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september 2017

Farverigt blomsterflor ved Hvidbrovej
Blomsterengen ved den nye legeplads i Bjørnen/Fisken er blevet meget vellykket. Caya på 4 år blev i hvert fald i sommer fuldstændigt overvældet over al
den pragt. Men der er mere på vej fra Udeudvalget og Legepladsudvalget. Læs
herom på side 17
Foto: Hans Kristian Andersen
BS72 er boldklubben som ligger lige udenfor vore døre. - Læs mere side 11-13.
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FIGENBLADET er beboerblad for rækkehusene i
Afd. 4 Række under Vridsløselille Andelsboligforening
Vridsløselille Andelsboligforening
c/o Bo-Vest
Stationsparken 37, 2600 Glostrup.
e-mail: bo-vest@bo-vest.dk. Tel: 88 18 08 80 Fax: 88 18 08 81
Åbningstider: Alle hverdage kl. 11.00 til 14.00, torsdage tillige kl. 14.00 til 17.00
Afdelingsleder:
Michael Willumsen
Telefon på ejendomskontoret: 88 19 01 91. Mobiltelefon 60 35 26 48
e-mail: miw@bo-vest.dk
eller: afd68-4raekke@bo-vest.dk
Ejendomskontoret:
Hjortens kvarter 10, 2620 Albertslund
88 19 02 40
Åbningstider mandag, onsdag, torsdag og fredag:
telefonisk henvendelse
kl. 08.00 - 08.30
personlig henvendelse
kl. 08.30 - 09.00
Åbningstider tirsdag: telefonisk henvendelse
kl. 16.00 - 17.00
personlig henvendelse
kl. 17.00 - 18-00

Ved svigt af varme, vand, kloak, TV-forsyning og ved andre alvorlige
skader udenfor åbningstiden kontaktes
Vagtselskabet:
70 25 26 32
Ved overfyldte affaldsbeholdere kontaktes
Vestforbrænding Kundeservice:
70 25 70 60
Ved tvivl om affaldssortering kontaktes
Agendacenterets Sorterings Hotline:
43 62 20 15
Afdelingsbestyrelsen:

Kontaktperson:
Astrid Hansen
Kasserer:
Hans Kristian Andersen
Jens Arne Nielsen
Ole Jensen
Finn Stubtoft
Mai-Brit Bilbo
Tina Christiansen
Suppleanter:
1.
Lasse Hoffmann
2.
Brian Finn Jørgensen
3.
Bente Baudier

Oksens kvt. 5 E

43 64 10 48

Hjortens Kvt. 8 A
Fiskens kvt. 5 A
Bjørnens kvt. 10 D
Bjørnens kvt. 1 C
Bjørnens Kvarter 12 B
Hjortens Kvt. 3 C

20 46 76 74
61 85 43 64
30 64 14 17
43 64 57 88

Fiskens Kvt. 7A
Bjørnens kvt. 6 B
Vædderens Kvt. 6E

25 33 44 40
26 20 50 17
21 43 62 20
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LIVREDNING – EN HJERTESAG
Der er nu sat hjertestarter op ved indgangen til beboerhuset på adressen,
Hjortens Kvarter 10:

Hjertestarteren er monteret på væggen til venstre for hovedindgangen til Beboerhuset, som vist på billedet.
Foto: Jens Arne Nielsen

Vær ikke bange for at bruge hjertestarteren, hvis du møder en person, der er
faldet om på grund af hjertestop i eller i nærheden af Beboerhuset. Du kan
redde liv. Den fortæller dig præcist, hvad du skal gøre.
Men du kan også finde en video herom, hvis du googler ”ZOLL AED Hjertestarter – Hjertevagt” på internettet.
Jens Arne Nielsen
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Påmindelse:

Husk beboermøde med behandling af budget for 2018
Tirsdag den 19. september 2017 kl. 19:00 i Beboerhuset
Den foreløbige Dagsordenfor beboermødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmeudvalg
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referater fra beboermøder den 21/3-2017 og den 29/6-2017
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018, m. revideret langtidsplan
Indkomne forslag
Behandling af forslag til revidering af Husorden
Orientering om driftssamarbejde mellem VA afd. 4 Syd og VA afd. 4 Række
Eventuelt

Lettere at slippe af med brugte batterier.

Foto:
Brian Finn
Jørgensen

Som det ses på billedet, er der nu blevet ophængt bokse til de brugte batterier
ved siden af skraldespandene på plankeværket over for hver molokrække. Det betyder, at det nu ikke længere er nødvendigt at gå helt over i Genbrugsgården for at aflevere de brugte batterier.
M.v.h. Jens Arne Nielsen
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Hvervekampagne
Bliv Genbrugsvejleder
Genbrugsgruppen søger flere genbrugsvejledere. I dag er vi 15, men vi vil gerne op
på mindst 20, således at vi i gennemsnit kan nøjes med én vagt i genbrugsgården om
måneden. Derfor har vi besluttet at rette henvendelse til alle jer beboere om at overveje, om I kan Tænke jer at blive genbrugsvejledere. - Og se en gang på billedet nedenunder:

Foto:
Peter
Jacobsen
Her ser I to af vore dygtige genbrugsvejledere, Jimmy og Hassan, travlt optagne af
at vejlede beboerne i, hvordan de skal sortere deres affald. Det lyser jo ud af billedet,
at genbrugsvejledernes opgaver giver både kompetence og værdighed.
Derfor: Hvad enten du er en kvinde eller en mand. Ung eller ældre. Vi har brug for
dig i Genbrugsgruppen. Og du skal ikke lade dig afskrække af, at du måske ikke ved
så meget om håndtering af affald. Vi vil give dig både råd og vejledning, og så vil vi
sørge for, at du kommer på kursus. – Kurserne foregår i Herlev på Vestforbrænding
eller i København på Lynetten.
Du skal blot henvende dig til én fra Genbrugsgruppens styregruppe:
•

Hanne Sørensen, Oksens Kvt. 1D, bedstemor45@hotmail.com, 26180385

•

Hidir Kaya, Bjørnens Kvt. 3A, havvahidir@hotmail.com, 60726808

•

Bente Baudier, Vædderens Kvt. 6E, bbaudier@gmail.com, 21436220

•

Hans Kristian Andersen, Hjortens Kvt. 8A, h.k.andersen@outlook.dk, 20467674

Mvh. Genbrugsgruppen
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Udlån fra Genbrugsgården
Husk dit Sundhedskort
I genbrugshallen på Genbrugsgården har vi et aflåst bur, hvor vi opbevarer ting til
udlån.
F.eks:
•
Græsslåmaskine, ørnenæb, plænetromle og andre haveredskaber
•
Stabelstole
•
Vi udlåner også trækvogne, sækkevogne og trillebør
Det er imidlertid ikke så let, at holde styr på, hvad der er udlånt til hvem. Derfor
sker det desværre, og nogle af udlånstingene forsvinder. Vi har derfor i Genbrugsgruppen besluttet at stramme op på proceduren for udlån. Således:
Når man låner udlånsting fra Genbrugsgården skal man i fremtiden vise sit sundhedskort. (Det som i gamle dage blev kaldt sygesikringskort). Desuden skal man oplyse følgende:
•
Fulde navn
•
Adresse
•
Og hvornår man vil levere tilbage
Mvh, for Genbrugsgruppen, Hans Kristian Andersen

Afhentning af ting til Genbrug
På Genbrugsgården har vi en hal med reoler, som indeholder mange fine ting til
direkte genbrug. Disse ting kommer fra beboere, der ikke har brug for dem længere.
Og disse ting kan andre beboere frit tage med hjem, hvis de kan bruge dem.
På det seneste har vi imidlertid oplevet, at nogle få gæster, har ribbet reolerne for
næsten alt, for at bruge tingene på et loppemarked. Det er jo ikke meningen. Så er der
jo ikke så meget, andre kan få glæde af. Vi har derfor i Genbrugsgruppen besluttet, at
der skal gælde følgende begrænsninger:
•
Man må fra genbrugsreolerne kun afhente ting til eget brug
•
Det er ikke tilladt at hente genbrugsting til videresalg
•
Det er kun tilladt at hente fem forskellige ting indenfor en enkelt åbningstid.
•
Kaffestel eller tilsvarende sammenhørende genstande regnes dog kun for én
ting.
Mvh, for Genbrugsgruppen, Hans Kristian Andersen
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Bo-Vest er flyttet til nye lokaler nær Glostrup Station
Den 8 september var der reception for beboerdemokrater og samarbejdspartnere
hos Bo-Vest med rundvisning i de nye lokaler. Jens Arne var her til stede for Figenbladets redaktion. Han har bragt os disse billeder fra rundvisningen:
De Nye lokaler ligger i Hartmanns
Pakhus nær Glostrup Station.
Billedet af adresseskiltet ved indgangen til pakhuset viser den nye adresse:
Bo-Vest
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Det er nemt komme hertil via Bus 22
eller S-toget, da det store flotte hus
ligger lige bagved stationsarealet og
lige ved siden af Retten i Glostrup.

Fortsættes på side 8

Side 8
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De følgende billeder viser de nye lokaler under receptionen den 8. september:
Formand Vinnie og Direktør Ulrik
fortæller om det nye hus.

Et kig ind på 1. sal.

Et kig ind Kantinen i kælderen,
hvor receptionen foregik .

Jens Arne Nielsen
Figenbladsredaktionen

Figenbladet nr. 3 - 2017

Side 9

… og så har vi lovet vores faste fotograf, Peter, at bringe en annonce for hans fotoservice:

Side 10
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.Zumba

og Cirkeltræning

Vi har i vores boligafdeling en velfungerende zumbagruppe. Vi mødes hver mandag i beboerhuset for at dyrke zumba til
rytmisk musik og til Maria Bøttchers instruktion. Lidt ligesom det er vist på billedet til højre.
Nu må Maria imidlertid holde pause efter
en operation i det ene ben. De næste fire
måneder vil vi derfor i stedet dyrke cirkeltræning, også under Marias kyndige
vejledning. Det foregår ved, at vi på skift
gennemfører en serie forskellige motionsøvelser, der tilsammen udgør en ring eller
en cirkel.
Øvelserne foregår også her til rytmisk
musik. De kræver ikke noget særligt
udstyr. Kvinden på billedet til venstre
er f.eks. i gang med en øvelse, hvor
hun kun behøver en streg på gulvet, og
det fungerer åbenlyst fint. Det fremgår
jo, at hun både nyder øvelsen og er i
god form.
Cirkeltræningen er både morsom og
sund og kan anbefales til alle, der vil
gøre lidt for at holde sig i form.
Pris for deltagelse i både zumba og cirkeltræning er 100 kr. om måneden. Man kan
dog også deltage en enkelt dag for en pris på 30 kr. Man skal bare møde op i beboerhuset mandag kl. 17.
Man kan også kontakte: Birgitte Gulmark
gulmark-hansen@tdcadsl.dk, 2280 6401.
Mvh Hans Kristian Andersen
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Interview med formand
Hans-Carl Evers Hansen BS 72
Figenbladets redaktion har rettet henvendelse til Hans-Carl for at høre lidt om hvad
der foregår i vores lokale fodboldklub, der ligger lige ved siden af Afdeling 4 Række.
Jeg var heldig at få en aftale med den travle formand, som selvfølgelig bor i afdelingen.
Her bringes et lille uddrag af en spændende samtale med en meget engageret formand, der har været med i klubbens arbejde i en årrække og blev valgt ind i bestyrelsen i 2004, hvor han nu er formand.
Boldklubben Syd blev etableret i 1972. klubben er vokset støt og roligt siden da.
Det nuværende klubhus, som Albertslund kommune for en del år siden fik bygget,
danner rammen om de mange dejlige og gode aktiviteter, som klubbens ca. 350 medlemmer deltager i. Der er mange fodboldhold for begge køn, og de mindste børn begynder på legeholdet, mens Superveteranholdet har det ældste aktive medlem på over
70 år.
Der trænes tirsdage og torsdage og primært hver anden lørdag spilles der fodboldkampe... de såkaldte Superlørdage, hvor der grilles, sælges popcorn og opstilles
hoppeborg, når vejret ellers tillader det. For at få de mange aktiviteter og planlægning
af kampe til at lykkes, er de mange frivillige forældre og trænere uundværlige i arbejdet. Desuden er der driften i klubhuset, pasning af kantine med salg af mad og drikkevarer, rengøring m.m. Der er hele tiden udfordringer. Der skal være plads til alle,
derfor er der også et arbejde for ”de voksne” med at få børn og unge integreret på en
god måde. Udover fodboldspillet vægtes de sociale liv højt.
Bestyrelsen lægger vægt på, at kontingentet holdes på et rimeligt niveau, så alle kan
være med. Badmintonafdelingen bidrager også økonomisk til fodbolden. Heldigvis
har klubben også nogle gode sponsorer. De bidrager på forskellig vis.
Du kan læse mere om BS 72 i annoncen fra boldklubben på siderne 10-11.
Kommunens Idrætsråd blev etableret for 8 år siden. Hans-Carl fortalte, at han er
valgt som en af foreningsrepræsentanterne, og var meget aktiv omkring at få politikerne til at oprette et Idrætsråd. Idrætsrådet står bl.a. for behovsanalyser af idrætsfaciliteter, principper for fordeling af tider i kommunens haller og på baner samt diverse
tilskud på området. Det er bl.a. besluttet, at der skal bygges en ny hal. Indretningen
skal være fleksibel, så flere idrætsgrene kan benytte hallen.
BS 72 vil gerne være kendte og gode naboer. Derfor ønsker klubben også et samarbejde med Afdeling 4 Række og kommunen omkring de fælles udearealer, en bedre
udformning af Vridsløsevej og finish på den flotte renovering, som vi alle har været
involveret i.
Inden mødet sluttede fik vi drøftet forskellige yderligere idéer til et samarbejde mellem afdelingen og fodboldklubben. Dette tages op til videre drøftelse.
Susan Steinhauer
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Annonce fra BS72:

En lille fortælling om Boldklubben Syd anno 1972, i daglig tale kaldet BS72.
BS72 er den sydligste fodboldklub i Albertslund, vi er nok også den mindste i kommunen.
Klubben er drevet af en masse frivillige, som lægger en masse kræfter i at gøre klubben til et tilholds sted for unge og ældre.
Vi har et af Albertslunds flotteste klubhuse med et dejligt køkken, bordfodbold &
bordtennis,
som også er drevet af frivillige, unge som
ældre.
Klubben har i ungdommen hold fra U5 til
U17.
2 Herre senior hold, 1 Kvinde senior hold
Samt 3 Veteranhold & Super veteran
BS72 har som andre idrætsklubber svært ved at finde nye medlemmer, frivillige.
Vi som klub prøver at gøre mere for de medlemmer vi har samt for at prøve at finde
nye medlemmer & frivillige.
Som et af de tiltag vi har lavet er de fantastiske SUPERLØRDAGE. Hvor vi prøver at få
så mange af klubben hold til at spille hjemme, så alle holdene kan prøve at spille for
alle de der gæster klubben på de SUPERLØRDAGE
Vi har investeret i en kæmpe hoppeborg
som kommer op alle SUPER LØRDAGE,
hvis vejret holder til det.
Vi tænder op i Grillen, hvor der bliver
grillet Burger & Frankfurtere til en flad
20ér.
Fortsættes på side 13
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Fortsat fra side 12

BS72 vil gerne med denne annonce prøve at tiltrække flere medlemmer,
Passive, aktive & frivillige til at hjælpe klubben videre de næste mange år.
Så har du/i lyst til at være en del af denne fantastisk klub, er du/i velkommen nede i
klubben.

Vi afholder SUPERLØRDAG igen
den 16. september, hvor U17 drengene starter med første kamp kl.
11:00
Sidste kamp bliver spillet kl. 15:00
hvor 1. senior tager imod Ishøj IF.
Der er gratis resultat tips på 1. senior kampen,
Vinderen modtager en gavekort til
klubhuset på 100,Ca. kl. 16:45 vil kampens spiller
blive udråbt og modtage blomster,
Fra Tuana Blomster.

Lige nu mangler BS72 trænere til forskellige årgange.
Vi søger også nye spillere til ungdommen, så er dette noget for dig
Er du velkommen til at kigge ned og tale med en af vores Årgangsansvarlige.
De næste SUPERLØRDAGE:

30. september,

14. oktober

Kom ned og bliv en del af vores dejlige Fodbold klub. Du / I vil ikke fortryde det.
Mvh. for BS72, Hans-Carl
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Bydelsfesten Lørdag den 2. September
I Albertslund Syd har boligforeningerne tradition for at holde en fælles bydelsfest
hvert år i september i Kanalens Kvarter ved Byparken overfor Café72.
Sidste år måtte vi opgive bydelsfesten, fordi kommunen og HOFOR var gået i gang
med at renovere kanalen, og Kanalgaden derfor var gravet op af store entreprenørmaskiner.
I år var renoveringen af kanalen kommet så langt, at der igen var blevet lagt fliser
på begge sider ved Byparken og Café72. Vi besluttede derfor at gennemføre bydelsfesten igen lørdag den 2. september, og det blev en succes. Vejret var strålende, Café72 bød på lækker mad og drikke, loppeboderne var fyldte med gode tilbud, og der
var fantastisk god live musik.
Kig blot på billederne på de følgende tre sider, og du vil få et godt indtryk af den
fine stemning. - (Alle billederne et taget af Hans Kristian Andersen).
Bydelsfesten blev indledt festligt
af DJ Keld Kolbe, som cyklede
rundt i Albertslund Centrum og
langs kanalen med sin tyrolerhytte på tre hjul og reklamerede for
bydelsfesten med festlig tyrolermusik.

Ved café72 blev der serveret lækre
frokostanretninger. Der blev også
solgt pølser, sodavand, fadøl og
vin. - Og så var der popcorn og
slush-ice maskinerne som kørte på
fuld kraft under hele festen.

Fortsættes på side 15
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Fortsat fra side 14

Allerede tidligt på morgenen, var de første beboere i fuld gang med at stille deres
varer op i loppemarkedsboderne. - Og snart bugnede loppeboderne med flotte tilbud.
Signe fra Albertslund Agendacenter
havde udstyret sig med spande til
alle syv forskellige kategorier af
husholdningsaffald. - Og så fik vi
alle lov at prøve, om vi kunne sortere vores affald korrekt.

Klub Svanen var der også med både
stylter, flødebollekanon, klappekanin,
og mange andre spændende ting, som
både børn og voksne kunne more sig
med.

Fortsættes på side 16
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Men det allerbedste ved bydelsfesten var dog nok musikunderholdningen.

Albertlund Musikskole var der med et fantastisk Big Band, med både blæsere, trommer og tre forrygende gode solosangere.
Også musikgruppen ”Desperado”
Stillede op til bydelsfesten og under
holdt os med dejlig engageret live musik.

Og så var der endelig alle gæsterne,
der blot nød musikken, maden og
drikkevarerne. - Som købte flittigt
ind i loppemarkedsboderne. - Og
som deltog i løjerne hos Klub Svanen.
Jo - Det blev en meget vellykket
bydelsfest.
Mvh. Hans Kristian Andersen
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Flere legepladser og mere beplantning
Efter renoveringen af rækkehusene er det nu udeområderne i vores afdeling, der står
for tur til at blive renoverede:
•

Der er blevet bygget helt ny legeplads i Bjørnens og Fiskens Kvarterer ud mod
Vridsløsevej.

•

Beplantningen mellem beboerhuset og gymnastiksalen på Albertslund Gymnasium er blevet totalt udskiftet.

•

Der er anlagt nyt hegn og ny beplantning i Bjørnens og Fiskens Kvarterer ud
mod Vridsløsevej.

•

Og der er anlagt en blomstereng mellem den nye legeplads og Hvidbrovej, som
vist på forsiden af dette blad.

Men der er meget mere på vej:
•

I øjeblikket bliver der sat bænke op ved den nye legeplads i Bjørnen og Fisken

•

Meget snart, vil der også blive ryddet op i det vildnis, der er vokset op ved
Vridsløsevej i Hjortens Kvarter.

•

Herefter vil der blive sat nyt hegn op mod både Albertslundvej og Vridsløsevej.

•

Senere på efteråret vil der også blive etableret nye legepladser både i Hjortens
Kvarter ud mod Vridsløsevej og i legegaden mellem Oksens og Vædderens
Kvarterer.

•

Til foråret vil der herefter blive etableret nye beplantninger ved de nye legepladser.

Og det stopper ikke her. I redaktionen har vi fået at vide, at i både Legepladsudvalget
og Udeudvalget vil man gennem de kommende år fortsætte med at renovere legegader og andre udeanlæg indtil alle vore udeområder er blevet fornyede og gjort meget
mere attraktive og spændende.
Så der er noget at glæde sig til: Vi vil i de kommende år over hele vores afdeling få
flere og bedre legepladser, få mere spændende pladser og nye friske beplantninger.
Mvh, for redaktionen, Hans Kristian Andersen
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I forbindelse med renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd er der sket skader på kloakledninger og kloakbrønde. Det har givet anledning til rotteproblemer i
både Bjørnens og Fiskens Kvarterer.
Nu er de kendte problemer blevet løst og rottealarmen er blevet afblæst. Men for
ikke at vi skal løbe ud i nye rotteproblemer, blev der her i afdelingen den 8. august
omdelt et brev fra afdelingsbestyrelsens rotteudvalg.
Brevet indeholder meget nyttige oplysninger om rotteproblemerne, og hvad vi kan
gøre for at undgå, at de kommer igen. - Vi har derfor i redaktionen valgt også at bringe brevet her:

Vigtig information vedrørende ROTTER.
Vi har i afdelingen haft flere tilfælde af rotteplage under og inde i boligerne, dette
vil vi gerne undgå fremover og det er så her DU kommer ind i billedet.
Et rottetilhold opstår aldrig uden at der enten er rede muligheder eller tilgængelig
føde. En rotte kan komme ind af en sprække på ca. 20 mm. Og kan gnave igennem
alt der er blødere end marmor.
Rotter tiltrækkes af madaffald / dyrefoder og lignende, hvorfor det er STRENGT
FORBUDT af opbevarer dette i haverne.
Har du dyrefoder/madvarer i skuret, skal det opbevares i tætte glas/metal dåser eller
lukkede tønder.
Smid ikke kød, æg og brød rester i kompostbunken og anvend helst en lukket kompostbeholder.
Ligeledes henstiller vi til at man ikke fodre fugle i haverne, da det også tiltrækker
rotter og andre skadedyr.
Fortsættes på side 19

Figenbladet nr. 3 - 2017

Side 19

Fortsat fra side 18

Der må kun kommes toiletpapir i toiletterne, da andet kan stoppe kloakken og forhindre rottespærene i at lukke tæt, så rotterne kan komme ind i kloakken igen.
Vær opmærksom på følgende som kan være tegn på rotter:
•

Lugtgener fra afløb eller ventilationen.

•

Stoppede afløb / kloakker.

•

Piben og kradselyde inde i huset.

•

Nedsunkne fliser og huller omkring brønde.

Observerer du noget af ovenstående, så kontakt straks ejendomskontoret, så det kan
undersøges om det skyldes rotter.
Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, skal du strakt anmelde det til kommunen
http://albertslund.dk/selvbetjening/bolig-og-byggeri/anmeld-rotter/ samt anmelde det
på ejendomskontoret.
Da der har været flere tilfælde af rotter, er der iværksat arbejde med montering af
rottespærre i alle kloakkerne, disse fungerer ved at rotterne kan komme ud og ikke
ind i kloakken. Ligeledes er der ved at blive hentet tilbud på en årlig spuling af kloakkerne samt servicering af rottespærre, så vi kan komme rotterne i forkøbet.

VÆR OPMÆRKSOM / HJÆLP HINANDEN OG LAD OS STÅ
SAMMEN I BEKÆMPELSE AF ROTTERNE.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Rotteudvalg
Ole Jensen, Bente Baudier
og Mai-Brit Bilbo
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Tips til miljørigtig tøjvask
Hvordan du vasker dit tøj, har stor betydning for både energiforbrug, vandforbrug og udledning af problematiske stoffer med spildevandet. Men hvordan
minimere du miljøbelastningen ved tøjvask, samtidig med at tøjet stadig bliver
rent?
1. Skru ned for temperaturen ved almindelig tøjvask.
Det vigtigste, du kan gøre for at vaske mere
miljørigtigt, er at skrue ned for vasketemperaturen, da det din vaskemaskine bruger mest
strøm på, er at opvarme vandet. Langt det meste tøj bliver rent ved 30 grader. Undertøj,
håndklæder, viskestykker, karklude og sengelinned skal dog vaskes ved 60 grader, og tøj der
har været i kontakt med fækalier, urin eller
blod, skal vaskes ved 80 grader.
2. Overdosér ikke vaskemidlet.
For at sa lidt som muligt af de problematiske
stoffer, der er i vores vaskepulver, ender i
naturen, er det vigtigt, at vi ikke bruger mere
vaskepulver end højest nødvendigt. Undlad
at dosere vaskemiddel pa slump, og doser i
stedet efter anvisningerne pa pakken. For
meget sæbe er ikke bare skidt for miljøet,
men ogsa for din hud, dit tøj og vaskemaskinen.
3. Brug afkalkningsmiddel sammen med vaskepulveret.
I Albertslund er vandet hårdt. Det betyder at der skal bruges mere vaskepulver, end hvis vandet er blødt. Hvis du tilsætter afkalkningsmiddel til din vask,
kan du nøjes med at doserer vaskemiddel til blødt vand, og dermed reducere
forbruget af vaskepulver.

Fortsættes på side 21
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4. Vælg miljømærkede vaskemidler.
Som almindelige forbruger er det svært at overskue hvilke stoffer, der er dårlige for miljøet. Den
letteste måde at sikre sig, at vaskepulveret ikke
indeholder mere end højst nødvendigt af skadelige
stoffer er ved at købe Svane- eller blomstmærkede
vaskepulver.
5. Brug vaskepulver frem for flydende vaskemiddel.

Flydende vaskemiddel indeholder en større andel tensider end pulverprodukter, og de er de seneste år gjort meget mere koncentrerede. Dette fører nemt til
overdosering og høje tensid koncentrationer i spildevandet. Flydende vaskemiddel tilsættes desuden andre stoffer, der er mistænkt for at skade rensningen
af spildevandet.
6. Undgå skyllemiddel.
Det er en belastning for renseanlæggene, og for vandmiljøet.

7. Vask hele og ikke halve maskiner.
Selvom din vaskemaskine har et program til at vaske halve maskiner, er det
stadig bedst for strøm- og vandforbruget at vaske hele maskiner.
8. Tør tøj på tørresnoren.
Tørretumling bruger meget strøm.
En tørring af en vask koster omkring 6 kr., så er vejret til det er det
en god ide at bruge tørresnoren.

Med venlig hilsen Agendacentret

Side 22

Figenbladet nr. 3 - 2017

10 fødevarer står for
75 % af sprøjtegiftresterne i vores krop
Hovedparten af de sprøjtegiftrester, som vi har i kroppen
stammer fra blot 10 populære fødevarer. Så hvis du vil reducere
mængden af sprøjtegiftrester i din mad, er det de her fødevarer,
det virkelig batter at købe økologisk: agurker, æbler, vindruer,
pærer, salat, jordbær, kartofler, tomater, hvedemel og rødvin.
Hele 75 procent af de giftrester, vi har i kroppen, stammer
nemlig fra disse populære fødevarer. Det viser en undersøgelse
fra DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsens pesticidkontrol.
Det er især de udenlandske fødevarer, der indeholder mange
sprøjtegifte, men rester af sprøjtegift findes også i fødevarer,
der er dyrket i Danmark. De økologiske varianter er til gengæld
fri for sprøjtegift.
Det var primært sprøjtegiftene glyphosat og chlorpyrifos, der
blev fundet. Chlorpyrifos er ellers ulovlig at bruge i Danmark,
men finder vej til middagsbordet med udenlandsk frugt og grønt. Især gravide og
børn bør undgå at spise fødevarer med rester af chlorpyrifos, da insektmidlet skader
nerverne og kan påvirke udviklingen af hjernen.
Søjlerne viser andelen af fødevarer, hvor der blev fundet rester af sprøjtegift.

Med venlig hilsen Agendacentret
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Tirsdag den 19/9 kl. 19:
Beboermøde om budget for 2018
Tirsdag den 26/9 kl. 19:
VA Generalforsamling.
Torsdag den 5/10 kl. 17:
Afdelingsbestyrelsesmøde
Onssdag den 11/10 kl. 18:
Spiseklub.
Torsdag den 2/11 kl. 17:
Afdelingsbestyrelsesmøde
Mandag den 27/11 kl. 19:
Ekstraordinært beboermøde om driftsamarbejde
Hver mandag kl. 17.00-18.00:
Zumba (cirkeltræning i efteråret 2017)
Spørgsmål til afdelingsbestyrelsen på alle afdelingsbestyrelsesmøder kl. 17

Genbrugsgården ligger på Vridsløsevej 2, hvor alt storskrald kan afleveres på
følgende åbningstidspunkter:
Mandag til fredag
fra kl.: 11.15 til 11.45 v. Driften
Torsdag
fra kl.: 17.00 til 18.00 v. Genbrugsgruppen
Søndag
fra kl.: 10.00 til 12.00 v. Genbrugsgruppen
Vi holder også åbent 1. juledag og på torsdage og søndage i Påsken, i Pinsen og
på Kr. Himmlefartsdag, men ikke juleaften og nytårsaften.
På genbrugspladsen kan der også afleveres ting til direkte genbrug.

Udlån - husk sundhedskort:

På Genbrugsgården kan afdelingens beboere låne følgende redskaber:
lille stige, trækvogn, sækkevogn, trillebør
Ørnenæb, håndskubbet græsslåmaskine, plænetromle
Kost, skovl og andre haveredskaber
Udlån og tilbagelevering foregår i Genbrugsgårdens åbningstider. - Se
ovenfor. - Man skal ved lån af redskaberne oplyse, navn, adresse og forventet tilbagelevering. Desuden skal man vise sit sundhedskort.
Udlån af slagboremaskine: Henvendelse på ejendomskontoret i åbningstiden.

Boligafdelingens hjemmeside: va4række.dk
Redaktion:
Hans Kristian Andersen
Jens Arne Nielsen
Susan Steinhauer
Suppleant til redaktionen:
Brian Finn Jørgensen

e-mail: h.k.andersen@outlook.dk
e-mail: jensarn4@hotmail.dk
e-mail: susan.steinhauer@hotmail.com
e-mail: brianfinn@live.dk
eget tryk
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Sjov i
Afdelingen
Ved Kurt Schultz

Stof til næste nummer af FIGENBLADET, som forventes at udkomme i december 2017, skal være redaktionen i hænde senest den 27. november

