
 

 
 

NYHEDSBREV maj 2021 
 

 
Bestyrelsen: 

 

Siden sidste nyhedsbrev har der været en vældig aktivitet på Seniorværkstedet. 

Caféen er pakket ned, ligeledes glasværksted, metal og maskinværksted, 

cykelafdelingen er lagt i flyttekasser og sidst er snedkerværkstedet pakket. 

 

Hylder og småværktøj står til flytning. 

 

Mandag den 10. maj ompakkes IT- caféen. Tirsdag den 11. maj kl. 08.00 køres 

andet flyttelæs til Brohuset. 
 

 

1. Container og Varmerum tømmes ( uge 20 17. maj – 21. maj ) 

Tovholder Erik og flere 

Kun planlagte  personer på matriklen. 

 

 

Planen er også, at de brugere der har skabe og eller andet af personlig art, skal 

tømme skabene og hjemtage disse ting. Dette kommer til at ske planmæssigt i 

periode efter den 17. maj og frem. 

 

Vi er foran i tid i forhold til den oprindelige pakkeplan. Det kan vi takke 

brugere, tovholdere og bestyrelsen for. 

 

Den endelige flyttedato er den 10. juni og 11., juni. 

 

Fra mandag den 14. juni vil håndværkere etablere elektricitet m.m. Dette 

arbejde tager sin tid.  

 

Udpakning og endelig etablering af det nye Seniorværksted vil finde sted i juli 

måned. Vi skal minde om er det er midt i ferieperioden, så der vil selvsagt være 

færre hænder til rådighed. 

 

Bestyrelsen forventer lige nu, at den store åbningsdag  bliver den 2. august .  

 

Vi håber, der vil være brugere, der vil hjælpe til på de enkelte værkstedsafsnit. 

Har du lyst og tid kontakt venligst den aktuelle tovholder eller skriv til Boje på 

mail  bojeboje@mail.dk 
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Der har været enkelte personer, der har tilbudt at hjælpe. Boje kontakter de 

personer, når hjælp bliver påkrævet. På forhånd tak. 

 

Det giver ingen mening at beskrive de restriktioner, som myndighederne har 

udstukket. 

 

Ishøj Seniorværksted 

Lukket 
 

Vi, bestyrelsen, håber på jeres altid gode tålmodighed. Vi glæde os til at åbne et 

nyt kapitel i Seniorværkstedets historie. 

 

 

BROHUSET 

Vejlebrovej 45 

2635 Ishøj 
 

 

 
Med venlig hilsen 

BOJE 


