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TELEFONVAGTORDNING 
 

Opstår der et akut problem udenfor Ejen-

domskontorets åbningstid kan dette 
telefonnummer benyttes. 

 

Telefon 76117255 
 

HUSK, nødnummeret er kun ved skader 
eller problemer der ikke kan vente til  

Ejendomskontoret åbner igen! 

FARVEL TIL JOHN JENSEN 

GODDAG TIL  
GERT SCHOU JØRGENSEN         
(foto: Gert Schou Jørgensen og John Jensen)                                                      

Med udgangen af juni måned fratrådte 

John Jensen som ejendomsleder for 
Stjernen efter næsten 19 år.                          

 
Ved afskedsreceptionen sagde AKB Stjer-
nens formand Klaus Linder bl.a.: ”Du har 

altid været loyal til alle sider – overfor 
beboerne, din arbejdsgiver og afdelings-

bestyrelserne og dine kolleger på Stjer-
nen.” Klaus Linder fremhævede også, at 

der i Johns tid i spidsen for Stjernen bl.a. 
er gennemført den store ombygning, ny 
materielgård, nyt beboerhus, opførelse af 

Fasanhaven, nye vaskerier, modernise-
ring af badeværelser og snart; nye køk-

kener og nyt byggeri ved Flintholm.  
 
Formanden sluttede af med at sige at vi 

vil komme til at savne John, hvorefter der 
råbtes et trefoldigt hurra for John, AKB 

Frederiksberg, og for Gert, vores nye 
ejendomsleder. 
 

Gert Schou Jørgensen er Stjernens nye 
Ejendomsleder og tiltrådte 1. juli. Gert 

kommer fra en stilling som driftschef i 
FFB (Frederiksberg Forenede Boligselska-
ber). Vi byder Gert velkommen som vores 

nye Ejendomsleder, som du fremover vil 
møde på Ejendomskontoret. 

STATUS PÅ STJERNENS SMS-

SERVICE.  
Vi nu er næsten 
300 tilmeldte     

lejemål til sms-
servicen. Kontoret 

er også begyndt at 
udsende håndværkervarsler via sms.  
Tilmeld dig nu, hvis du endnu ikke har nået 

det. Henrik på Ejendomskontoret hjælper 
dig gerne. 

NU HAR STJERNEN 

EN KVINDEKLUB 
 

Kvindeklubben er for alle kvinder bosidden-
de på Stjernen. Klubben mødes efter som-

merferien søndag den 12. August kl. 16 - 
22, og derefter hver søndag i Den Gule Pa-
villon. Mød op og tag din nabo med! 

 

CYKELKURSUS FOR VOKSNE 
 

Er du voksen og har ikke lært 
at cykel, så har du efter som-
merferien mulighed for at 

deltage i et cykelkursus, hvor 
der er instruktører der lærer 

dig at køre på cykel i trygge rammer. Hvis 
du vil lære at cykle, så kontakt Beboerråd-
giver Annette Bruun på tele-

fon 28984271, eller læg dit 
navn og telefonnummer på 

Ejendomskontoret i kontorets 
åbningstid. 



 

STJERNENS FLOTTESTE 
ALTANER 

 

Et godt indtryk – det er vigtigt, det ved vi 
alle. Så derfor har jeg samlet lidt fotos af 

det indtryk Stjernen giver nye kommende 
beboere. Stjernens flotteste altaner! 

Hvilken én synes du er den flotteste? 
 

Klaus Linder 
Afdelingsformand. 

 

HAR DU SET STJERNENS 
NYE HJEMMESIDE? 

 

http://akbstjernen.dk/ 
 

Se den sammen med din nabo! 
 

 

VINDER AF SMS –
KONKURRENCEN 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Blandt alle de beboere, der tilmeldte sig           

Stjernens SMS-service indenfor de før-
ste to måneder, blev Kate Abildskov fra 

Kong Georgs Vej 112 den heldige vinder 
af en gavekurv med lækkerier. Her 

overrækker Henrik fra Ejendomskonto-
ret præmien til den glade vinder. 
 

TILLYKKE! 

 

JULETRÆSFEST! 
 

Vi er i god tid så sæt kryds i kalenderen 

16. december om eftermiddagen.  
 

Vi gentager succesen med juletræsfest på 
Diakonissestiftelsen den 16. december 

2012  om eftermiddagen. 
 

Det bliver igen en rigtig gammeldags ju-
letræsfest med sang, dans og godter til 

unge og gamle!  
 

På bestyrel-
sens vegne  

Klaus Linder 
 

 

 

HUSK - Handicap parkeringspladserne er kun til handicappede! 

 

NY PAVILLON PÅ MARKEDS-
PLADSEN  
Som nogen måske har bemærket, så har 
det været nødvendigt at skifte ’Den Gule 
Pavillon’ ud med en ny. Den gamle var 

desværre ret medtaget af fugt og råd i 
bunden. Den nye pavillon er lidt større og 

vil også blive forsynet med en ny terrasse 
foran.  

Pavillonen kan fortsat 

lånes til børnefødsels-
dage, men desværre 

IKKE til andre arran-
gementer såsom stu-
dentergilde, fester el-

ler bryllup. 

STJERNENS GRILLER 
 

Brug Stjernens griller med omtanke og 

vis hensyn til de øvrige beboere. 



 
              Ha’ en dejlig sommer! 

  

KREATIVKLUB PÅ STJERNEN 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Syklubben udvider deres aktiviteter og 
bliver til Kreativklub. Det betyder at 

man efter sommerferien udover at sy 
og strikke også kan lave smykker, de-

coupage, arbejde med perler og meget 
andet. 

Klubben starter op efter sommerferien 
den 4. september. 

 

BØRNEFØDSELSDAGE I DEN 

GULE PAVILLON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stjernens beboere kan låne Den Gule      
Pavillon til børnefødselsdage, i weeken-

der og skoleferier. 
Kontakt Bente K. Pedersen på telefon 

61 62 44 60. 

 

NYT DØRTELEFON-ANLÆG OG 
BREVSPRÆKKE VED EJEN-
DOMSKONTORET 
 

Opgangen hvor Ejendomskontoret hø-
rer hjemme; Kong Georgs Vej 86, har i 

løbet af foråret fået nyt dørtelefonan-
læg.  
 

Døren til opgangen er automatisk åben 
i Ejendomskontorets åbningstider, 

hvorefter den lukkes. Håndværkere og 
andre der har akut behov for at komme 

i kontakt med kontoret kan dog ringe 
på dørtelefonen.  
 

Der er endvidere lavet en ny brev-
sprække ved dørtelefonen, så man 

f.eks. kan smide breve, beskeder eller 
nøgler til håndværkere 

ind til Ejendomskontoret. 
 
 

 
 

 

 

BRUG DIN LOKALE SERVICE-
MEDARBEJDER! 
 

Mange af de daglige opgaver som skal 

løses i vores ejendomme behøver IKKE 
at gå via telefon til Ejendomskontoret.  
 

Er affaldsskakten f.eks. stoppet, er der 
gået en pære i opgangen eller er der 

smidt (stor) skrald på fællesområder -
så ring direkte til servicemedarbejderen 

for din opgang, som skrevet på op-
slagstavlerne. 
 

Servicemedarbejderne fikser gerne pro-
blemet direkte og udenom Ejendoms-

kontoret. 

EJENDOMSKONTORETS 

ÅBNINGSTIDER 
 

Personlig betjening 

Mandag til fredag kl. 8.30 - 10.00. 
Torsdag også kl. 15.30 - 18.00. 
Telefonisk betjening: 38 34 34 00 

Mandag til fredag kl. 10.00 - 11.00. 



Stjerneinformation e-mail: blad@akbstjernen.dk 

Stjernens hjemmeside:   www.akbstjernen.dk 

Redaktion:     Henrik C. Nielsen og Annette Bruun 

Har du lyst til at komme med et indlæg, så skriv endelig løs og læg det i Ejendomskonto-

rets postkasse ved Kong Georgs Vej 86 eller send os en e-mail. 

Vi kan bringe anonyme indlæg; men navn og adresse skal være redaktionen bekendt og skriv også 

dit telefonnummer, så vi kan opklare evt. tvivlsspørgsmål i teksten.  

 

STJERNENS 
AFDELINGSBESTYRELSE 

 
Formand:  Klaus Linder 
Mariendalsvej 59B, 1.tv 

Næstformand: Ole Frederiksen 
Afd. Kasserer: Jeannie Praegel 

Sekretær:  Bjarne Sørensen 
 
 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Bent Kirstein 

Leon Nyberg 
Thomas Nielsen 
 

Suppleanter: 
Annie Dalgaard, 1. suppleant 

Lizzi Aakeson, 2. suppleant 
Hanne Paradisgaard Schimmell, 3. suppl. 

 
 

Kontakt til bestyrelsen E-mail: 

bestyrelsen@akbstjernen.dk 
eller i bestyrelsens postkasse  

Kong Georgs Vej 86 

 

AKTIVITETER PÅ STJERNEN 
HOLDER SOMMERFERIE: 
  

Lektiecafé: 
Mandag og onsdag kl. 16 - 18 i ”Den Gu-

le Pavillon”. Starter igen den 13. august 
 

Rytmik: 
Mandag kl. 16.30 - 17.15, Beboerhuset, 
Ndr. Fasanvej 122A. For børn 0 - 7 år. 

Starter igen i slutningen af  august. 
 

Beboerhus: 
Mandag kl. 19 - 20 i Beboerhuset, Ndr. 
Fasanvej 122A. Udlejning af beboerhuset. 

Starter igen den 6. august. 
  
 
Stjerne Kor - for kvinder: 
Tirsdag i ulige uger kl. 18 - 20, Beboer-

huset, Ndr. Fasanvej 122A 
Starter igen den 28. august. 
 

Kreativ klub (Syklub): 
Tirsdag kl. 19 - 21, 

Mariendalsvej 53, kld. 
Starter igen den 4. september. 
 

Billard: 
Tirsdag og torsdag kl. 20 - 22,  

Mariendalsvej 53, kld. 
Starter igen den 4. september. 
  

Zumba: 
Onsdag kl. 18 - 19 i Beboerhuset, Ndr. 

Fasanvej 122A. Starter igen til septem-
ber, der kommer opslag op. 
 

Seniorklub: 
Torsdag kl. 14 - 16 i Beboerhuset, Ndr. 

Fasanvej 122A. Starter igen den 6. sep. 
 
Drengeklub: 

Torsdag kl. 17-19 i ”Den Gule Pavillon”. 
Starter igen den 23. august. 

 
Kvindeklub: 
Søndag kl. 16 - 22, i ”Den Gule Pavillon”. 

Starter den 12. august. 

 

 

Deadline for næste nummer er -  
Tirsdag den 18. september 2012 

FÅ TØMT DIN POSTKASSE I 
FERIEN 
 

Vi oplever desværre 

et stigende problem 
med overfyldte post-

kasser her på Stjer-
nen. Det medfører at 

både postbuddet og 
vores egne servicemedarbejdere har 

svært ved at komme af med vigtige 
breve og beskeder. Giv eventuelt din 

nabo nøglen til postkassen og bed ham 
tømme den mens du er på ferie. 


