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A nje hyldede i sin beretning på Årsmødet '22 alle de frivillige kræfter,  
der gør en kæmpe indsats i Vapnagaard – de er med til at mindske 
ensomhed hos ældre beboere, de skaber glæde hos børn og forældre,  

bager pizza, laver kaffe, vasker op og ... maler, reparerer og 'snapper' affald,  
som du kan se på billederne. Mange tak for hjælpen til jer alle sammen!

Her i bladet kan du læse en lille reportage fra det netop afholdte årsmøde, hvor 
bl.a. den nye udlejningsaftale blev debatteret. Den har vi en hel side om. I de 
næste måneder holdes der affalds-events i områderne. Dem skriver vi om, og vi 
gennemgår affaldssorteringen, der er i hele 10 fraktioner. Det var bare en del af 
indholdet i bladet – vi håber du finder noget, som er vedkommende for dig.

16
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Ole og Pia var på naturtræning, da de 'faldt over' en svinesti midt i naturen – og så valgte 
de at lave arm bøjninger som affaldssamlere! De fantastiske frivillige i område 75 sparer 
beboerne for udgiften til vedligeholdelse af børnenes legeredskaber – de gør det selv!
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Hvem gør Vapna-
gaard til et godt 
sted at bo? 

Skriv navnet på din kandidat 
og hvorfor du synes at han/hun 
fortjener beboer-buketten. 
 
Send en mail til et bestyrelses-
medlem eller læg en seddel i 
driftskontorets postkasse.

Fædregruppen skaber 
hygge og tryghed
Til årets nok sidste pizza-aften 
var der ikke bare lækre pizzaer 
og udendørs hygge, men også en 
overraskelse i form af blomster 
til en særlig gruppe mænd.

Fædregruppen er en gruppe af Vapna-
gaards fædre, der sammen arbejder 
for at skabe tryghed og trivsel for alle 
beboere. De går aftenture på særlige 
aftener som f.eks. nytårsaften, hvor de 
med deres tilstedeværelse er med til 
at skabe tryghed i området. 

De opsøger familier, hvis de oplever, 
at en ung i familien har problemer, 
som familien kan have brug for hjælp 
til at løse. Sidst men ikke mindst har 
de stået for et ukendt kæmpestort 
antal pizza, kebab og burgere til 

Vapnagaards sultne beboere, når der 
afholdes arrangementer for børn og 
voksne.

En enig bestyrelse besluttede at  
overrække beboerbuketten til Fædre-
gruppen for deres gode og vigtige 
arbejde. De er med til at gøre Vapna-
gaard til et bedre sted at bo.

Begrundelsen, som formand Anje 
Holmstad læste op, lød sådan her:
Bestyrelsen overrækker jer beboer
buketten på grund af det seje frivillige 
arbejde, I udfører i Vapnagaard. I 
kommer når vi kalder – uanset om det 
handler om at forsøge at løse menne
skelige problemstillinger eller at lave 
pizzaer til det pizzahungrende folk.
I deltager i vore arrangementer med 
alt det, I er gode til. TAK for jer!

TEKST: BVE | FOTO: JULIE



Årsmødet '22

Siden sidst

Formand Anje Holmstad åbnede  
mødet med at takke de ca. 150 
fremmødte beboere i salen for at 
være mødt op og tage del i bebo-
erdemokratiet. I år var det (hel-
digvis) igen Laden, der dannede 
rammen om mødet. Her følger  
en lille stemnings-reportage.

Året der gik
Anje indledte med en beretning fra 
Fællesbestyrelsen, hvor første emne 
var en beskrivelse af driftsområdet. 
Der har længe været for få driftsfolk 
om arbejdet ude i områderne, og 
i flere måneder har stillingen som 
driftsleder været ubesat. Bestyrelsen 
mener, at planlægningen af driften i 
de grønne områder længe har været 
for personafhængig. De er dog blevet 
mere positivt stemt i forhold til, at der 
nu skulle være lagt en fremtidssikret 
plan. Planen skal følges uanset hvilke 
medarbejdere, der i fremtiden er  
knyttet til de forskellige poster. Det  
vil give ro og retning.

Et emne, der skabte stor debat i salen, 
var den fleksible udlejningsaftale, som 
Boliggården på baggrund af rege-
ringens parallelsamfundspakke har 
indgået med de øvrige boligselskaber i 
Helsingør og med Helsingør Kommune. 
Anje beklagede, at beboerne i Vapna-
gaard kan blive ramt af de nye regler, 
der foreløbig gælder i fire år. Hun 
pointerede, at det også går ud over 
medlemmer af bestyrelsen, som ikke 
har magt til at ændre situationen. 

Aftalen prioriterer ansøgere, der er i 
arbejde eller under uddannelse – det 
gælder også ansøgere over 65 år, og 
både ansøgere udefra og beboere 
i Vapnagaard, der gerne vil flytte 
internt. Det var tydeligvis til stor 
frustration for mange beboere i salen. 
De, der fik ordet, undrede sig over 

aftalen, og flere havde sat sig godt ind 
i reglerne. Du kan læse mere om udlej-
ningsaftalen på s.8 her i bladet samt i 
det nyeste nummer af Tagryggen.

Anje sluttede beretningen af med at 
takke alle de frivillige kræfter i Vapna-
gaard. Du kan læse beretningen i sin 
fulde længde på vapnet.dk

Huslejestigninger
Huslejebudgettet for 2023 blev 
fremlagt af Melita fra Boliggårdens 
økonomiafdeling. Huslejen stiger med 
9,73 %, hvilket affødte en del kritiske 
spørgsmål fra salen. Den primære år-
sag til stigningen er et stort efterslæb 
og manglende henlæggelser gennem 
flere år, som nu skal indhentes.

Hverken udgiften til det udvidede 
affaldssystem eller brandredningsveje, 
der blev vedtaget på ekstraordinære 
beboermøder i 2022, er medregnet i 
budgettet for 2023. Huslejestigningen 
for dette vil, når arbejdet er færdigt, 
blive varslet særskilt.

Melita oplyste, at den præcise husleje 
for de enkelte lejemål kan findes på 
boliggårdens hjemmeside, når du er 
logget ind. Der er også udsendt breve 
på enten mail eller til postkasse.

Der blev fra flere beboere spurgt ind 
til om driftsbudgettet for 2023 – hvis 
beboerne stemte nej til at godkende 
det – kunne blive gennemgået igen, så 
der måske kunne findes nogle bespa-

relser. Det afviste driftschef Thomas 
Fredskov og begrundede det med, at 
der allerede var arbejdet grundigt på 
budgettet, og at det derfor ikke ville 
give mening at gøre det igen. Herefter 
blev budgettet vedtaget med kun to 
stemmer imod.

Beboerforslag
Efter en pause nåede vi til de 14 
beboerforslag, der nok ikke havde de 
bedste odds med tanke på den kom-
mende huslejestigning. Et dyrt forslag 
om at indføre videoovervågning på 
alle p-pladser for at komme indbrud 
og andre ulovlige aktiviteter til livs, 
blev hurtigt forkastet. 

Et ’gratis’ forslag om at genindføre 
retten til at have en trampolin i sin 
have, var dog heller ikke populært. 
Forslagsstilleren, der fortalte at hun 
var alene med sin lille søn og gerne 
ville kunne sende ham ud i haven og 
’krudte lidt af’, argumenterede ellers 
godt for sin sag. Hun forklarede, at  
der jo kunne indføres en tidsramme 
for, hvornår børnene måtte hoppe.  
Vapnagaards børnefamilier glimrede  
ved deres fravær, og selvom nogle  
af de ældre beboere højlydt bakkede 
op, var det måske medvirkende til,  
at forslaget blev nedstemt.

Hele tre forslag gik ud på at fælde 
træer på p-pladserne, da bladaffald 
og insekter fra træerne gør bilerne 
beskidte. Desuden spærrer træerne 
for udsynet, og det skaber utryghed. 
Bestyrelsen fremsatte et ændrings-
forslag om, at der, efterhånden som de 
enkelte P-pladser bliver renoverede, 
tages stilling til fældning, beskæring 
og ny beplantning af buske, som ikke 
kræver meget pasning. Forslaget blev 
vedtaget.

Beslutningsreferatet vil ligge klar 
på vapnet.dk senest en måned efter 
mødets afholdelse (18/9). 

De frivillige 
her er med til at 
gøre livet mindre 
ensomt for mange 

mennesker
Anje, formand

TEKST: BVE
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Driften

Snart sorterer 
vi alt affald
Dit område er klar til affaldssortering, når affaldsstanderne er gravet ned 
i dit område – vi gør nemlig ét område klar ad gangen for at gøre det mere 
overskueligt for beboerne. Når dit område er klar, vil du blive indkaldt til en 
lille affalds-event for kun dit område. Her vil du få al den information, du 
har brug for – samt en gratis mad-spand, poser, info-folder, kaffe og kage! 

I tvivl om affaldstype?

Er du i tvivl om, hvordan du skal 
sortere, kan du bruge Forsyning 
Helsingørs sorteringsguide på  
fh.dk/sorteringsguide.

Her kan du indtaste det affald, du vil 
af med og finde ud af, hvad du skal 
gøre med det.

Du bestemmer selv, hvilke typer affald du vil have plads til at sortere 
i køkkenet, og om der er affadstyper, du vil gå ned med straks, fx glas 
og pap. Du skal selv købe den løsningsmodel, du synes passer.

På Abildgaardsvej 2 i Helsingør har Marianne Borchmann fra Driften 
samlet nogle gode løsninger til affaldssortering – i forskellige pris-
klasser og til flere typer køkkenskabe. Din områdeformand vil gerne 
stå for at arrangere en fællestur dertil, hvis der er interesse for det.

Affaldssortering i din bolig

TEKST: BVE | KILDE: DA
NSK A

FFA
LDSFORENING, FH

Restaffald er fx: pizza
bakker, bleer, cigaret
skodder, kattegrus,  
emballage med mad
rester og lign.

Madaffald er fx: Alle rå 
og tilberedte madrester, 
kød, grønt, kaffegrums 
og filtre, afskårne 
blomster og lign.

Vapnagaards egne 
genbrugsstationer
Ved container gårdene 
kan du nemt komme af 
med haveaffald og stor
skrald. Vær opmærksom 
på at sortere korrekt 
– fx må haveaffald IKKE 
komme i plastposer. 
Usorteret affald koster 
beboerne mange penge 
hvert eneste år.

Plastaffald samt mad 
og drikkekartoner (MDK)  
er fx: Mælke og juice
kartoner, plastflasker og 
bakker, poser og lign.

Metalaffald er fx: Øl og 
sodavandsdåser, folie
bakker, konservesdåser, 
metallåg og kapsler, 
stanniol og lign.

Papiraffald er fx: Aviser, 
magasiner og ugeblade, 
reklamer, kontorpapir, 
kuverter og lign.

Papaffald er fx: Paprør, 
emballage fra morgen
madsprodukter, skotøjs
æsker, æggebakker og 
lign.

Glasaffald er fx: Vin 
og sodavandsflasker, 
glas krukker til syltetøj, 
olieflasker af glas, glas
vaser og lign.

Batterier kan indeholde  
giftige stoffer, der for
urener miljøet. Derfor er 
det vigtigt at vi afleverer 
alle brugte batterier.

Småt elektronik er fx: 
Mobiltelefoner, opladere, 
barbermaskiner, legetøj 
med elektronik, lyskæder 
og lign.

Farligt affald indeholder 
giftige og skadelige 
stoffer, fx: Maling, 
terpentin, medicinrester 
og lign.

Her ser du de 10 fraktioner

HUSK AT DU KAN 
FINDE AFFALDS-  

OVERSIGTSKORTET 
PÅ VAPNET.DK

Vapnagaard Nyt | Oktober 2022 | 52. årgang | Nr. 3 5
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Siden sidst

BØRNENES DAG
Dagen var en fest med masser af 
sjove oplevelser, ting at prøve og 
kigge på, loppemarked, slush ice 
og andre lækkerier – der manglede 
ingenting!

HELSINGØRS BOLIGSOCIA
LE HELHEDSPLA

N, A
KTIVITETSUDVA

LGET, GRUPPEN HELT FRIVILLIG OG KULTURHUS SYD STOD BAG BØRNENES DAG

SANKT HANS
Selvom aftenen i år 
startede tidligere end 
den plejer, mødte mange 
beboere op og hyggede 
omkring bålet.

HELT FRIVILLIG
Gruppen er uundværlige til 
alle vores arrangementer.

NATURVENNER 
Habitats og Marianne fra 
Driften stod klar med  
opgaver på Børnenes Dag. 
50 børn fik et afsluttende  
diplom på, at de nu er 
’Vapnagaards Naturvenner’. 
Det er på sigt meningen at 
Vapnagaards børnedemo-
krater skal involveres i at 
skabe biodiversitet, f.eks. 
ved at lave ’insekthoteller’ 
og levesteder for fugle og 
smådyr.

HAVERNE
I Trelleborghaven og 

Hestensbakke-haven 
blev der i fællesskab 
sået, luget og høstet 
sommeren igennem.



TEKST: BVE | A
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.FL.På gensyn    Sommer

Vapnagaard Nyt | Oktober 2022 | 52. årgang | Nr. 3 7

PIZZAAFTEN 
Fædregruppen har 
sommeren igennem 
haft travlt med at 
bage pizzaer til mange 
af Vapnagaards  
arrangementer for 
børn og voksne.

SVÆVEBANE
Børnedemokraterne 
mødte, sammen med 
Anders og Dennis fra 
Driften, bestyrelsen for 
at præsentere deres 
drøm om en svæve-
bane til Vapnagaards 
børn. Vi krydser fingre 
for at projektet bliver 
virkelighed!

FODBOLD
Vapnagaard Fodbold-

klub, VFK72, havde 
50 års jubilæum. 

Klubben startede i 
1972 og har igennem 

alle årene været et 
kæmpe aktiv for 

Vapnagaards drenge 
og piger i alle aldre. 

Stort tillykke!

PASSAGE FESTIVAL
Igen i år rykkede festivalen ud i 

Helsingørs boligområder i samarbejde 
med Helsingør Teater. Vapnagaard var 

vært en af dagene, hvor cirkusnumre 
med kast op i luften og sjove tricks, 

fik publikum til at huje og grine højt.

KREA-DAGE
Kulturhus Syd var igen 
rammen for kreative 
dage for børn og 
voksne i samarbejde 
med Billedskolen.
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Regler

De udsatte boligområder skal 
bringes ’tilbage på sporet’. Men 
hvad betyder de nye indsatser, 
lovkrav og den ændrede praksis 
egentlig for beboerne i Vapna-
gaard? 

Vapnagaard kom sidste år på rege-
ringens parallelsamfundsliste (der 
tidligere blev kaldt ’ghettolisten’) og 
blev her kategoriseret som et fore
byggelsesområde. Det er den mildeste 
af fire kategorier i parallelsamfunds-
aftalen, og placeringen har medført, 
at der fremover praktiseres fleksibel 
udlejning i Vapnagaard.

For at komme i betragtning til en 
lejlighed i Vapnagaard, skal den 
boligsøgende nu være i arbejde eller 
under uddannelse. Det gælder også 
den boligsøgendes ægtefælle eller 
samlever. Læs om kravene til arbejde 
og uddannelse i boksen til højre.

Den fleksible udlejning sker med 
udgangspunkt i de fire kriterier på 
Parallelsamfundslisten: arbejdsløshed, 
kriminalitet, uddannelse og indtægts-
niveau. Med den fleksible udlejning 
skal Boliggården give fortrinsret til  
beboere i arbejde eller under ud-
dannelse, for på den måde at styrke 
beboersammensætningen. Målet er 
at sikre, at Vapnagaard ikke rykker 
længere op på listen, hvilket i værste 
fald kan føre til krav om nedrivning af 
blokke.

Beboere internt i Vapnagaard
For nogle beboere i Vapnagaard vil 
det være en skuffelse at erfare, at 
reglerne også gælder de boligsøgende, 

der allerede bor i Vapnagaard og som 
ønsker at skifte lejlighed i bebyggel-
sen. Det kunne f.eks. være en beboer 
på overførselsindkomst, der gerne 
vil skifte til en mindre lejlighed, fordi 
børnene er flyttet hjemmefra. Her kan 
beboeren, hvis vedkommende er med-
lem af Boliggårdens venteliste, søge 
om at flytte til en mindre lejlighed i en 
af Boliggårdens andre boligafdelinger. 
Det skal være en afdeling, der ikke 
er omfattet af aftalen om fleksibel 
udlejning.

Som udgangspunkt vil beboere, der 
er fyldt 65 år, ikke skulle opfylde de 
fleksible kriterier om bl.a. arbejde 
eller uddannelse. Det kunne f.eks. 
være en pensionist, der en dag bliver 
dårligt gående og nu gerne vil ned i en 
stuelejlighed. Boligsøgende over 65 år, 
som er stoppet på arbejdsmarkedet, 
vil dog blive prioriteret efter bolig-
søgende, som er i arbejde eller under 
uddannelse. Det gælder også nuvæ-
rende beboere i Vapnagaard.

Udlejnings- og anvisningsaftalen blev 
i august indgået mellem Helsingørs 
boligorganisationer og Helsingør Kom-
mune i fællesskab. Den gælder fire år 
frem og midtvejs-evalueres i foråret 
2024. Aftalen skal give Helsingørs 
almene boligområder en mere blandet 
beboersammensætning. Den skal være 
med til at sikre, at et område som 
Vapnagaard udvikler sig i den rigtige 
retning i forhold til Parallelsamfunds-
listen – og helst ryger helt af listen 
igen. 

Du kan finde yderligere information 
på bl.dk og boliggaarden.dk

Fleksibel udlejning
– baggrund og konsekvens

TEKST: BVE | KILDE: BOLIGGÅ
RDEN OG BL

Kriterier for  
fleksibel udlejning

Udlejning af boliger i Vapna-
gaard vil ske i prioriteret række-
følge til:

1. Boligsøgende i arbejde eller  
 under uddannelse
–  mindst 25 timers arbejde pr.  
 uge i mindst 12 måneder  
 forud. Flexjob er omfattet.
–  Boligsøgende i uddannelse  
 med en varighed på mindst 
 2 år med mindst 12 mdr.  
 tilbage. Som minimum kort  
 videregående uddannelse  
 eller erhvervsuddannelse.

2. Boligsøgende, der er fyldt 65 år.

3. Boligsøgende, der ikke er i  
 job eller under uddannelse.

Den boligsøgendes ægtefælle 
eller samlever skal også opfylde 
kriterierne.

Boligbytte

Det er stadig muligt for beboere 
i Vapnagaard at bytte bolig. Det 
kræver, at du selv finder nogle, 
der er interesserede i din lejlig-
hed og omvendt. 

Betingelserne i almenlejeloven 
skal være opfyldt, og boligbyttet 
skal først godkendes af Bolig-
gården.
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Vapnagaards nye driftsleder

Driften

Nicolai Stubtoft har fokus på at 
løse de udfordringer, beboere og 
ansatte oplever. Han vil gerne 
gøre Vapnagaard til et endnu 
bedre sted at bo og arbejde.

Nicolai interesserer sig for mennesker, 
og man tror på det, når han siger, 
at han kan snakke med alle. Han er 
meget social og udadvendt, hvilket 
bl.a. kommer til udtryk i form af små 
info-videoer, som du kan se på Vapna-
gaards facebookside.

– Jeg synes ikke, at teknisk byggeviden 
er det mest nødvendige i dette job. 
Det vigtigste for mig er beboerkon-
takten og personalekulturen, ja, hele 
stemningen her. Det tror jeg, at jeg 
kan gøre noget ved hen ad vejen. 

– Jeg har en forståelse for menneskers 
måde at agere på, når de kommer 
med et problem. Nogle er sure, det 
skal der være plads til. Min opgave er 
at lytte, og så må vi forsøge at finde 
en løsning, siger Nicolai, der ofte ses i 
Servicecentret i snak med en beboer.

Nyhedsbrev

Følg med i Driftens arbejde, når 
Boliggården lancerer et nyheds-
brev, der vil udkomme fire gange 
årligt. Det første omdeles til alle 
husstande i oktober.

KORT OM NICOLAI STUBTOFT: Nicolai har i de 
seneste 14 år været vært og leder af Danhostel 
Helsingør. Han er oprindelig uddannet cykel-
mekaniker, og har bl.a. arbejdet for det danske 
cykellandshold. Nicolai bor i Helsingør med sin 
kone, deres to døtre og hund. Han elsker vores 
by, som han har boet i hele livet. Hvis du også 
elsker Helsingør, kan du overveje at synge med 
på ’Min by’. Videoen kommer frem på Youtube, 
når du søger på Lord Nick – Nicolais musikalske 
alter ego i hawaii-skjorte og bøllehat.

På mit gamle kontor  
havde jeg et skilt stående, 
hvor der stod YES. Det er 
mit udgangspunkt. Og så 

tager vi den derfra.
Nicolai Stubtoft, driftsleder

Her ser du (fra venstre) driftssekretærerne 
Philip og Christina, projektlederne Marianne 
og Frank samt driftslederassistenterne 
Ulrik og Dennis på hver sin side af drifts
leder Nicolai. Nicolai Stubtoft blev 1. juli 
ansat som driftsleder i Drift 1, der udgør 
Vapnagaard, Stævnen, Pinjevangen, 
Poppelhaven og Rønnebærhaven. Nicolai 
fortæller, at han har set frem til at arbejde 
med Driftskontorets ansatte, der alle er 
specialister inden for deres felt. 

– Hvis en beboer gør sig den ulejlighed 
at henvende sig og sige, at her er no-
get jeg gerne vil have ændret, er det 
jo fordi den beboer engagerer sig og 
gerne vil være med til at gøre tingene 
bedre. Sådan ser jeg på det.

– Samtidig er det vigtigt, at beboerne 
ved, at der ofte er en fornuftig grund 
til at tingene er, som de er. Jeg er vir-
kelig imponeret over de systemer, som 
Boliggården har udviklet. Jeg er ikke 
vant til, at der på den måde er styr på 
det meste. Det betyder selvfølgelig 
ikke, at man ikke kan lave noget om, 
fastslår han.

– Jeg oplever f.eks. at vores driftsfolk 
i de grønne områder gør alt hvad de 

kan, men at deres arbejde ofte har 
karakter af brandslukning. De har i 
en længere periode, af flere grunde, 
været for få om arbejdet. Det ved be-
boerne jo ikke og ender med at skælde 
ud over det, der ikke er blevet gjort. 
Det er jeg opmærksom på.

- Vi kommer til at gentænke Vapna-
gaards grønne områder i fremtiden.  
Vi skal bruge driftsfolkenes tid på den 
smarteste måde – så de ansatte kan 
følge med og så Vapnagaard tager 
sig bedst muligt ud. Det er dér, vi skal 
hen. At beboerne kommer hjem til 
deres område og tænker: Hold op  
hvor er her flot!

TEKST OG FOTO: BVE



Siden sidst

Et vildt blomsterhav i det almene boligområde Karlemoseparken.

Flere frugttræer og kvæg, der kan gå og græsse, var 
bare nogle af de mere eller mindre vilde ideer, som 
beboerne fik på workshoppen om biodiversitet. 

Markvandring med 
beboere, biologer og 
ansatte i Driften.

Grønne planer
Hen over sommeren kom vi tættere på, hvordan Vapnagaards 58 
tønder land kan blive både smukkere og vildere. Beboerne har været 
engagerede i de grønne planer, og Driften har besluttet at arbejde 
med tre grønne kategorier fremover. Det kan du læse om her.

Driften vil dele Vapnagaards udearealer 
op i tre kategorier. Det er tanken, at 
kategorierne vil gøre det tydeligt for 
beboere og ansatte, præcis hvor og 
hvordan arbejdet i det grønne skal 
prioriteres. 

De tre kategorier er:

1) Vild med vilje er græsarealer, evt. 
med vilde engblomster, som får lov at 
vokse vildt og stort set passer sig selv.

2) Biodiversitet er en indsats, hvor vi 
aktivt vælger hjemmehørende planter 
og skaber leve steder til fugle, smådyr 
og insekter. Bio betyder liv og diversi-
tet betyder forskellighed.

3) Parklignende arealer er udvalgte 
områder, f.eks. området ved søen, der 
skal passes ofte og stå ’snorlige’. 

Beboere fra bestyrelser og Grønt 
Udvalg har også været vældig aktive i 
det grønne. 

Der blev afholdt en beboer workshop, 
hvor Vapnagaards 11 områder livligt 
diskuterede biodiversitet. Budskabet 
fra de fleste beboere er, at biodiver-
sitet og vild natur er meningsfuldt. 
Man skal bare tydeligt kunne se, når 
naturen er 'vild med vilje' – det må 
ikke se sjusket ud.

På workshoppen blev der valgt en  
tovholder for hvert af Vapnagaards 
11 områder. Tovholderne følger pro-
jektet omkring biodiversitet.

Der blev arrangeret bustur til to alme-
ne boligafdelinger i Borup og Køge for 
at hente inspiration. Afdelingerne har 
velholdte områder, der er resultatet af 

en effektiv drift – et arbejde, som Bolig-
gårdens driftschef Thomas Fredskov 
kunne fortælle om, da han tidligere 
har arbejdet begge steder.

Der blev gået markvandring rundt i 
Vapnagaard. Beboerne fik en snak med 
biologerne fra Habitats om beboernes 
drømme og ønsker, og biologerne  
kunne fortælle alt om, hvad der er 
muligt i de forskellige områder. 

Biologerne havde nemlig på forhånd 
været på en hel dags felttur, hvor de 
foretog en natur screening. Resulta-
terne munder ud i en række anbefa-
linger til, hvor der er potentiale for 
biodiversitet i Vapnagaard. 

Der er enighed om, at det tager tid at 
få de grønne områder både smukke  
og vilde, men vi er godt på vej.

Grønne grupper

Grønne tovholdere 
Find tovholderen for det grønne  
i dit område på vapnet.dk

Grønt udvalg 
Vil du være med til at bestemme, 
hvad der skal ske på de grønne 
arealer? Så meld dig til Grønt 
Udvalg. Send en mail til  
anjeholmstad@gmail.com

TEKST: BVE | FOTOS: M
B M

.FL.
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Kun ét navn hos 
Boliggården

Der må i følge gældende regler kun stå 
en persons navn på lejekontrakten og 
på medlemskabet af Boliggårdens  
venteliste. Det kan få betydning for par, 
der en dag må flytte fra hinanden.

Er det din samlevers cpr-nummer og navn, 
der står på lejekontrakten til jeres lejlighed? 
Det har ingen betydning for dig, hvis I bliver 
sammen. Er I gift eller har boet sammen i 
mindst to år, følger jeres rettigheder almen-
lejeloven. Hvis din samlever dør, kan du 
overtage lejemålet.

Det er en anden sag, hvis jeres veje en dag må 
skilles. Her bør I søge juridisk rådgivning, hvis 
I ikke kan blive enige om, hvem der skal blive 
boende i lejligheden, og hvem der skal flytte. 
Hvis I ikke er gift eller har boet sammen i 
mindst to år, vil din partner ifølge reglerne 
have førsteretten til jeres lejlighed. Du vil kun 
have mulighed for at komme i betragtning 
til en anden lejlighed, hvis du er skrevet op 
på Boliggårdens venteliste. Medlemsskabet i 
Boliggården er nemlig personligt og gælder  
– i dette tænkte eksempel – kun din partner. 

Boliggården sendte i februar 2022 et brev 
til alle med medlemskab i Boliggården om at 
’navn 2/samlevers navn’ var blevet slettet. 
Hvis du har været navn nr. 2 på din partners 
medlemskab af ventelisten, er dit navn altså 
ikke længere i systemet. Vil du sikre dig selv 
en bolig i fremtiden, skal du derfor huske at 
tegne dit eget medlemskab. 

Hvis du allerede har en lejekontrakt hvor både 
din samlevers og dit navn fremgår, er der ikke 
blevet ændret på dette.

Medlemskab

Det koster kr. 200,-/år at tegne med-
lemskab i Boliggården. Opskrivningen 
på ventelisten er personlig, og I skal 
som par tegne to medlemskaber, hvis 
I begge ønsker at have mulighed for, 
at komme i betragtning til en bolig i 
fremtiden.

TEKST: BVE | KILDE: BOLIGGÅ
RDEN

Driften

Ny plan for  
blokbedene
Der har længe været usikkerhed om, hvad der skal 
ske med blokbedene. Mange beboere har udtrykt 
utilfredshed med, hvordan blokbedene ser ud. Nu er 
der endelig en plan.

Driften har lavet en ny plan for blokbedene. Meningen er, at  
blokbedene skal se pæne og velholdte ud, men at de stort 
set passer sig selv. Driftsfolkenes arbejdstimer bruges andre 
steder, f.eks. i områder, som er i kategorien 'parklignende'.

Beboerne kan vælge mellem tre typer bunddække: Barkflis, 
skærver eller planter. Barkflis og skærver er et kompromis, 
da det ikke tæller positivt i biodiversitets-regnskabet. 

De blokke, der vælger planter som bunddække, kan vælge 
hjemmehørende arter, alt efter jordforholdende. Jordbunden 
er meget forskellig rundt i Vapnagaard.

Driften vælger de store buske. Blokbedene foran en blok må 
gerne være forskellige. Der ordnes ét område ad gangen, og 
arbejdet aftales med bestyrelsen i hvert område.

Bunddække af barkflis. Bunddække af skærver.

Bunddække af planter – evt.
hjemmehørende arter.

Beplantningen her så i starten 
ud som på billedet til venstre. 

TEKST: BVE | FOTOS: M
B

Vapnagaard Nyt | Oktober 2022 | 52. årgang | Nr. 3 11



12 Vapnagaard Nyt | Oktober 2022 | 52. årgang | Nr. 3Vapnagaard Nyt | Oktober 2022 | 52. årgang | Nr. 3 13

Beboerne på Hestens Bakke kan i ok-
tober måned se frem til, at det sidste 
stillads pilles ned, hvorefter bygge-
pladsen afvikles. I skrivende stund 
mangler kun to blokke, og de er tæt  
på at være færdige.

Desværre kom corona i vejen for den 
planlagte vinduesgennemgang og 
reparation, der skulle have været 
foretaget samtidig med renoveringen. 
På det tidspunkt var det ikke muligt 
for håndværkere at komme indenfor i 
lejlighederne, fordi der var restriktioner 
på grund af risiko for smitte.

Det er lejligheder med vinduer mod 
indgangssiden i stuen, på 1. og 2. sal, 
der skal have besøg af håndværkere. 
De vil gennemgå vinduesrammerne, 
afrense kanterne og smøre beslagene. 
Hvis metallet har taget skade af de 
salte, som de berygtede MgO- plader 
har udskilt, udskiftes beslaget.

Der er allerede udsendt breve med 
varslinger til 2/3 af beboerne, og de  
resterende beboere varsles tre måneder  
før hånd værkernes besøg. Vindues-
gennemgangen forventes at være 
færdig i løbet af sommeren 2023.

Byggesagen

Hestens Bakke

Hovmarken

Rytterbakken

Horsedammen

Ponydalen

Blishøj

Sporegangen

Folehaven

Hesteskoen

Piskesmældet

●  Renovering i gang

●  Renovering færdig

Når nu det SKAL være, så kan et stillads 
bruges til lidt af hvert. Her hænger tshirts 
på stribe og tørrer i vinden, og det syn 
kunne fotografen ikke stå for. På øverste 
billede kan du se de to sidste blokke om
kranset af stillads, der snart pilles ned.

De sidste blokke! TEKST: BVE | FOTOS: FHM
 | GRA

FIK: BVE

Snart kan vi sige endeligt farvel til afspærringer, maskiner 
og flittige håndværkere på stilladserne. Nu mangler kun 
gennemgangen af vinduer mod indgangssiden.
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Fem dage i solen

Siden sidst
TEKST, FOTO & GRA

FIK: BVE

Loui, Yousef og Ziad er ni år og går i samme 
klasse. De var sammen med familier fra 
Vapnagaard på sommerferie i Sæby.

Sådan husker de tre drenge deres 
sommerferie i Sæby, hvor de var 
på familieferie med Kirstens Rej-
ser. Faktisk regnede det alle fem 
dage, men hvad gør det, når man 
husker det sådan, fordi de voksne 
godt gad at spille fodbold og ens 
allerbedste venner var med?

Det er dejligt at I har lyst til at fortælle 
om jeres sommerferie. Gik den godt?

Drengene speedsnakker i munden på 
hinanden. Der skete nemlig meget i 
Sæby! Loui fortæller om den dag, de 
ankom til feriebyen: – Det første der 
skete var, at mig og Yousef spillede 
fodbold, det andet var, at mig og Ziad 
hoppede på en våd hoppepude... Det 
var den bedste ferie! Jeg føler det som 
om, vi var afsted i tyve dage!

Hvad var det gode ved ferien?

Alle tre drenge i kor: – ALT!  
Loui: – Fårup Sommerland var nok 
nummer ét. De andre nikker ivrigt. 

Der er ikke så mange, 
der prøver at være på 

ferie med deres venner.
Loui, 9 år

Yousef fortæller, at han prøvede alle de 
sjove ting. – Jeg var også i badelandet, 
og der var mange bølger, smiler han.

Lavede I noget med de voksne?

– Vi spillede fodbold på fodboldbanen, 
siger Loui og ser helt drømmende ud. 
– Der var nogle RIGTIG gode voksne 
med! Man bliver udfordret, når der er 
voksne med, siger han. Og så er det 
bare ekstra sjovt, er de alle enige om.
Ziad: – Vi spillede også rundbold! 
Yousef: – Og bingo med de voksne! 
Loui: – Det var en god ferie, fordi vi 
var sammen med vores venner. Der er 
ikke så mange, der prøver at være på 
ferie med deres venner. Ziad: – Jeg har 
været med det der rejsebureau før. 
Yousef: – Der var jeg også med! Loui: 
Jeg håber virkelig at jeg kan komme 
med igen til næste år.

Det lyder som om I har haft en virkelig 
god ferie?!

– Vi vil gerne flytte til Sæby, konsta-
terer Ziad og Loui tilføjer: – Hvis vi 
kunne bo i de der sommerhuse, så helt 
klart ja! Yousef: – Tæt på Fårup Som-
merland! Hans øjne lyser. Ziad: – Og 
fodbold! De andre er helt enige. Loui: 
– Det er ikke helt det samme her, hvor 
vi bor. Det er som om man kunne være 
meget mere sammen i Sæby...

Er I blevet bedre venner efter ferien?

Loui: – Mig og Ziad sidder ved siden af 
hinanden i skolen. Han kigger på Yousef 
og får en idé: – Det ku’ være fedt, hvis 
der var et større bord, så kunne vi sidde 
sammen alle tre! Yousef: – Og i morgen 
skal vi have vandkamp i skolen! 

Det var fondsmidler fra Arbejds
markedets Feriefond, der gjorde det 
muligt at tilbyde nogle familier fra 
Vapnagaard fem dage i Sæby Søbads 
Feriecenter. Kirsten og Rikke fra Den 
Boligsociale Helhedsplan var også med.

Hestens Bakke

Hovmarken

Rytterbakken

Horsedammen

Ponydalen

Blishøj

Sporegangen

Folehaven

Hesteskoen

Piskesmældet

●  Renovering i gang

●  Renovering færdig
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SYKLUBBEN
Der er ledige pladser i 
syklubben, Piskesmældet 
3, kælderen. Vil du gerne 
blive bedre til at sy, vil 
klubbens medlemmer  
gerne hjælpe dig i gang.  
Der er hyggelig stemning, 
og 1. søndag i måneden  
syer vi non-profit kemo- 
huer. Stofrester modtages 
gerne! Kontakt Marianne 
på tlf. 6062 0152.

Juletræettændes 24. nov.

For børn i Kulturhus Syd 

For børn i efterårsferien – gratis 
3 dage med krea værksteder 17., 18. og 19.  
oktober kl. 11-14 
Se mere på Kulturhus Syds facebookside.

For små børn – billet
Luk op – teater for de små (1,5-3 år) 28. oktober, 
spilles kl. 10 og igen kl. 11
Teater Refleksion + Teater Håndholdt
Her kan alt lade sig gøre – lige for øjnene af én! 
Med dukketeater, små fortællinger, musik, rim og 
remser lukkes verden op. Du skal købe billet på 
helsingor-teater.dk

For større børn – gratis
Halloween værksted 29. oktober kl. 11-14
UUUUHHHHyggeligt ... men ikke mere uhyggeligt 
end at alle kan være med! Det er gratis og der 
er ingen tilmelding – kom og vær med. Voksne 
er naturligvis også velkomne. Værkstedet er et 
samarbejde mellem Billedskolen i Toldkammeret 
og Kulturhus Syd.

For voksne i Kulturhus Syd

Foredrag med mad – gratis 
Kogebog for fattigrøve 6. oktober kl. 18 
Kom og spis din aftensmad i Kulturhus Syd, hvor 
Rolf Lund, der er levnedsmiddelingeniør, fortæller 
om sin bog om billig og sund kost. Masser af gode 
råd, brugbar viden og ingen løftede pegefingre!  
Det er gratis at være med, men du skal tilmelde 
dig til Julie på tlf. 3090 1370 eller på mail  
jul@boliggaarden.dk

Foredrag på storskærm 
Livestreaming fra Aarhus Universitet – gratis  
Der er fri entré og ingen tilmelding – bare mød op. 
Kvantefysikken – atomernes vilde verden 4. okt.
Søvn og immunforsvaret 25. oktober 
Vores urolige klode 1. november 
Fagre nye genetiske verden 15. november 
Datalogien i din lomme 22. november
Alle fem foredrag er fra kl. 19-21

Læs mere om foredrag og arrangementer på 
Kulturhus Syds facebookside

Få hjælp 
til MitID
Er du også ved at kaste mobilen eller computeren ud ad  
vinduet, når teknikken igen driller? At få MitID til at fungere 
er en af de ting, som rigtig mange borgere i Danmark lige 
nu har svært ved. Fortvivl ikke! Du kan få hjælp i Frivillig-
center Helsingør på Kronborgvej 1C disse datoer: 15. okt., 
19. nov. og 17. dec. mellem kl. 9-16. Husk dit nøglekort og 
mobil/tablet. Du kan bare møde op.

Lektie- og    
   sprogcafé 

Børn, unge og voksne 
– alle er velkommen 
i Lektie- og Sprog-
caféen hver tirsdag 
fra kl. 14.30-17.30 i 
Kulturhus Syd.
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Kom til Småbørnscafé i Kulturhus Sydhver fredag 9.30-12.00

Vil du med på  
opslagstavlen?

Send info om dit arrangement  
til bve@boliggaarden.dk 

Næste blad omdeles omkring  
den 1. december. 

TEKST & GRA
FIK: BVE

KOM TIL BINGO I LADEN

Numrene ruller i Laden hver torsdag  

kl. 19-21.30. Du kan bare møde op, der  

er ingen tilmelding. Du skal blot være 

medlem, og det bliver du ved at sende  

en sms med dit navn og telefonnummer 

til Anita Pedersen på tlf. 2874 9544. 

Bingoplader købes på stedet. Festudval-

get i Vapnagaard byder alle velkomne!

Bliv brandkadet
Er du mellem 13 og 17 år? Kunne du tænke 

dig at lære, hvordan du slukker ildebrande, og 

hvordan du kan redde et andet menneskes liv?

Så kom med i fællesskabet og bliv uddannet 

brandkadet. Se næste holdstart og tilmeld dig 

på ungdomsskolen.com

Bal i Laden
Aftenen koster kr. 200,-, men så  

får du også en 3-retters menu (ekskl.  
drikkevarer), dansevenlig musik med 

bandet 'Festhits' og hyggeligt selskab.
 

Festen starter kl. 18 lørdag den 8 okt., 
men du skal være hurtig. Fristen  
for køb af billet er den 30. sept.  

hos til Julie tlf. 3090 1370.  
Ses vi?

Kom med på en hyggelig gåtur, 

mød nye mennesker og nyd den 

friske luft. Vi mødes i Kulturhus 

Syd søndage kl. 13. For mere info 

kontakt Ole Karlsson tlf. 2635 1445

Fodtusserne

Stofa i Servicecentret

Kig forbi og få hjælp med dit tv 
og internet, spørg til din regning 
eller hør om alle nyhederne. 
Stofas fagfolk står klar i Service-
centret fra kl. 14-17 disse datoer: 
4. oktober, 9. november (i Laden) 
og 8. december. Det er da service!

🤩



Kender du en superhelt? Det  
gør du nok, hvis du lige tænker 
lidt over det. Superhelte findes 
nemlig overalt.

Superhelte kan godt være helt 
almindelige mennesker. Det kan 
være din skolelærer, din super - 
 seje mor eller en af Vapnagaards 
driftsfolk, som arbejder på, at  
der skal se pænt ud hver eneste 
dag, her hvor du bor.

Du kan også selv være en super-
helt, når du hjælper andre og gør 
gode gerninger.

Svar: side 2
TEKST: BVE | GRA

FIK: BVE & SHUTTERSTOCK 

Er I flere børn, der vil løse børnesidens  
opgaver? Så er I velkomne til at hente 
nogle ekstra prints i Servicecentret.

Hvilken superhelt fanger tyven?
Når du har opklaret, hvem der 
fanger tyven, kan du finde  
tusser frem og farve  
superhelte-tøjet.

Prøv at tegne dit helt eget superhelte-mærke.
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FAMILIERÅDGIVER 
Vapnagaards familierådgiver Kirsten Nørregaard
Stuehuset, Hovmarken 8.  
Åben træffetid mandag 10-12 og torsdag 14.30-17.00 
samt efter aftale, tlf. 2694 5354 

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 
Vapnagaards boligsociale medarbejdere  
Stuehuset, Hovmarken 8. 
Børne- og ungekoordinator Rikke Djørup tlf. 3099 6434
Netværkskoordinator Sarah Staal tlf. 3036 7492
Familierådgiver Kirsten Nørregaard tlf. 4925 2627

BYDELSMØDRE 
Kontakt forkvinde Tina Brink på tlf. 2271 1295, gerne 
på sms, eller på mail tina.brink65@hotmail.com

STØTTEPERSON/SKP-TEAM 
Har du brug for hjælp ved psykisk sygdom/misbrugs-
problemer? Kontakt Socialpsykiatriens opsøgende team 
mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-13.  
SKP-medarbejder Camilla Børjesen tlf. 2531 3352 
SKP-medarbejder Flemming Blauenfeldt tlf. 4186 9775

ALKOHOLRÅDGIVNING 
Lænken Helsingør, Rytterbakken 6, kld. Tlf. 4922 1300
Mandage og torsdage kl. 16-18

PSYKIATRISK AKUT-TEAM 
Tilbud til psykisk syge med akutte problemer i aften- og 
nattetimerne. Tlf. 7026 8700. Der er åbent alle ugens 
dage/nætter i tidsrummet kl. 16-7.00

MELD FEJL
Hvis du har brug for at melde en fejl ved dit lejemål,  
kan du på Vapnagaards hjemmeside – vapnet.dk –finde 
en kontaktformular under menupunktet ’MELD FEJL’.  
Du kan også sende en mail til drift1@boliggaarden.dk

HJÆLP TIL TV/INTERNET 
I Vapnagaard er der TV og bredbåndsaftale med Stofa 
for de, der ønsker det. Aftalerne er imellem Stofa og 
beboeren, og har intet at gøre med driften. Oplever du 
problemer kan du søge råd hos TV-udvalgets formand 
Rie Skjoldemose, tlf. 4922 4240.

DET GRÅ GULD 
Onsdage kl. 13-16 
Seniorcentret, Hestens Bakke 43 

LEKTIE- OG SPROGCAFÉ 
Tirsdage kl. 14.30-17.30 
Kulturhus Syd, Hovmarken 7

VAPNAGAARD SYKLUB 
Tirsdage kl. 18-21 og torsdage kl 11-15 
1. søndag i måneden syr vi poser
Piskesmældet 3, kælderen 

FODTUSSERNE 
Søndage kl. 13 (kaffe fra kl. 12)
Kulturhus Syd, Hovmarken 7 

STYRK DIN KROP
Mandage kl. 10-12 
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8 

VAPNAGAARD CYKELVÆRKSTED 
Tirsdage kl. 13-16 
Blishøj 12, kælderen

VAPNAGAARDS STRIKKECAFE 
1. tirsdag i måneden kl. 15-17 
Stuehuset, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8 

VAPNAGAARDS MORGENCAFE 
Mandage kl. 8.30-10.00 
Familiecaféen Blishøj 6, kælderen 

SMÅBØRNSCAFÉ 
Caféen har åbent fredage kl. 9.30-12
Mød sundhedsplejersken kl. 10-12
Kulturhus Syd, Hovmarken 7 

TØJKÆLDEREN VAPNAGAARD
Genbrugstøj, åbent tirsdage kl. 13-15 og efter aftale
Hesteskoen 6, kælderen (følg med på facebook)

BINGO
Torsdage kl. 19-21.30 (følg med på facebook)
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8

NATURTRÆNING
Torsdage kl. 10-12 (vi slutter med kaffe)
Vi mødes ved Seniorcentret, Hestens Bakke 43 

Faste aktiviteter Rådgivning og støtte

Rettelser sendes til drift1@boliggaarden.dk

Din bolig
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BOLIGGÅRDEN
Trækbanen 16, Helsingør
Tlf. 4647 3000

Åbningstid:
Personlig henvendelse kl. 10-12
Telefon kl. 8-10
Alle hverdage

Find mailadresser og skriv en besked direkte 
på www.boliggaarden.dk

DRIFTSKONTOR VAPNAGAARD
Drift 1
Hovmarken 7
Tlf. 4925 2627
Mail: drift1@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.vapnet.dk

Åbningstid:
Personlig henvendelse kl. 10-12
Telefon kl. 8-10
Alle hverdage

Driftspersonalet kan kontaktes ved skranken 
i Driftskontoret,  på tlf. 4925 2627 eller 
send en mail til drift1@boliggaarden.dk 

Driftsleder:
Nicolai Stubtoft
Driftslederassistenter:
Ulrik Krüger
Dennis Nordahl Larsen
Projektleder:
Frank Holm Møller
Projektleder (Have -og Park ingeniør):
Marianne Borchmann
Driftssekretærer:
Christina Ryfos
Philip Kirkebjerg-Storm

Vapnagaard Nyt:
Redaktør Berit Vedelsby
bve@boliggaarden.dk
Tlf. 4925 2627

FEJL I DIN BOLIG
Har du brug for at melde en fejl i din bolig, 
kan du benytte formularen på vapnet.dk 
under menupunktet ’Meld fejl’ 

BOLIGGÅRDENS BOLIGSOCIALE  
HELHEDSPLAN PÅ VAPNAGAARD
Leder af den boligsociale indsats:  
Ole Skjellerup
Familierådgiver: 
Kirsten Nørregaard
Netværkskoordinator: 
Sarah Staal
Julie Ladegaard-Pedersen (vikar)
Børne- og ungekoordinator: 
Rikke Djørup
Find alle medarbejdere på Vapnet.dk 

VED IND- OG UDFLYTNING
Udlån af trækvogn ved til- og fraflytning 
m.m. kontakt Driftskontoret. Hvis du har 
brug for at køre ind bag bomme med et  
motorkøretøj, skal du have tilladelse.  
Henvend dig i Driftskontor Vapnagaard.  
Du må ikke holde foran blokkene

SERVICEORDNINGEN
Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med 
varme, vand, el og forstoppelse i kloak/ 
faldstamme mandag-torsdag efter kl. 15 
og fredag efter kl. 14 samt lørdag/søndag 
kontakt:

SSG Skadeservice, tlf. 7021 0371

Ordningen gælder kun akut opståede 
skader, som absolut ikke kan vente 
med udbedring til normal arbejdstid 

FÆLLESBESTYRELSEN

FORRETNINGSUDVALGET
Formand: Anje Holmstad
Horsedammen 17, st. th. 
Tlf. 6131 4095
Mail: anjeholmstad@gmail.com
Næstformand: Christina Job
Folehaven 12, 1. tv.
Tlf. 2714 7865
Mail: christina_job@hotmail.com
Kasserer: Süleyman Benli
Horsedammen 16, 2. tv. 
Tlf. 4911 2860
Mail: benlisuleyman@yahoo.dk
Sekretær: Solgerd Jørgensen
Hestens Bakke 9, 1. tv.
Mail: referat.vap@gmail.com

HJEMMESIDE VAPNAGAARD
www.vapnet.dk

HJEMMESIDE VTV – VAPNAGAARD TV
www.vtv.dk

OMRÅDEBESTYRELSERNE

OMR. 71, HESTENS BAKKE ØST
Blok 1, 2, 3, 4, 5
Formand: Anita Østermann Pedersen
Hestens Bakke 8, 2. th.
Tlf. 2874 9544 (send gerne sms)
Mail: omr71vapnagaard@gmail.com 
Bestyrelsen træffes efter aftale

OMR. 72, HESTENS BAKKE VEST
Blok 6, 9, 12, 15, 18
Formand: Jette Kjær
Mail: omr72vap@gmail.com
Tlf. 2719 7028
Kontor: Hestens Bakke 36, kld.

Bestyrelsen træffes efter aftale

OMR. 73, SPOREGANGEN ØST
Blok 7, 8, 10, 11
Formand: Marianne Larsen
Sporegangen 7, st. th.  
Tlf. 6116 9173
Mail: mariannestenild@gmail.com
Kontor: Hestens Bakke 1, kld.
Mail: omr73@vapnet.dk
Tlf. 4925 2603
Bestyrelsen træffes efter aftale

OMR. 74, RYTTERBAKKEN
Blok 23, 24, 27, 28, 29
Formand: Kaj Erik Arndal 
Hovmarken 2, st. th. 
Tlf. 3177 0536
Mail: arndal30@gmail.com
Kontor: Hovmarken 6, kld.
Mail: omr74vapnagaard@gmail.com
Tlf. 5069 4674
Bestyrelsen træffes efter aftale

OMR. 75, HORSEDAMMEN
Blok 34, 35, 38, 39, 40, 41
Formand: Steffen Redder
Horsedammen 6, st. th. 
Tlf. 5046 6870
Mail: sredder@stered.dk
Kontor: Horsedammen 18, kld.
Mail: omr75vapnagaard@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale

OMR. 76, PONYDALEN
Blok 46, 47, 50, 51, 52, 53
Formand: Rie Skjoldemose 
Tlf. 4922 4240
Kontor: Ponydalen 9, kld.
Mail: rie@pony-dalen.dk
Træffetid efter aftale

OMR. 77, PISKESMÆLDET
Blok 48, 49, 54, 55, 56, 57
Formand: Jack Seiler-Holm
Tlf. 2144 2227
Mail: jackseiler-holm@hotmail.com
Kontor: Piskesmældet 12, kld.
Bestyrelsen træffes efter aftale

OMR. 78, HESTESKOEN
Blok 36, 37, 42, 43, 44, 45
Konst. formand: John Jensen
Hesteskoen 18, 1. tv.  
Tlf. 9193 3141
Mail: john-jensen3@hotmail.com
Kontor: Hesteskoen 12, kld.
Mail: omr78vapnagaard@gmail.com
Kontortid: Første onsdag hver måned  
kl. 18.30-19. (tlf. 4925 2608)

OMR. 79, FOLEHAVEN
Blok 25, 26, 30, 31, 32, 33

Beboerinformation
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Formand: Marianne Lavesen
Blishøj 7, st, tv.
Kontor: Blishøj 9, kld.
Tlf. 4940 2479
Telefontid mandag og torsdag kl. 17-18
Mail: omr79vapnagaard@gmail.com

OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Marianne Olsen
Blishøj 16, st. tv.
Tlf. 2690 9031
Mail: arendtolsen@hotmail.com

OMR. 81, SPOREGANGEN VEST
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Diana Larsen
Sporegangen 12, st. th.   
Tlf. 2010 4204
Mail: omr81vap@gmail.com
Kontor: Sporegangen 4, kld.
Bestyrelsen træffes efter aftale

UDLEJNING OG UDLÅN

GL. VAPNAGAARD
Priser for udlejning på gården:
1. sal m. anretterkøkken (max. 40 pers.):
850 kr., depositum 1.000 kr.
Laden med anretterkøkken:
1.600 kr., depositum 2.000 kr.
(max. 300 pers., service til 100 pers.)
Tlf. 4925 2627
Bookes ved henvendelse i driftskontoret  
og lejes kun til beboerne i Vapnagaard

SENIORCENTRET
Udlejning for +55 
Kontakt: Pia Rasmussen
Tlf. 2168 4518
Mail: piarasmussen20@gmail.com

KLUBBER OG FORENINGER

VAPNAGÅRDS FESTUDVALG
Anita Østermann Pedersen
Tlf. 2874 9544

FODTUSSERNE
Søndage kl. 13 ved Kulturhus Syd
Ole Karlsson 
Tlf. 2634 1445
Mail: o.karlsson@outlook.dk
Pia Lassen 
Tlf. 2876 0306
Mail: pialassen@hotmail.dk

HELSINGØR GAMERS
Rytterbakken 12. kld.
Rasmus Gudmandsen 
Mail: rasmus.gudmandsen@3f.dk

STYRK DIN KROP
Man. kl. 10-12 i Laden, Gl. Vapnagaard
Kontakt: Lonnie Sørensen
Tlf. 2798 6015

FOLEHAVENS BILLARDKLUB
Folehaven 1, st, th. 
Torsdag kl. 19-22.
Kontakt: Knud Johansen
Tlf. 2678 6579.

FIBROERNE
Hestens Bakke 12, kld.
Første torsdag i måneden kl. 12.30-16
Kontakt: Anita Pedersen
Tlf. 2874 9544

VAPNAGAARD BILLARDKLUB
Hesteskoen 15, kld. 
Tirsdage kl. 19-22
Kontakt: Formand Liselotte Nielsen
Tlf. 5090 9204
Mail: lotte.vagn@outlook.dk

HELSINGØR GYMNASTIK FORENING
Kronborggymnasterne, Rytterbakken 9
Kontakt: Dorthe Wiedenbein
Tlf. 6169 9517
Mail: hgfsekr@gmail.com

DEN TYRKISKE KULTURCAFÉ
Hovmarken 8, 1, Gl. Vapnagaard
Man.-ons. lukket, torsdag og fredag  
kl. 17-22, lørdag og søndag kl. 11-22

BRIMIR – AKTIVT ROLLESPIL
NORDSJÆLLAND
Horsedammen 3, kld. tv.
Mødetid: Tredje søndag i måneden
Kontakt: Formand Frej Guldberg
Tlf. 2752 0655
Mail: kontakt@brimir.dk

SENIORKLUBBEN ’DET GRÅ GULD’
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Onsdage kl. 13-16
Kontakt: Per Olsen (formand) 
Tlf. 2233 3908 
Mail: perol1951@gmail.com

VAPNAGAARDGRUPPEN
Værksted for kunstnere
Folehaven 18, kld. 
Træffetid: 1. tirsdag/mdr. kl. 14-14.30
Formand: Per Sjøsteds
Kontakt: Johnnie Jensen
Tlf. 4044 7951

VFK – 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Hovmarken 3, kld.
Formand: Tim Pihl
Tlf. 2961 9121
Mail: timpihl10@gmail.com

VAPNAGAARD TV (VTV)
Folehaven 9, kld.
Hjemmeside: www.vtv.dk
Mail: vtv@vtv.dk
Formand: Ole Karlsson
Tlf. 2635 1445
Mail: formand@vtv.dk

DANSKE HANDICAPORGANISATIONER
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Formand: Lisbet Kragh,
Tlf. 6126 1009
Mail: lisbetkragh@hotmail.com

SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdage kl. 9-12 i ulige uger
Kontakt: Jan Niemann (formand)
Tlf. 7170 6383
Mail: formand@dis-helsingor.dk

BINGO I LADEN 
Festudvalget
Torsdage kl. 19-21.30   
Anita Pedersen tlf. 2874 9544

LÆNKEN
Alkoholrådgivning – hjælp til selvhjælp
Rytterbakken 6, kld.
www.laenken.dk
Tlf. 4922 1300
Mandag og torsdag kl. 16-19
Mail: helsingorlaenken@vapnet.dk
Formand: Uffe Eriksen
Tlf. 6068 3630

VAPNAGAARDS SYKLUB
Piskesmældet 3, kld.
Tirsdage kl. 18-21
Torsdage kl. 11-15
Første søndag i måneden
Kontakt: Marianne Christensen
Tlf. 6062 0152
Mail: marchri45@hotmail.com

VAPNAGAARD FÆDREGRUPPE
Blishøj 15, kld.  
Alle dage kl. 18.30
Formand: Menderes Acikel
Tlf. 2894 5857
Mail: aci38@helsingor.dk

BYDELSMØDRE i HELSINGØR
Forkvinde: Tina Brink
Tlf. 2271 1295
Mail: tina.brink65@hotmail.com

NATURTRÆNING
Torsdage kl. 10-12 ved Seniorcentret
Ole Karlsson 
Tlf. 2634 1445

Rettelser sendes til drift1@boliggaarden.dk



Kort om Cube: Cube er et tilbud der henvender sig til unge, som har brug for et sted at være i fritiden. I Cube vægtes fællesskabet højt. Det pædagogiske arbejde har fokus på at støtte de unge, så de udvikler sig ien positiv retning. De unge bliver anerkendt og lyttet til som den de er hver især. 
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Deba og Sophie er venner og kommer 

selv i Cube. De har interviewet andre
 

unge om livet i ungdomsklubben - så v
i 

alle sammen kan blive lidt klogere på
 

Cube, der ligger i yderkanten af 

Vapnagaard, tæt på Multiparken.

Hvad laver du i Cube?Hvad laver du i Cube?
- Jeg er sammen med mine gode kammerater 

og nogle pædagoger. Vi spiller kort, 
Fifa, pool, ser fodbold og hygger.

- Jeg er sammen med mine gode kammerater 

og nogle pædagoger. Vi spiller kort, 
Fifa, pool, ser fodbold og hygger.- I Cube kan man være sammen med vennerne, spille spil og have nogle gode samtaler.

- I Cube kan man være sammen med vennerne, spille spil og have nogle gode samtaler.

- Man er sammen med sine ve
nner, 

hygger sig, spiller fodbold
…- Man er sammen med sine ve
nner, 

hygger sig, spiller fodbold
…

- Her kan vi tænke lidt 

ud af boksen og ikke lave
 

dumme ting ude i verden.

- Her kan vi tænke lidt 

ud af boksen og ikke lave
 

dumme ting ude i verden.

Hvad er det bedste ved Cube?Hvad er det bedste ved Cube?

- Det bedste ved 
Cube er helt klart 
fællesskabet, både 
med de unge og de 
voksne.

- Det bedste ved 
Cube er helt klart 
fællesskabet, både 
med de unge og de 
voksne.

- Helt klart studiet! 
For jeg laver min egen 
musik.

- Helt klart studiet! 
For jeg laver min egen 
musik.

- Det be
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 Cube 

er, at p
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søde og 
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os, hvis
 

vi har n
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- Her er altid noget a
t 

lave, hvis man keder s
ig.- Her er altid noget a
t 

lave, hvis man keder s
ig.

- At her er plads til alle. Det værste er at nogle har fordomme om Cube.

- At her er plads til alle. Det værste er at nogle har fordomme om Cube.

Næste nummer  
af Vapnagaard  
Nyt lander i din 
postkasse først i 
december. 

På gensyn!Er du ung i Vapnagaard og har du (også) mod på at lave en side her i bladet? 
Så send en mail til bve@boliggaarden.dk med kontaktinfo. Du får selvfølgelig 
hjælp til det hele undervejs, og I må gerne være flere om arbejdet.

Indblik
TEKST OG GRA

FIK: BVE


