvejen og Kronborgladegårdsvej sidst i 1950’erne. Her er Bendt af flanke-
ret af sin lillebror Kurt, der også gik i børnehaven. Til højre: Vestergården  under nedrivningen.    (Foto: Privatfoto, Bendt Olesen)

TRÆF: Repræsentanter fra Bolig-
selskabets bestyrelse, afdelingsbe-
styrelserne, områdebestyrelserne 
på Vapnagaard, beboere og ansatte 
i Boliggården var for nylig trommet 
sammen til årets samarbejdskonfe-
rence på LO Skolen i Helsingør.

Overskriften for konferencen 
var ’Er vi klar til fremtiden?’, hvor 
deltagerne blandt andet kunne høre 
inspirerende indlæg om fremtidens 
boligmarked.

Efter at Boliggårdens formand 
Charlotte Olsen havde budt velkom-
men, fortalte Curt Liliegreen fra Real-
danias Boligøkonomiske Videncenter 
om, hvilken betydning befolknings-
ændringerne får for Helsingørs bolig-
marked. På konferencen blev der også 

kigget lidt i krystalkuglen, da Lars 
Køhler fra Bjerg Arkitektur fortalte om 
’Fremtidens boliger’ i form af eksem-
pler på energivenlige renoveringer og 
nybyggerier. Derudover bød dagen på 
indlæg som ’Forandringer, Arbejds-

glæde og overskud’ (oplæg ved Anders 
Bjørk fra Athenas), ’Forandringsparat-
hed’ (oplæg ved Søren Holmgren fra ’i 
to i’) samt kaffesmagning ved Samuli 
Marila fra The Coffee Collective.
       Tekst og foto: Mikkel Frank

Samarbejdskonference

Beboere, ansatte og beboerdemokrater samlet til Boliggårdens samarbejdskonfe-
rence på LO Skolen i Helsingør.      (Foto: Mikkel Frank)
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Lau balancerer mellem fortid og fremtid
FORMAND: Han var blot 22 år, da han trådte ind i rollen 
som afdelingsformand. I dag er Lau Holmgaard Ibsen 25 år 
og sidder stadig i formandsstolen i Boliggårdens afdeling 2 
Kongevejen i Helsingør.

Og netop dén afdeling har han fået ind med modermæl-
ken. Det var nemlig her, at Laus mormor og morfar boede i 
mange år, og det var her, at en vordende, højgravid mor gik 
og ventede Lau tilbage i 1992.

- Jeg har altid haft en tilknytning til ejendommen her. Jeg 
er kommet her som barn, og i vinterhalvåret kom jeg hver 
anden weekend og var hos mine bedsteforældre. De har altid 
været samlingspunktet på min mors side af familien, så det 
var ofte her, vi har været, når der har været familiefødsels-
dage, juleaftener og den slags, fortæller Lau, der med sine 25 
år er Boliggårdens yngste afdelingsformand.

Snakker med hinanden
Derfor var det også naturligt for Lau, at han som 18-årig blev 
skrevet op til blandt andet afdelingen Kongevejen for på sigt 
at flytte ind i en lejlighed i det område, som han kender så 
godt fra sin barndom.

- Det dejlige ved afdelingen Kongevejen er, at det ligger i 
byen, men det ligger ikke helt nede i centrum af Helsingør. 
Vi er ikke så mange beboere her i de 27 lejemål, men vi er 
dem, vi er, og de fleste af os snakker med hinanden. Og så er 
her en lille have, som vi kan gå ned og sætte os i. Jeg kender 
jo stedet her ud og ind, så da jeg blev tilbudt en lejlighed her, 
sagde jeg spontant ’ja!’, lyder det fra Lau, mens han lyser op i 
et smil.

I dag bor her ifølge Lau unge par, ældre mennesker og en 
enkelt flygtningefamilie.

- Sammenholdet har ændret sig fra ’gamle dage’. Der er et 
godt naboskab, det har blot ændret sig fra, hvordan det så ud, 
da afdelingen var ung og ny i 1940’erne og 50’erne, vurderer 
Lau, der trådte ind i afdelingens beboerdemokratiske arbejde 
i 2013, da han blev suppleant i afdelingsbestyrelsen.

Nysgerrig
Året efter trak formanden sig, og det gav anledning til, at 
Lau blev spurgt, om det ikke var en post for ham.

- Jeg blev nysgerrig efter at se, hvad der sker i sådan en 
afdelingsbestyrelse. Min mormor og morfar havde boet her 
i afdelingen, og jeg mente, at igennem det beboerdemokrati-
ske arbejde kunne jeg være med til at bevare afdelingens og 
ejendommens særlige karakter. Så jeg ville gerne snuse til, 
hvad det beboerdemokratiske arbejde går ud på. Samtidig 
ville jeg bevare respekten for, at der er nogle beboere, der har 
siddet i en bestyrelse i mange år, og værne om hvad de har 
skabt og lavet igennem årene. Derfor gjaldt det for mig om 
at stikke en finger i jorden og finde ud af, hvad den ’gamle’ 
bestyrelse havde af mål og ønsker for Kongevejen, fortæller 
Lau, der selv føler, at han har lært meget igennem det bebo-
erdemokratiske arbejde og rollen som formand:

- Jeg har fået øjnene op for, at beboerdemokratisk arbejde 
ikke kun er en dans på roser. Det er meget af tiden hårdt 
arbejde. Der er nogle bump på vejen, med det er nogle bump, 
som man lærer utroligt meget af. I en periode gennem 
80’erne var min morfar (Niels Holmgaard) formand for afde-
ling 2, beretter Lau.

Med sin nuværende status som formand i afdelingen er 
Lau med til at slutte ringen fra sit eget ophav i Kongevejen.  
                 Tekst og foto: Mikkel Frank
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Kongevejen - et udmærket sted at bo
HJEMSTAVN: Han var ikke andet end en stor knægt, da han 
flyttede ind i den røde murstensbygning ved Kongevejen i 
Helsingør sammen med sine forældre og sin lillesøster.

Dengang var Iver Johnsen ni år gammel. I dag bor Iver i 
den selvsamme lejlighed, som den lille familie flyttede ind i 
dengang i 1965, og som han overtog, da forældrene døde.

- Vi kom her til fra et hus på Klostermosevej. Forskellen 
var, at her i afdelingen Kongevejen var der flere børn, end 
hvor vi boede tidligere. Jeg kan huske, at der var lukket af, 
fordi vi ikke måtte gå ud på græsplænen her ved blokken. 
Det var forbudt område for os børn – og så gik vi selvfølgelige 
ud på græsset, smiler Iver:

- Efterhånden blev der åbnet for adgangen til græsplænen, 
så vi drenge kunne spille fodbold, fortæller han med et glimt 
i øjet.

De andre børn, nærheden til Helsingør bymidte og 
græsplænen gør, at Iver husker tilbage på Kongevejen som et 
glimrende sted at bo som barn.

- Det var et godt sted, fordi der boede alle de børn her, for 
så var der nogle at lege med, fortæller Iver og bladrer lidt i 
det gamle fotoalbum, han har fundet frem, da Tagryggen 
besøger ham.

- Jeg ønskede i hvert fald ikke at flytte her fra – og jeg bor 
jo her endnu, lyder det med et forsigtigt smil på læben fra 
Iver, der stadig nyder at bo i afdelingen Kongevejen:

- Det er et udmærket sted at bo. Det ligger meget centralt, 
slutter Iver Johnsen.

                 Tekst og foto: Mikkel Frank
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FEST: Beboerne er så småt ved at 
krybe i festtøjet til lørdag den 12. 
august i afdelingen Pinjevangen i 
Helsingør.

Afdelingen fylder nemlig 35 år, og 
det har formanden Vinnie Refstrup og 
andre beboere i Pinjevangen i sinde at 
fejre med manér.

- De seneste fem år har vi afholdt en 
sommerfest for beboerne, hvor der har 
været egenbetaling.

I år vil det være afdelingen, som 
er vært. Festen vil foregå på samme 
måde som de tidligere år.

- I den sydlige ende vil der blive 
opsat et stort telt, og vi skal grille, for-
tæller Vinnie Refstrup til Tagryggen.

Festlighederne begynder ved 13-ti-
den lørdag den 12. august.

- Da der er flest ældre mennesker, 
vil der ikke blive lavet nogle former for 
aktiviteter. Vi ved af erfaring, at det 

Pinjevangen fejrer 35 års jubilæum

er det sociale, der tæller, og derfor gør 
vi alt for, at det skal blive hyggeligt. 
Ud over beboerne vil der blive sendt 
en invitation til relevante samarbejds-
partnere i Boliggården, oplyser Vinnie 
Refstrup.

Tillykke med de 35 år – og god fest i 
Pinjevangen!
Pinjevangen, 35 år, lørdag den 12. 
august kl. 13.00

Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Beboerne i afdelingen Pinjevangen fejrer 35 års jubilæum lørdag den 12. august.

BUSTUR: De har prøvet det før, og nu 
har de prøvet de det igen.

Pensionister fra Boliggårdens 
afdelinger Abildvænget, Damvænget, 
Blicherparken, Grønningen og Søvæn-
get har atter været på bustur.

- Turen i år gik til Hundested, hvor 

Busturen, der løb ud i sandet
vi så Knud Rasmussens hus, derefter 
kørte vi til Lynæs Kro hvor vi spiste 
en dejlig middag. Vi sluttede af med 
at besøge Sandskulptur Festivalen på 
Hundested Havn, hvor vi også fik kaffe 
og kage, fortæller Christian Nielsen, 
formand i Grønningen i Helsingør.

Pensionistturen var i år arrangeret 
af Jonna Møller fra Grønningen og 
Poul Jensen fra Blicherparken. I år var 
der 37 med på tur.

Tak til Christian Nielsen for de fine 
billeder!
                frank

Pensionister fra Boliggårdens afdelinger Abildvænget, Damvænget, Blicherparken, Grønningen og Søvænget har atter været på 
bustur. Turen i år gik til Hundested, hvor de så Knud Rasmussens hus og derefter Sandskulptur Festivalen i Hundested. Det blev 
også til et besøg på Lynæs Kro.                     (Foto: Christian Nielsen)
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GADETEATER:  For 14. år i træk er 
der PASSAGE Festival i Helsingør og 
Helsingborg fra 1. - 6. august.

Og festivalen gæster en række af Bo-
liggårdens afdelinger - Ellekildehave, 
Vapnagaard, Nøjsomhed, Abildvænget 
- og alle er velkomne til at kigge forbi 
for at opleve de forskellige sjove, spæn-
dende og ofte overraskende indslag af 
cirkus, gøgl og teater.

PASSAGE er en international 
gadeteaterfestival, hvor du kan opleve 
kunstnere, performere, artister, 
klovner og gøglere i byens passager, på 
gader og stræder, i indkøbscentret og i 
skoven.

Gratis gadeteater i dit område
Igen i år er der forestillinger i flere af 
Helsingørs boligområder, og Billedsko-
len i Toldkammeret kommer forbi og 
arrangerer pop-up workshopaktivite-
ter for børnene.

Alle aktiviteter er gratis og kræver 
ingen tilmelding – og alle er vel-
komne!
Ellekildehave:
Tirsdag den 1. august  
Der er godt nyt for børn og barnlige 

Gadeteaterfestival gæster Boliggården
sjæle, når den italienske gadegøgler, 
Luigi Ciotta, hiver hele verden og mere 
til op af sin kuffert.

Ungerne kan hygge sig i det krea-
tive pop-up-værksted, som Billedsko-
len står bag.
Abildvænget: Ved biblioteket
onsdag den 2. august 
Oplev skønt cirkus med franske klovne 
fra Zirkus Morsa og besøg Billedsko-
lens workshop for børn.  
Nøjsomhed: Onsdag den 2. august  
Giraf-parade med musik, slangemen-
neske på slap line og fuld fart på et 

fantasifuldt trommesæt.
Det bliver en vild og vidunderlig 

dag med festlig stemning, gadegøgl og 
kreativt Billedskole-værksted.
Vapnagaard: Onsdag den 2. august 
Kom med til den afsluttende forestil-
ling i boligområderne. Det franske 
cirkuskompagni Kadavresky laver 
spektakulært show for hele familien.

Mere info om festivalen 
Læs mere om forestillingerne og 
find hele festivalprogrammet på 
hjemmesiden: passagefestival.nu
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FOR BØRN: En hel by venter kun på dig!
Når Abildvængets Bibliotek åbner for sommerferien, 

står der en lille by klar. Den længes efter at blive en stor 
og mægtig by fyldt med tårne, ramper, motorveje, slotte og 
skyskrabere - her kommer du og dine venner ind! Byg og de-
korer slotte, skyskrabere eller finurlige huse af skotøjsæsker, 
mælkekartoner, pap og plast.

- Vi har kasser og æsker, lim, tapeter, ispinde, piberensere 
og masser af skrot og glimmer klar til dig og dine venner 
- alle hverdage i sommerferien, lyder det fra Abildvængets 
Bibliotek, der ligger i hjertet af Helsingørs grønne trekant 
med Boliggårdens afdelinger Grønningen, Abildvænget, 
Søvænget, Holbergsvej, Damvænget og Blicherparken som 
nogle af de nærmeste naboer.
Kreaværksted for børn, torsdag den 29. juni kl. 14 – 16 
og fredag den 30. juni kl. 14 – 16. Abildvængets Biblio-
tek, Abildgaardsvej 2 Helsingør.  Gratis.

Hornbæk er også med
Børnene i Boliggårdens afdelinger i og omkring Hornbæk 
skal ikke snydes for kreative sysler hen sommeren.

Her er der kreaværksted på Hornbæk Bibliotek:
- Vi har kreakasse med naturmaterialer i Hornbæk, lyder 

det fra Hornbæk Bibliotek.
Hen over sommeren arrangeres der kreativ workshop for 

børn.
 - Vær med, når vi sætter fokus på naturmaterialer med 

sommerens kreakasse. Mal fantasifulde havdyr, sjove ansig-
ter eller mønstre på sten i alle mulige former, som gør hver 
tegning helt speciel. Du kan også lave skøre dyr med kogler, 
rulleøjne og piberensere - bare slip fantasien løs! Vi sætter 
en kreakasse frem med kogler, sten, tuscher, piberensere, 
karton og lim, er meldingen fra Hornbæk Bibliotek.
Du kan opleve de kreative stunder på Hornbæk Biblio-
tek lørdag den 24. juni, tirsdag den 4. juli, lørdag den 15. 
juli, tirsdag den 25. juli og tirsdag den 8. august.
Kreakasse – workshop for børn, Hornbæk Bibliotek. 
Info: Tlf. 4928 1700 eller vi a mail: hornbaek@helsbib.dk

Kreaværksteder for børn i sommerferien

SANKTHANS: Bål, taler, forlystelser og god mad - det hele var der, da beboerne på Vapnagaard fejrede sankthans på toppen af 
Helsingør. Her havde frivillige sjæle arrangeret rodeotyr, musik og sang i fælleshuset Laden, sankthansbål, tale og meget andet. 
Også forlystelser som highjump og klatrevæg var på programmet sankthansaften, hvor Tagryggens og Vapnagaard Nyts ’hoffoto-
graf’ Bendt Olesen, der selv bor på Vapnagaard, havde hanket op i kameraet for at forevige nogle af de hyggelige og sjove øje-
blikke fra sankthansfesten i Boliggårdens største afdeling. Også formand Niels Schüum fra afdelingen Holbergsvej havde taget ka-
meraet med og tog et par billeder (øverste højre hjørne) til den afdelings sankthansfest.           (Foto: Bendt Olesen og Niels Schüum)
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Rita Jensen takker af
NAVNE: - Det er vildt!

Sådan lyder det spontant fra Rita 
Jensen, når hun tænker på, at hun 
igennem næsten 31 år har været aktiv 
i det beboerdemokratiske arbejde – 
først i boligselskabet Kingo og senere i 
Boliggården.

- Det har været mit livsværk, og det 
bliver underligt nu at takke af og sige 
farvel til alt det, siger Rita Jensen med 
en vis eftertænksomhed, da Tagryggen 
møder hende i kølvandet på det nyligt 
afholdte repræsentantskabsmøde, hvor 
hun sagde tak og farvel til de frem-
mødte.

Og som vi tidligere har skrevet her i 
beboerbladet, er det næsten til at blive 
helt forpustet af, når man opremser alt 
det, Rita (indtil for nylig næstformand 
i Boliggårdens bestyrelse) kan bryste 
sig af inden for det beboerdemokrati-
ske arbejde:

Formand for Andelsboligforeningen 
Kingo i årene 1995-2011, næstfor-
mand i Boliggårdens organisations-
bestyrelse siden 2011, medlem af 
repræsentantskabet i Boliggården fra 
2011, medlem af Ansættelsesudvalget, 
Forretningsudvalget, Socialudvalget og 
IT-udvalget siden 2011 samt medlem 
af Områdesekretariatet (fra 2011) og 
formand for afdelingen Nøjsomhed i 
årene 1990-1992. Derudover har Rita 
også været mentor for flere afdelinger 
under Boliggården.

Vemodigt at sige farvel
Med så mange hverv og opgaver har 
Rita selvsagt lagt utroligt meget tid, 
energi og mange kræfter i det beboer-
demokratiske arbejde.

- Heldigvis har jeg fået lov at drosle 
lidt ned over de seneste år. Alligevel 
er det vemodigt at skulle sige farvel til 

det arbejde, for jeg har været utroligt 
glad for det og glæder mig over, at 
jeg nu får så god en afslutning på det 
arbejde. Det glæder mig meget, smiler 
Rita Jensen og fortsætter:

- Jeg glæder mig også over, at jeg 
selv har valgt at stoppe og selv har fået 
lov til at bestemme, at jeg stopper nu 
som næstformand i Boliggården. Nu 
er det nu – tidspunktet føles rigtigt; 
man skal gå, mens legen er god, som 
jeg sagde i min afskedstale på repræ-
sentantskabsmødet for nylig. Jeg har 
taget en pæn og ordentlig afsked med 
hovedbestyrelsen og repræsentant-
skabet i Boliggården. Efter flere års 
arbejde og venten glæder jeg mig over, 
at den nye Afdeling 118 ved Kingosvej/
Blichersvej nu er på trapperne, for den 
er virkelig mit hjertebarn og har været 
det i mange år, forklarer Rita Jensen, 
der nu får meget mere tid til manden 
Torleif, der gik på efterløn fra tjansen 
som ejendomsmester i Nøjsomhed 
tidligere på året.

- Nu skal Torleif og jeg bare nyde 
tilværelsen, ud i naturen. Torleif går 
meget på jagt, og der vil jeg også gerne 
mere med ud i naturen sammen med 

ham. Vi rejser meget, og nu skal vi ud 
at rejse endnu mere.

I forbindelse med sit farvel til næst-
formandsposten ønsker Rita Jensen 
at takke beboerne, repræsentanterne 
fra de forskellige afdelinger og andre 
beboerdemokrater for deres tillid til 
hende igennem årene.

- Jeg vil også gerne takke forman-
den Charlotte Olsen og resten af ho-
vedbestyrelsen for et konstruktivt og 
ligeværdigt samarbejde. Jeg vil gerne 
takke direktør Birte Flæng Møller for 
hendes dygtige ekspertise og hendes 
skarpe overblik i styringen af admini-
strationen. Tillige en stor tak samtlige 
øvrige ansatte i Boliggården for deres 
dygtige arbejde med at administrere 
og drive vores organisation, slutter 
Rita Jensen, der også her fra Tagryggen 
skal stor tak for det enorme arbejdet, 
hun har ydet igennem de mange år, og 
som vi ønsker alt godt fremover.

Christian Nielsen, formand i 
afdelingen Grønningen i Helsingør, 
overtager nu næstformandsposten i 
Boliggården.

Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen
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Hvem ringer vi nu til?!
NAVNE: Hvilke afdelinger er det 
nu Team 1 dækker over? Hvem er 
formand i Damvænget? Hvilket lokal-
nummer har den og den inspektør?

Spørgsmålene har været mange og 
varierede til Else Vinding igennem de 
41 år, hun har arbejdet i det, der i dag 
hedder Boliggården. Og nu skal bolig-
selskabets ansatte til at finde en anden 
at spørge om alt mellem himmel og 
Trækbanen, for Else har valgt at gå på 
pension.

I den anledning blev Else hyldet 
ved en afskedsreception på Trækbanen 
i Helsingør, hvor kolleger, beboerde-
mokrater, familie, samarbejdspartnere 
og mange andre var med til at sende 
den elskede sekretær godt ind i sin 
tredje alder. Ved samme lejlighed 
blev Else hædret med Den Kongelige 
Belønningsmedalje for alle de år, hun 
har skænket Boliggårdens og boligsel-
skabets beboere. Også Boliggårdens 
direktør Birte Flæng Møller og Bolig-

gårdens formand Charlotte Olsen var 
med til at sende Else godt af sted med 
en stor buket rosende ord.

Og der er med garanti mange, der 
kommer til at savne Else, hendes gode 
humør og hendes altid velvillige hjælp. 
Selv er hun afklaret med at begynde et 
nyt kapitel i sit liv.

- Det er okay nu at gå på pension, 
men det bliver da lidt af en anden 
tilværelse. Jeg håber på, at jeg kan få 
tiden til at gå derhjemme, og ellers må 
jeg finde på nogle nye interesser. Indtil 
videre har jeg huset og haven, der skal 
passes, og så får jeg mere tid til mine 
børn og børnebørn, smiler Else, der i 
1976 begyndte i regnskabsafdelingen i 
Det Sociale Boligselskab Helsingør, og 
som igennem årene har arbejdet sam-
men med seks forskellige direktører i 
selskabet – senest Birte Flæng Møller, 
der har været direktør siden 1999.

Det bliver unægteligt en noget 
anden tilværelse, Else nu går i møde, 

hvor også dagsrytmen sikkert vil 
ændre sig:

- Nu skal jeg ikke stå op klokken syv 
hver morgen. Nu har jeg været her i så 
mange år, så nu bliver det mærkeligt 
ikke at skulle op og af sted. Derfor glæ-
der jeg mig også meget til at se nogle 
krimier om aftenen. Og så skulle jeg 
også gerne få tid til at læse nogle flere 
bøger - helst krimier, griner Else, der 
er overbevist om, at hun kommer til at 
savne sine kollegaer og det sociale på 
arbejdspladsen - en arbejdsplads, som 
har budt på mange glæder og vari-
erede arbejdsdage:

- Det har været spændende at 
arbejde her, for der har ikke været to 
dage, der har været ens, fortæller Else 
Vinding., som vi her fra Tagryggen 
takker tusinde gange for de tusindvis 
af gange, hun på venligste vis har hjul-
pet os - og ønsker hende al mulig held 
og lykke i ’den tredje alder’.
       Tekst og foto: Mikkel Frank



NAVNLIGT siden sidst

NAVNE: Det er smilet, glæden, åben-
heden og varmen, der først og frem-
mest falder én ind, når man tænker 
på Boliggårdens formand Charlotte 
Olsen, der også bestrider posten som 
formand for afdelingen Sundparken i 
Helsingør.

Nu runder Charlotte 50 år. Det mar-
keres med en reception i Fælleshuset 
på Kingosvej 54B i Helsingør fredag 
den 25. august fra kl. 13.

Og der er virkelig noget at fejre. 
Charlotte Olsen har boet i Sundparken 
siden foråret 1994, og blot et par år 
efter trådte hun ind i det beboerdemo-
kratiske arbejde, da hun blev kasserer 
for afdelingen.

I maj 2013 trådte Charlotte Olsen 
ind i rollen som formand for Boliggår-
dens hovedbestyrelse, hvor hun stadig 
sidder i formandsstolen. I september 
samme år blev hun valgt som formand 
for afdeling 18 Sundparken.

50 er blot et tal
Og selv om formanden nu for alvor 
træder ind i de voksnes rækker, er 50 
år ikke noget, der fylder alverden i 
Charlotte Olsens dagligdag i Helsingør:

- Det betyder ikke noget. 50 - det er 
blot et tal. Jeg kan godt se om morge-
nen, når jeg kigger mig selv i spejlet, 
at jeg er blevet ældre, men jeg holder 
energien oppe og holder mig i gang. 
Nu er mine børn blevet voksne, og på 
den måde er de blevet mere ’selvkø-
rende’. Det er mere det beboerdemo-
kratiske arbejde, der tager meget tid i 
mit liv – i perioder, fortæller Charlotte 
Olsen, der erfaringsmæssigt hiver en 
måned ud af kalenderen, når vi kom-
mer til midten af august og bevæger os 
hen i september.

Det er her, de årlige beboermøder 
ligger og nogle af de store beslutninger 

Charlotte Olsen runder 50 år

tages i afdelingerne.
- I den periode er der særligt meget 

at se til med hensyn til det beboer-
demokratiske arbejde, og så siger 
familien gerne ’vi ses’, fordi de ved, at 
de ikke ser så meget til mig i de uger. 
Det kan også kun lade sig gøre, fordi 
jeg har så stor opbakning hjemme fra 
Michael og børnene. Det betyder rigtig 
meget. Når vi så er sammen i familien, 
så ER vi også sammen. Jeg har aldrig 
sagt ja til noget i forbindelse med det 
beboerdemokratiske, uden at vende 
det med min mand først, fordi han og 
børnene er opbakningen hjemmefra. 
Samtidig oplever jeg også en enorm op-
bakning fra de forskellige afdelingsbe-
styrelser samt fra hovedbestyrelsen og 
de ansatte i Boliggården, understreger 
Charlotte Olsen.

Når snakken går på, hvordan de 
næste årtier kommer til at se ud, er 
Charlotte Olsen klar i mælet:

- Jeg har lyst til at være formand for 
Boliggården i mange år endnu. Jeg sy-
nes det er spændende, og jeg brænder 

for det. Jeg har ønsker og visioner for 
beboernes og Boliggårdens fremtid, 
som jeg håber at jeg kan blive en del 
af. 

Samtidig har Charlotte fokus på, at 
hun fortsætter så længe, som hun kan:

- Jeg håber, at der er nogle, der 
prikker mig på skulderen, hvis jeg når 
et punkt, hvor jeg ikke længere kan 
huske fra næse til mund og ikke kan 
varetage formandsposten i Sundpar-
ken eller i Boliggården, lyder det fra 
formanden, der nu runder 50 år, og 
som stadig bærer det lyse, åbne og 
nysgerrige sind.

Og så glæder hun sig faktisk til at 
træde ind i 50’erne:

- Jeg tror, at det er en fed alder. Jeg 
har hørt, at det er fantastisk at være i 
50’erne, så det glæder jeg mig meget 
til, smiler Charlotte Olsen.
Charlotte Olsen 50 år, reception fre-
dag den 25. august fra kl. 13 i Fæl-
leshuset, Kingosvej 54B i Helsingør.

Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Fredag den 25. august fra kl. 13 markerer Boliggårdens formand Charlotte Olsen sin 
50 års fødselsdag i Fælleshuset på Kingosvej 54B i Helsingør.        (Foto: Bendt Olesen)
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Jeg synes, at (skriv navn)  

(adresse)  
 
skal have ’Min gode nabo’-chokolade, fordi:   
 
 
 
 
 
 

Indsender (Dit navn og telefonnummer)  
 
 

NABOSKAB: Det gode naboskab gror og vokser på bedste vis i Boliggårdens afdeling 
Kingoparken i Hornbæk.

Det er Inge B. Olesen (tv.) på Gørtlervej et levende eksempel på, synes Birthe M. 
Christensen, der har indstillet Inge til Tagryggens ’Min gode nabo’-chokolade.

- Inge har igennem mange år flaget, når vi i vores rækkehuse har fødselsdag og 
andre festligheder, fortæller Birthe (til højre på billedet).

Ifølge Birthe er Inge forholdsvis dårligt gående, men det afholder ikke den gode 
nabo fra at drage omsorg for andre i Kingoparken:

- Selv om hun bruger rollator, går hun rundt og deler blade ud til os andre. Hun er 
i det hele taget meget opmærksom på, at vi andre har det godt her i Kingoparken, så 
Inge har virkelig fortjent en æske chokolade, lyder det fra Birthe M. Christensen.

Tillykke til Inge med chokoladen!
Du kan også indstille din nabo til Tagryggens ’Min gode nabo’-chokolade 

ved at udfylde og indsende kuponen nederst her på siden, eller ved at sende en 
mail til: mif@boliggaarden.dk                                               Tekst og foto: Mikkel Frank 

Inge er meget opmærksom


