Aktivitetskalender for December 14 og januar 15.
Dato December
1
4
7
9
15

Julehygge i seniorklubben
Bankospil i fælleshuset
Juletræsfest i Fælleshuset
Afdelingsbestyrelsen holder møde
Julefrokost i Seniorklubbenkl.

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18,30
Kl.13.00

1. årgang

Nr. 1

December 2014

Januar
3 Afdelingsbestyrelsen åbner for tilmelding til elektronisk
nyhedsbrev.
9 Bankospil i fælleshuset
kl. 18.30
12 Afdelingsbestyrelsen holder møde
kl. 18,30
19 Nørreby afd. 2713 Årligt afdelingsmøde
kl. 19,00
Ønsker du at tale med bestyrelsen, er du velkommen til at møde på
bestyrelseskontoret, Timianhaven 4, Nørreby ½ time før hvert
bestyrelsesmøde.
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Nørrebys Afdelingsbestyrelse ønsker alle beboere en
rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.
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Praktisk information til beboere
Side
2
Ejendomskontoret.

Bladudvalg:

Adresse: Timianhaven 1
2630 taastrup
Telefon. 43 53 84 55.

Ulla Westrup
Jessie Broager
Ove Svendsen
Jespr Therkildsen
Lene Gall
Ønsker du at kontakte bladudvalget
vedr. indlæg til nyhedsbrevet (leveres
senest den 18. i måneden) på e mail:
nyhedsbrev2713@noerreby.dk
Eller læg indlægget skriftlig i Nørrebys
bestyrelses postkasse, Timianhaven 3
2630 Taastrup.

Kontortid – personlig henvendelse:
Mandag – Fredag kl. 8:30-9:00
Onsdage tillige kl. 17:00-18:00
Telefontid:
Mandag – Fredag kl. 8:00-9:00
Telefonsvarer udenfor kontortid.
Henvendelse pr. Mail.
Noerreby@boligafdeling.dk
Besvares kun i kontortiden!

Afdelingsbestyrelsen

Hjemmeside:
www.noerreby.dk
For udlån af boremaskiner og
trækvogne: Kontakt ejendomskontoret
i åbningstiden.

Materialegården.
Modtagelse af storskrald.
Mandag: kl. 8:00-11:00
Onsdag: kl. 17:00-18:00
Fredag: kl. 8:00-11:00
Det er FORBUDT
At smide køkkenaffald i
genbrugsgården.

Kontortid:
Træffes i forbindelse med møderne.
Datoerne står i aktivitetskalenderen.
Kom ½ time før mødets start.
Bestyrelsen:
Formand:
Jesper Therkildsen
Næstformand: Flemming Poulsen
Medlem:
Birthe de Krak
Medlem:
Ulla Westrup
Medlem:
Lene Gall
Kontakt pr. e-mail:
bestyrelsen@noerreby.dk
Hjemmeside: www.noerreby.dk
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Nyttige tlf. Numre.
Alarm
112
Nærmeste politi
114
Akut telefon
1813
Dyrenes vagtcentral
1812
Taastrup apotek
43 99 00 98
Glostrup apotek døgnvagt 43 96 00 20
Glostrup politi
42 86 14 48
Ejendomskontoret
43 52 84 55
DAB
77 32 00 00
Høje-Tastrup kommune
43 59 10 00
YouSee leverer TV-og radio signal:
Tlf. 70 70 40 40
Vagttelefonen:
Tlf. nr.:70 24 45 10
Benyttes kun udenfor ejendomskontorets åbningstider og kun i
AKUTTE tilfælde.
Sprængte vandrør, Større problemer i vaskerierne.
Opsugning af vand fra kælder, Smadrede ruder (begge lag), eller
Indbrud i lejlighed

Selskabslokalerne

Boretider.

Henvendelse til Ejendomskontoret,
Timianhaven 1, Nørreby, i
åbningstiden, eller pr. telefon, vedr.
bookning af lokaler

Hverdage kl. 08:00 – 19:00
Lørdage kl. 08:00 – 16:00
Søn- og Helligdage
kl. 10:00 – 13:00

Side 19

Udlejning til gæster der IKKE bor i Nørreby:
Disse kan kun leje lokalerne for en hel weekend.
Centrale fælleshus
. Gyvelhavens fælleshus.
Weekend:
3.000. Kr.
1.500 Kr.
Depositum:
1.500. Kr.
850 Kr.
Der gælder samme afbestillingsregler som for øvrige lejere.
Lokalerne kan bestilles ½ år frem i tiden.
Gulvvask er indregnet i lejeprisen og foretages af et
rengøringsselskab.
Inden ny udlejning bliver lokalerne gennemgået, service bliver
talt op, og rengøring af køleskabe,
Ovn m.v. Bliver gennemgået.

Gæsteværelser.
På 1. Sal af lokalet i Timianhaven er der indrettet 2
Gæsteværelser, hvor der er mulighed for at overnatte.
Enten i forbindelse med en fest, eller i forbindelse med et større
”rykind” hos familien.
Det ene værelse er udstyret med 2 sovepladser.
Det andet er udstyret med køjesenge med plads til 4 personer.
Der er adgang til bad og toilet.Side 18
Medbring selv sengetøj.
e3
Pris pr. døgn:
2 Sengs rummet:
100. Kr.
4 Sengs rummet:
125. Kr.

Formanden tager ordet.
Uha kære beboere! Der er gået lang tid siden vi udsendte sidste
beboerblad. Det beklager vi selvfølgelig, men nu er vi på banen igen.
Redaktionen af det tidligere beboerblad måtte desværre trække sig, men
vi siger tak til den tid den har været der.. Nørreby´s talerør! Det bliver nu
afløst af: Nyhedsbrev 2713. Navnet er opstået pga. at det indtil videre vil
komme 1 gang månedligt, samt at vores boligafdeling har nummer 2713.
Du sidder med det første i hånden.
Siden sidst, som var midt i sommer, er der sket en del forskellige ting her
i afdelingen.bl.a. Har vi fået kattenet til alle sandkasserne. Desværre er
det nødvendigt, fordi nogle beboere ikke kan forstå ordensreglementet,
som klart siger at katte skal holdes indendørs. Vi har stadig få husdyr, og
vi er kommet rigtigt på vej. Vi mangler bare at de sidste også forstår, at vi
må overholde ordensreglementet m.h.t husdyrhold..
Nørreby Banko er også kommet i gang igen. Et meget arbejdsomt udvalg
har startet det populære banko igen. Ved første åbning blev vi næsten
løbet over ende. Der var 74 som købte medlemskort.
Udvalget takker for opbakningen. Banko fortsætter. Der er holdt
evalueringsmøde, for at få rettet op på de fejl som blev lavet i det første
banko.
Etageboligerne har fået dørtelefoner, så opgangene kan være aflåste,
dette er for at forhindre fremmede adgang til opgangene. Vi undersøger i
øjeblikket om det er muligt at flytte postkasserne uden for opgangene, så
vi ikke skal udlevere nøgler til alle mulige reklame- og postleverandører.
Dette arbejde er sikkert færdigt når bladet udkommer.

Reservation af lokaler eller værelser:
Kontakt ejendomskontoret i telefontiden pr. Tlf. eller send en email.
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Nørreby allé / Torv, som går igennem vores afdeling er plaget af ulovlige
parkeringer, som er til gene for de bilister og fodgængere, som bevæger
Side 3Side 4 gør opmærksom på at det kun
sig langs med vejen.. Afdelingsbestyrelsen
er lovligt at parkere i afmærkede felter i Nørreby. Der er skiltet med dette
ved indgang til området. I nærmeste fremtid vil PARKERINGSFORBUD blive
håndhævet af de rette myndigheder.
Er du en af dem der parkerer på vejen dagligt uden for de afmærkede
felter, så ville jeg flytte mig.
I øvrigt er det sundt at gå et stykke hen til bilen, tag den parkeringsplads
som er længst borte!!

YouSee! vores TV leverandør, har varslet en prisstigning pr. 1. jan. 2015.
Vi er gået i en tæt dialog med dem for at få ændret på situationen uden
huslejestigning. Det er ikke på plads endnu, men meget snart vil vi afholde
et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi kan beslutte om vi skal ændre på
vores forhold, så vi kan få ”bland selv” TV. I næste nyhedsbrev ved jeg
meget mere om denne sag.
Der vil ikke blive behandlet andre sager på det ekstraordinære
afdelingsmøde, da dette emne sikkert vil fylde hele mødet. På det
ordinære afdelingsmøde, vil dette emne ikke blive behandlet. Vi håber dog
også at vi kan nå at indkalde til ekstraordinært møde før det ordinære
afdelingsbestyrelsesmøde.

Udlejning af Nørreby´s selskabslokaler
På Nørreby torv ligger det store fælleshus, med et stort og veludstyret
Selskabslokale.
Det udlejes til alle slags familiefester. Lokalet kan deles op i 2, ved hjælp af en
skillevæg.
Der er 2 selvstændige indgange til gæster, såvel som varemodtagelse.
Lokalet er udstyret med musikanlæg, bar, møbler og stort professionelt
køkken
Med opvaskermaskine, 2 kaffemaskiner, 2 ovne, service til 65 personer,
Lokalet er udstyret med aircondition.

Selskabslokalet Nørreby torv.
Priser:
Mandag – Torsdag for 1 døgn: ................ 900. Kr.
Efterfølgende døgn: ................................ 450. Kr.
Weekend: ............................................ 2.000. Kr.
Depositum: .......................................... 1.000. Kr.
Afbestilling: Indtil 8 dage før 25 % af lejebeløbet.
Senere afbestilling: Hele beløbet.
Afbestilling: Indtil 8 før: 50Kr.
Weekend er fra fredag kl. 12:00 – Mandag kl. 9:00.

Gyvelhavens fælleshus.
Til 30 personer.
Priser:
Mandag – Torsdag for 1 døgn: ............... 600. Kr.
Efterfølgende døgn ................................ 300. Kr.
Weekend: ........................................... 1.200. Kr.

Snerlehavens fælleshus.
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Til 20 personer.
Festen skal være afsluttet kl. 21:00 – også weekend.
Priser:
Mandag – Torsdag for 1 døgn: ................ 300. Kr.
Efterfølgende døgn: ................................. 50. Kr.
Weekend: ............................................... 600. Kr.
Dagsarrangement uden brug af køkken og service:
Mandag – Torsdag: ................................ 100. Kr.
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Det`for børn

Bestyrelsen har sat flere arrangementer i søen her op mod jul.
Lad mig sige det med det samme! det er for jeres skyld vi arbejder med at
etablere forskellige arrangementer, så hvis i ønsker vi fortsætter med
forskellige ting af social karakter, så bak op om det. Det er drivkraften i
alt frivilligt arbejde. Som vi nu ser Banko, det gav virkelig udvalget ny gnist
med al den opbakning. Det vi gør her op til jul er:
30. november kl. 16.00 - Juletræstænding på Torvet, med efterfølgende
gløgg og æbleskiver i Nørreby Billard og Dartklub. Dette er gratis for alle
beboere. Vi har nemlig besluttet at sætte juletræ på torvet igen efter
nogle års pause. Vi håber alle vil hjælpe med at værne om træet og passe
godt på det.
7. december kl 15:00 er der julehygge i fælleshuset. Vi skal have pyntet et
juletræ som skal stå i fælleshuset. Der er julehygge og godteposer til alle
børn, vi håber at se rigtig mange denne dag.
Selvfølgelig skal der også laves julepynt til jeres træ derhjemme.

Vandrørsprojektet er i gang. Entreprisekontrakten er underskrevet.
Først og fremmest sker der ikke noget indendørs før den 5. januar, men vi
har nok set den første gravemaskine, når i ser nyhedsbrevet her. Man
begynder med en prøveblok i Bynkehaven, for lige som at vurdere hvad
man har af udfordringer i projektet. En nærmere tidsplan vil herefter
blive offentliggjort. Fredensborg VVS, som har fået entreprisen, har lovet
os, at der altid er en mand på pladsen beboerne kan kontakte, hvis der
skulle opstå problemer. Beboerne vil blive varslet 6 uger før de kan
forvente besøg af håndværkerne i deres lejlighed. Bestyrelsen indkalder
til informationsmøder i de 3 afdelinger efterhånden som vi når frem.
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Hjemmesiden vil i fremtiden hurtigere blive opdateret med nyheder, end
vi kan nå at sende breve ud, så husk at besøge siden som er
www.noerreby.dk . Vi tilbyder at oprette jeres e-mailadresser pr den. 3. 1.
2015? Således at alle beboere har en mulighed for at få nyhedsbrevet
elektronisk. Det kan sparer en masse papir, og er derfor også miljø- og
energibesparende, såfremt vi når frem til at størsteparten af beboerne kun
får nyhedsbrevet elektronisk.
Husk vi har op til flere klubber, om du kan deltage i, i Nørreby. Har du lyst
at hjælpe til med nogle aktiviteter, eller andet i Nørreby, er du meget
velkommen, og vi hører gerne fra dig, enten pr. telefon eller e-mail.

I sidste nummer af Nørrebys Talerør var der en konkurrence for
børn. Præmien var et gavekort på 100 kr.
Vindere var:
Marius Sørensen, Snerlehaven 69, Nørreby..
Elva Roslyng, Bynkehaven 28, Nørreby Jonas
Varting, Porsehaven 13, Nørreby Benjamin
De Krak, Porsehaven 34, Nørreby.

Tjek også gerne Nørrebys facebookside, som er opdelt i forskellige
vejnavne (f.eks. Klintehaven, Porcehaven, Akelejehaven og Bynkehaven
m.m.).
Afdelingsbestyrelsen er til for at hjælpe beboere og repræsentere dem i
forskellige sammenhænge.
Vi hører gerne fra jer.
Med Venlig Hilsen
Jesper Therkidsen
Formand.

Tillykke tTillykke til de 4 vindere, som alle har fået
deres præmier.
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Seniorklubbens aktiviteter.
I August 2014 spillede vi udendørs banko, vi skulle finde en rute, hvor vi
kunne finde numre til vores bankoplader. Hvis vi ikke fik banko, spillede
vi færdig hjemme i klubben. Dette var en morsom og anderledes dag.
Sidst i august havde vi en foredragsholder til at fortælle om hvordan det
var at leve med et dement familiemedlem. Det var et meget spændende,
l
ærerigt, og aktuelt emne for os alle. Vi ved jo aldrig hvornår dette
rammer os selv, eller en af vore nærmeste. 1. september holdt vi
Kathrines 85 års fødselsdag, med brunch. En rigtig hyggelig dag, for både
Kathrine og os andre.
Den 15. september tog vi til Ishøj Strand, havde købt smørrebrød, som vi
nød i det gode vejr. Også en rigtig hyggelig eftermiddag.
22. september havde vi besøg af seniorrådsformanden, som fortalte om
hvordan man anskaffer, og bruger rejsekort, han fortalte også lidt om
hvordan man kunne komme på computerkursus, samt flere andre ting
for ældre borgere.
20. oktober havde seniorklubben inviteret alle til at besøge
seniorklubben, for at se, hvad vi kunne tilbyde. Der var desværre ikke det
helt store ryk ind, dog havde de faste medlemmer af klubben en hyggelig
dag.
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Traktørstedet Gjørslev Bøgeskov
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Onsdag den 27. August holdt TAB sin årlige bustur/skovtur, der
i år gik til Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov i Holtug Store

Nørreby Dart og Billardklub

Heddinge.

Klubben vil gerne fortælle, at der her er mulighed for at komme
og hygge sig (oftest fredag aften) med andre beboere.
Du kan spille Dart, Billard og Back Gam mon sammen med dine
naboer, få en snak over en ”kop øl” eller en drink, hvis du
foretrækker dette.
Ofte holder klubben ekstraordinært åbent ved store foldboldeller boksekampe, som kan ses på vores storskærm.
En gang årligt holdes klubmesterskab i Dart og Billard, hvor vi
starter med et lækkert morgenbord sammen.
Efter at vi hele dagen hygger med at konkurrere med at spille
mod hinanden, hygger vi os med et lækkert middagsmåltid om
aftenen.
Klubben regner med at næste klubmesterskab afholdes i januar
2015.
Kom og oplev vort nymalede lokale, hvor vi også vil om rokere
inventaret.
NDBK afholder et lille julearrangement den 14. 12. 2014. kl. 13,
der vil blive serveret Gløgg og æbleskiver.
Dette vil være en god anledning til at komme og se om klubben
vil være noget for dig!!! Alle er velkomne.
Klubbens medlemspris er kr. 150,- årligt.
Dette gebyr går til hyggeture, julefrokost, påskefrokost, og
grillarrangent, samt evt. andre aktiviteter i løbet af året.
Vi glæder os til at se dig.

Her fik vi serveret en forret som var varme laksestykker serveret
med hvidvin ad libitum, Kalve-/oksekød med brun sovs, kartofler
og agurkesalat serveret med rødvin, også ad libitum, som dessert
fik vi en æblekage med flødeskum, det hele afsluttede med kaffe
og kage, som kunne nydes inde i lokalet eller ude i det fri, hvor
solen skinnede fra en skyfri himmel, de der ikke var så glade
for selve solen, kunne sidde under et halvtag, her kunne man
også nyde en fadøl eller en vand.
Hele turen foregik i busser, som kørte rundt til forskellige steder
på

vejen

derned,

undervejs

blev

der

gjort

holdt

på

en

rasteplads, hvor vi fik serveret kaffe, vand eller en øl, der var
også lejlighed til et besøg i det lille hus, hvis det var nødvendigt.
Der var 3 store busser, der kørte os derned. Bussen fra Torstorp,
var en dobbeltdækkerbus, da vi var over 70 deltagere, den havde
problemer med at holde og læsse os op, da den var meget lang,
og vejene her hos os er temmelige smalle med nogle snævre
sving.
Os i Nørreby kunne ikke blive afhentet det angivne sted, da
bussen ikke kunne køre gennem overbygningerne til Nørreby Torv
og ikke kunne komme gennem indsnævringerne i svingene på
Nørreby Alle.
Jeg tror helt sikker, at alle nød turen i det gode vejr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ove Svendsen
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Stemningsbillede fraNørreby Billard og Dartklub
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Side 9

Fra Ejendomskontoret:

Glædelig jul

Afdelingsbestyrelsen beklager meget, at udgivelsen
af dette nyhedsbrev er blevet forsinket. Dette
ksyldes, at kopimaskinen gik i stykker da vi skulle
printe dette.
Side 17

Side 18

