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ENGHAVEPARKEN: Juletræer? 
Dem bygger man da selv af  
genbrugsmaterialer.

Det gør Vesterbro i hvert 
fald, og på søndag kan du 
igen være med, når Vester-
bro Lokaludvalg og Område-
fornyelsen Vesterbro i samar-
bejde med Café Venligboerne 
inviterer til julefest søndag 29. 
november fra klokken 15-17.

Der er masser af  julegod-
ter, nisseløjer og besøg af ju-
lemanden.

Sidste år var træet lavet af  
gamle cykler, og hvordan det 
skal se ud i år, vides i skriven-
de stund ikke.

Men du kan være med til at 
bestemme og lave et juletræ, 
hvis du møder op til åben ju-

letræsværksted i Guldminen, 
torsdag og fredag 26. og 27. no-
vember fra klokken 16-18. Det 
foregår i Vasbygade 20.

Til festen i Enghaveparken 
søndag 29. november kan du 
få luftet din indre nisseven og 
møde naboen.

Det er miljømedarbejder i 
Lokaludvalget, Feliz Becker, 
der står for genbrugsjulefe-
sten, der er blevet lidt af  en 
tradition på Vesterbro. Og i år 
går overskuddet til Café Ven-
ligboerne, der holder til i Eng-
haveparken.

Juletræsværksted, Vasbygade 
, torsdag og fredag . 

og . november fra -  
og juletræsfest søndag . 
november fra klokken - .

Genbrugs-juletræsfest i Enghaveparken

Juletræsfest 
i Enghave-
parken med 
et juletræ 
af gamle 
cykler. 
Arkivfoto: 
Rikke Milling

JULETRÆSFEST. Overskuddet fra årets genbrugsjulefest i Enghaveparken 29. november går til Café Venligboerne.

//// KORT NYT

SNERYDNING

188
køretøjer stod klar, og 2.700 tons 

salt var på lager, da frosten og 
sneen meldte sig i weekenden. 
Teknik- og Miljøforvaltningen 

har ansvaret for at salte og 
rydde 734 km offentlige veje 

og 589 km cykelstier.
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Oprydning ved Vestre Kirkegårds Allé
HOVEDRENGØRING: Nedfaldne blade og henkastet gadeaffald har 
det med at hobe sig op under og imellem parkerede biler. Og 
så længe bilerne holder parkeret, kan kommunens driftsmed-
arbejdere ikke få ryddet væk.

Nu skal Vestre Kirkegårds Allé så have en tiltrængt hoved-
rengøring. Derfor bliver den sydlige side af gaden spærret for 
parkering onsdag 2. december fra kl. 9-14 og den nordlige side 
torsdag 3. december kl. 9-14. jma

Du kan brevstemme i Absalon
FOLKEAFSTEMNING: På lørdag sætter Københavns Kommune eks-
tra trumf på op til folkeafstemningen 3. december ved også at 
tilbyde brevafstemning i det nye moderne forsamlingshus Ab-
salon på Vesterbro. Det sker lørdag 28. november kl. 12.00-19.00. 
For at brevstemme skal man blot medbringe gyldig legitimation 
fx sundhedskort.

Københavns Kommune har i forvejen 12 steder, hvor der kan 
brevstemmes – hovedsagelig biblioteker spredt ud over hele byen.  

Pr. 19. november havde 4.635 vælgere brevstemt i København. 
Det er væsentligt flere end på samme tidspunkt (1.647) ved sid-
ste folkeafstemning om Patentdomstolen i 2014.  cmo

MATEMATIKCENTER: 
Unge på Vesterbro 
får nu deres første 
matematikcafé. Det 
er frivilligorganisa-
tionen Matematik-
center, der står bag. 
Sammen med Vester-
bro Ungdomsgård, 
der ligger lokaler til, 
vil Matematikcenter 
sikre, at flere børn og 
unge kan få gratis lektiehjælp i matematik.Matematikcaféen af-
holdes første gang på Vesterbro Ungdomsgård onsdag 25. no-
vember kl. 18-20. Herefter vil matematikcaféen være åben hver 
onsdag i samme tidsrum. Man kan få hjælp til matematik på 
alle niveauer – uanset om man går i folkeskole, på ungdomsud-
dannelse, hf eller VUC.  jma

PRIVATFOTO

Populær lektiehjælp kommer til Vesterbro


