
FIGENBLADET 
Bladet der dækker det væsentlige 

 45. Årgang nr. 1       marts 2018 

Legepladsen ved Bjørnen/Fisken 

- set gennem kunstfotografens objektiv 

Vore nye legepladser er ikke alene til  daglig inspiration for børnene. Le-
gepladserne kan også sætte fantasien i gang hos de voksne. Således er Fi-
genbladets kunstneriske fotograf, Peter Jacobsen, her blevet inspireret til 
at lave et helt sublimt silhuetagtigt negativbillede af legepladsen ved Bjør-
nens og Fiskens kvarterer. 



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 
Kontortid for personligt fremmøde: 
    mandag, onsdag, torsdag, fredag  kl. 8:30 - 9:00 
     tirsdag     kl. 16 - 18  
Telefontid:    mandag, tirsdag, onsdag,  torsdag kl. 8 - 14 
    fredag     kl. 8 - 11 

Afdelingsbestyrelsen: 
Kontaktperson: 
 Astrid Hansen   Oksens kvt. 5 E            43 64 10 48            
Kasserer: 
 Hans Kristian Andersen  Hjortens Kvt. 8 A   20 46 76 74  
 Jens Arne Nielsen   Fiskens kvt. 5 A           61 85 43 64 
 Ole Jensen                         Bjørnens kvt. 10 D  30 64 14 17    
 Finn Stubtoft   Bjørnens kvt. 1 C   43 64 57 88                                           
 Mai-Brit Bilbo   Bjørnens Kvarter 12 B 
 Tina Christiansen   Hjortens Kvt. 3 C   25 33 44 40            
Suppleanter: 
1. Lasse Hoffmann   Fiskens Kvt. 7A    
2. Brian Finn Jørgensen  Bjørnens kvt. 6 B   26 20 50 17    
3. Bente Baudier   Vædderens Kvt. 6E  21 43 62 20             

   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 
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Husk beboermødet tirsdag den 20. marts kl. 19 
i Beboerhuset, Hjortens Kvarter 10 

 

Den foreløbige dagsorden for beboermødet ser således ud: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmeudvalg 
4. Godkendelse af dagsorden 
5. Godkendelse af referater fra beboermøder 19/9-2017 og 27/11-2017 
6. Afdelingsbestyrelsens beretning 
7. Gennemgang og godkendelse af afdelingens regnskab for 2017 
8. Indkomne forslag: 

- Forslag om etablering af ekstra P-pladser. 
- Forslag om at P-ordning afskaffes. 
- Forslag om at private carporte afskaffes. 
- Ændring af husorden under nabohensyn. 
- Principbeslutning om at lukke Hvidbrovej. 
- Principbeslutning om at opføre Boldbur mellem Bjørnen og Fisken. 
- Forslag til husorden vedr. vedligeholdelse af haver. 

9. Valg til afdelingsbestyrelse og valg af suppleanter 
10. Valg til udvalg og arbejdsgrupper 
11. Valg af revisor til klubregnskaber for spiseklub, bankoklub m.m  
12. Eventuelt 

 

Genbrugsgården holder nu igen åbent 
Torsdag eftermiddage fra kl. 17 til 18 

 

   Vi er nu kommet igennem den mørkeste vinterperiode, og det er blevet lyst om 
aftenen også efter  kl. 17. Fra den 1. marts holder vi derfor igen åbent i genbrugs-
gården hver torsdag kl. 17-18. Vi glæder os til at møde jer i genbrugsgården igen 
om torsdagen. 

Mvh 
for Gen-
brugsgruppen 
Hans Kristian 
Andersen 

Fra 1. marts til 
31. oktober  vil 
vore dygtige 
genbrugsvejle-
dere igen  være 
klar til at hjælpe 
beboerne med 
at sortere stor-
skrald  hver 
torsdag kl. 17-
18. 
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Affaldssorteringsdag i VA afdeling 4 Række 
Med råd og vejledning til beboerne om sortering af husholdningsaffald 

Lørdag den 14. april kl. 10 - 12 
 
      Nu har vi i snart to år brugt den nye affaldsordning med de nedgravede molokker, 
og for de fleste ser det ud til at gå rimeligt godt. I december måned havde vi imidler-
tid Albertslund Agendacenter på besøg for at kigge i affaldsbeholderne og vurdere, 
hvor godt den nye sorteringsmetode fungerer. De nåede heldigvis frem til at: 
 

Sortering af husholdningsaffald fungerer rigtigt fint hos os! 

   Agendacenteret fandt dog nogle få forhold, som endnu ikke er helt i orden: 
- Der kommer stadigvæk lidt for mange plastposer i madaffaldsbeholderne 
- Der kommer også stadigvæk pizzabakker i nogle papbeholdere 
- Og de fandt også både flamingo og andet restaffald i plastbeholderne 

   Det vil vi i afdelingens miljøgruppe gerne gøre noget ved. Vi har derfor besluttet, at 
vi lørdag den 14. april vil afholde en affaldssorteringsdag for hele boligafdelingen. På 
den dag vil vi invitere alle beboerne til at besøge affaldsøerne med molokkerne mel-
lem kl. 10 og 12. Her vil vi så være til stede ved alle seks affaldsøer med kyndige 
vejledere, som kan give vejledning i, hvordan vi bedst sorterer vores husholdningsaf-
fald. Desuden vil vi gerne byde på kaffe og småkager. 

Vi håber, at rigtigt mange beboere vil benytte sig af denne mulighed for at få råd og 
vejledning til sortering af husholdningsaffaldet, og vi glæder os til at møde jer ved 
affaldsøerne lørdag den 14. april. 

Lørdag den 14. april vil der fra kl. 10 til kl. 12 være vejle-

dere til stede fra miljøgruppen ved alle affaldsøerne, for at 

vejlede beboerne i, hvordan vi bedst sorterer vores hus-

holdningsaffald. 

Med venlig hilsen 

for miljøgruppen 

Hans Kristian Andersen 
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De grønne områder  

Plan for foråret 2018   

   Nu går forårets projekter på udearealerne snart i gang. Vi har allerede plantet for-
årsløg i plænerne på parkeringspladserne i Hjorten, Vædderen og Oksen. Desværre 
har vi også været nødt til at fælde de gamle træer, som stod der. De var rådne og ikke 
længere i vækst. De havde også dårlige betingelser, fordi de var plantet så tæt på as-
falten, og de var ikke til at redde. Vi planter nogle nye træer i efteråret. 

 

I løbet af foråret skal vi: 

• Anlægge beplantning i Hjortens kvarter ved den nye legeplads (se nedenfor) 

• Plante nyt på legegaden i Oksen/Vædderen (se nedenfor) 

• Plante kaprifolier m.m. ved materialegården (se nedenfor) 

• Anlægge den fælles plads foran beboerhuset (se næste side) 

 

 

 

 

 

 

 

Legeredskaberne er nu kommet op på den nye legeplads i Hjorten og i legegaden 
mellem Oksen og vædderen. - Men beplantningen mangler. (Foto: Brian Jørgensen)  

 

 

 

 

 

 

Ved materialegården skal der plantes kaprifolier langs hegnet.  
(Foto: Brian Jørgensen ) Fortsættes på side 6 
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Den fælles plads foran beboerhuset 

    Pladsen foran beboerhuset er det største projekt. Her opsætter vi blandt andet en 
fontæne foran en kyssebænk. Fontænen bliver i VA 4 række design. Beboerne ind-
sender forslag til fontænens design, og Udeudvalget vil sørge for at realisere det bed-
ste forslag. Både børn og voksne kan deltage, og udeudvalget er dommerkomité.  

   Udeudvalget vil den 15. april afholde en plantedag på beboerhuspladsen 
for at sætte gang i arbejdet med den fælles plads . 

 Dagen ser sådan ud: 

- Klokken 10-11.00: Hør mere om fontæner og om konkurrencen og få inspirati-
on til, hvordan det design, du vil indsende, kan se ud. 

- Klokken 11.00- 13.00: Plantedag på pladsen. Vi skal anlægge krydderurtebede 
og plante bærbuske sammen.  

- Klokken cirka 13: Vi afslutter dagen med en sandwich 

Vi håber, at både børn og voksne vil møde op. 
         Med venlig hilsen 
         for Udeudvalget 
         Tine Sønderby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pladsen foran beboerhuset, som skal indrettes med fontæne, designet af beboerne, og 
meget mere, når det bliver forår. (Foto: Hans Kristian Andersen) 

Fortsat fra side 5 
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Affaldsindsamlingsdag i VA 4 Række 22.april kl.10-13 

med start i Materialegården, Vridsløsevej 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle beboere, gamle som unge, der holder af vores afdeling, opfordres til at deltage i 

forårsrengøring af afdelingens udearealer. 

Den Nationale Affaldsindsamling 2018 afholdes som alle foregående år af Danmarks 

Naturfredningsforening. Formålet er at få ryddet op efter en lang vinter og sikre, at vi 

alle kan nyde foråret udendørs, uden at være omgivet af affald, hvad enten vi er i sko-

ven, på stranden eller hjemme i vores boligafdelings grønne områder. 

Lige som de to foregående år har aktivitetsudvalget tilmeldt vores afdeling, og vi hå-

ber, at I møder rigtigt mange op i Materialegården, hvor vi vil fordele områderne vi 

skal rydde op i.  

Når vi er færdige, byder  vi på kaffe, te og kage. Til børnene vil der også være slikpo-

ser. Til sidst vejer vi det indsamlede affald af og uddeler præmier dem, der har ind-

samlet mest 

Nina Eilers, kontaktperson 

Hjortens Kvarter 8 A 
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Driftssamarbejde VA 4 Syd og VA 4 Række 
   Ja så kom dagen 1. januar 2018 hvor driftssamarbejdet mellem de to afdelinger, 

Gårdhusene afd. 67 VA 4 Syd & Rækkehusene afd. 68 VA 4 Række, startede op. 

De har jo længe været fælles om deres ejendomsleder Michael Willumsen, og siden 

juni 2017 også om den nye driftssekretær Tina Søvsø Pedersen. Men som det blev 

vedtaget på de to ekstraordinære beboermøder i november 2017, gælder det nu hele 

driftspersonalet i begge afdelinger. 

   Det vil fremadrettetvære sådan, at alle 10 medarbejdere vil arbejde i begge afdelin-

ger, så I vil kunne opleve nye ansigter i dagligdagen.  Med starten af det nye drifts-

samarbejde, vil der ske nogle ændringer i den måde, vi tidligere har arbejdet på. Vi 

har oprettet et blåt og et grønt team. Det grønne team skal primært tage sig af uden-

dørsarbejdet med græs, buske, træer, lege- & P-pladser, stier, mv. Det blå team skal 

primært tage sig af det der sker i boligerne, såsom beboerservice, servicetjek, syn, 

teknik, mv. På den måde kan vi bedre udnytte de kompetencer vi har. Vi har derfor 

ansat en uddannet gartner pr. 1. feb. 2018, for at øge fagligheden på det grønne områ-

de. Alt dette skulle gerne gøre at vi selv kan udføre flere opgaver, og dermed spare 

udgifter til fremmede håndværkere. 

   Vi har øget tilgængeligheden, og servicen på ejendomskontoret. Dette har vi gjort, 

efter at vi har fået ansat vores driftssekretær Tina Søvsø Pedersen, ved at øge telefon-

tiden man-torsdag til kl. 8-14 og fredag til 8-11. Inden for dette tidsrum, kan man 

kontakte ejendomskontoret pr. telefon  (læg evt. en besked på telefonsvareren) eller 

sende en mail. Man kan så forvente at få en tilbagemelding samme dag eller hurtigst 

muligt. 

   Målet med Driftssamarbejdet er primært, at vi skal yder en bedre service til vore 

beboere, og gerne billigere. Vi bliver også mere robuste ift. Ferier, sygdom mv. 

Fortsættes på side 9 
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   Jeg vil her præsentere det samlede personale og de enkeltes arbejdsområder: 
 

Ejendomsleder Michael Willumsen 

 Leder af begge afdelinger og kontakten til beboerdemokratiet, BO-VEST og 

Kommunen, mv. 

Driftssekretær  Tina Søvsø Pedersen 

 Sekretær for driften, bestyrelserne, kontortid og beboerkontakt, referater, mv. 

Ejendomsmester Tommy Nielsen  

 Ansvarlig for:  byggesag/genhusning i helhedsplan, projekter, forsikringer, rå-

deret, mv. 

Første mand  Alex Christiansen    (Blåt team) 

 Beboerservice, servicetjek, flyttesyn, sikkerhed, teknik, mv. 

Ejendomsfunktionær Ny mand/dame    (Blåt team) 

 Beboerservice, servicetjek, flyttesyn, sikkerhed, teknik, mv. 

Ejendomsfunktionær  Kenny Mikkelborg   (Blåt/grønt team) 

 Grønt arbejde, affaldshåndtering, snerydning, servicetjek og beboerservice. 

Ejendomsfunktionær Betina Albertsen   (Grønt team) 

 Grønt arbejde, affaldshåndtering, snerydning, mv. 

Ejendomsfunktionær Pia Vejleby     (Grønt team) 

 Grønt arbejde, affaldshåndtering, snerydning, mv. 

Ejendomsfunktionær Per Larsen     (Grønt team) 

 Grønt arbejde, affaldshåndtering, snerydning, mv. 

Ejendomsfunktionær Ole Prime Østergaard   (Grønt team) 

 Grønt arbejde, affaldshåndtering, snerydning, mv. 
 

Kontakt til ejendomskontoret, VA 4 Syd: 

Svanens Kvarter 22 Telefon: 88 190 190 Mail: afd67-4syd@bo-vest.dk 

Kontortid for personlig fremmøde: 

   man-onsdag + fredag  kl. 8.30- 9.00 og torsdag kl. 17-18. 

Telefontid: man-torsdag kl. 8-14, og fredag kl. 8-11 
 

Kontakt til ejendomskontoret, VA 4 Række: 

Hjortens Kvarter 10 Telefon: 88 190 240 Mail: afd68-4raekke@bo-vest.dk 

Kontortid for personlig fremmøde: 

   man-onsdag + fredag kl. 8.30- 9.00 og tirsdag kl. 16-18. 

Telefontid:  man-torsdag kl. 8-14, og fredag kl. 8-11. 
 

      Mvh. Michael Willumsen, Ejendomsleder. 

Fortsat fra side 8 
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Planlagte aktiviter forår- sommer 2018 

hos BS 72 
 

• Udendørssæson begynder efter påske (hvis vej-

ret tillader det) 3. april 

 

• Veterantur til vores venskabsby og -klub i Bor-

ken (Tyskland) 8.-10. juni 

 

• HRH-cup (voksenturnering med efterfølgende 

spisning, musik og socialt samvær) 16. juni 

 

• Pokalafslutning for klubbens ungdomshold 

(uddeling af priser, underholdning samt lege og 

komnkurrencer for spillere, forældre bedstefor-

ældre med flere) 23. juni 

 

• Herudover forventer vi at afholde Superlørdage 

på følgende datoer: 14/4, 28/4, 12/5 og 9/6 

 

 

 

 For mere info: 

 Se med på bs72.dk 

 eller Facebook. 
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Fastelavn 2018 

Søndag den 11. februar holdt vi 

fastelavnsfest i beboerhuset. 70 

børn var med. Næsten alle klædt 

ud i fantasifulde dragter. Der var 

også 60 voksne, og 10 frivillige 

hjælpere. 

Underholdningen blev i år leveret 

af trylleklovnen, Raffus,. Han var 

både facinerende og sjov, og så 

havde han et godt greb om publi-

kum, som man nok kan fornem-

me af  billederne her.  

På de næste to sider kan du se flere billeder af de fine udklædninger. Vi viser også 

nogle flotte slagserier fra tøndeslagningen. På den efterfølgende side finder du  de 

otte stolte katte-prinser, -prinsesser, -konger og  -dronninger, som til sidst fik held til 

at banke de fire fastelavnstønder ned. 

(Alle billederne er taget  af Peter Jacobsen) 

Fortsat fra side 10 

Fortsættes på side 12 
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Fortsat fra side 11 
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Fortsættes på side 14 
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Og så var der jo dem, der var rigtigt gode til at slå tønderne ned, og som blev kåret til 
prinser, prinsesser, dronninger og konger. Dem viser vi her: 
 
På den før-
ste tønde 
blev Felicia 
Olsen, 3år, 
katteprinses-
se. 
Malte Niel-
sen, 5 år, 
blev katte-
konge. 
 

 
På den anden tønde blev 
Cilas Holm Christian-
sen , 8 år, katteprins. 
 
Micas Gulmark, 8 år, 
blev kattekonge. 
 
 
 
 

På den tredje tønde blev 
blev Tristan Munk, 9 år, 
katteprins. 
 
Nisa Belek, 10 år, blev 
kattedronning. 
 
 
 
 
 

Også de voksne var gode til at slå deres tøn-
de ned. Vi viser her Nikolaj Munk, som blev 
katteprins og Kurt Aggestrup, som Blev kat-
tekonge. 
Alle otte fotos er taget af Peter Jacobsen. 

Fortsat fra side 13 
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Jazzkoncert og Nytårsbrunch 
 
Igen i år  har vi holdt nytårsbrunch med jazzkoncert i beboerhuset sammen med VA 4 
Syd. Det foregik søndag den 28. januar, og igen i år, var det zigøjnerjazz bandet 
”Baltic Love Affair”  der leverede de inciterende jazz-rytmer, med Pio Simonsen i 
spidsen og Katja Prudinsky som forsanger. - Vi bringer her nogle stemningsbilleder 
Hans Kristian har taget fra koncerten: 

 

Mens publikum tog for sig af de 
lækre brunch retter, gik jazz ban-
det i gang med at varme op. Det 
er Pio Simonsen længst til ven-
stre, og Katja Prudinsky længst til 
højre. De øvrige medvirkende er:: 
Michael Dahl Hansen, Robert 
Pilgaard, Peter Williams,og Ilma-
ri Simonsen. Den sidste næsten 
helt skjult bag Katja Prudinsky. 

Ilmari Simonsen 
stepdansede til 
de vuggende 
jazzrytmer. Det 
gav en helt fan-
tastisk lydvirk-
ning. - Her ses 
Ilmari i et solo-
nummer. 

Musikken var fan-
tastisk, maden var 
lækker, og der 
bredte sig en rigtig 
dejlig stemning.  - 
Ingen tvivl: Vi hol-
der  også Nytårs-
brunch med jazz 
koncert næste år. 
Mvh. 
Hans K. Andersen. 
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Romsmagning 
 
Den 9. februar, var der romsmagning i Beboerhuset. Det var Ole Jensen og Niels Bil-
bo, der mente, at vi trængte til bedre kundskaber om de ædle dråber, som bliver bryg-
get på melasse i Mellemamerika og Caribien. De havde fået Bent Pedersen fra Tå-
strup Ny Vinhandel til at optræde for os med lysbilleder, og foredrag, og selvfølgelig 
også med  meget forskellige prøver på den velsmagende drik. Vores fotograf, Peter 
Jacobsen, var til stede, og tog nogle gode billeder, som vi bringer her: 

 
Bent Pedersen havde 
medbragt et stort udvalg 
af forskellige typer rom.  
- Der var noget for en-
hver smag. 
 
Og så fik vi en grundig 
forklaring på, hvordan 
rommen bliver brygget 
på melasse og destille-
ret. - Og allervigtigst:  
Hvordan rommen bliver 
lagret i årevis på ege-
træsfade lavet af særligt 
udvalgte varmebehand-
lede egetræssorter for at 
gøre smagen stærkere. 
 
Men  vi fik da også lov 
at smage, og det var ik-
ke så dårligt!!! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mvh. Hans Kristian Andersen 
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Bankoaften i Beboerhuset 

Endelig har der også været afholdt bankoaften i beboerhuset den 14. februar. Det var  
Linda Jensen og aktivitetsudvalget, der stod for dette  arrangement. Og det blev en 
rigtig success. Der var i alt 31 deltagere, hvoraf de fleste var heldige at vinde en fin 
præmie, de kunne tage med hjem. Alligevel, gav arrangementet et lille overskud, så 
der er grundlag for at arrangere flere bankoaftener. Foreløbigt er der planlagt yderli-
gere tre i år: én bankoaften i april og to til efteråret. Hans Kristian var til stede for 
Figenbladet og har taget følgende billeder: 

Til Venstre: 
Der var pænt fremmøde til banko-
spillet. 

 
Nedenfor: Morten Jensen, trak ban-
konumre og råbte numrene op. 

 

Herunder: 

Man skal  være koncentreret og op-
mærksom, når numrene bliver råbt 
op. Ellers vinder man ikke noget! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Højre: 

Men det er også rigtig mor-
somt at spille banko, og der er 
da også tid ind imellem til et 
ordentligt grin! 

 

Mvh 

Hans Kristian Andersen 
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   Vi har fra VA modtaget et ”Grønt regnskab”, der viser forbruget af varme og vand i 
vores afdeling gennem perioden fra 2012 til 2016, viser det fælles el-forbrug i afde-
lingen, og  viser CO2 udledning fra fjernvarme og fælles el-forbrug. - Det ser fanta-
stisk godt ud.  
 
   Især vores varmeforbrug er fal-
det drastisk med hele 54% i løbet af 
perioden. Se søjlediagrammet til 
højre. - Faldet her er selvfølgelig 
stærkt påvirket af, at vore huse er 
blevet renoverede. - Det er tallene 
fra 2012 og 2016, man skal sam-
menligne. Tallene fra 2013, 2014 
og 2015 er ufuldstændige, fordi 
renoveringerne stod på i denne 
periode, og mange beboere var 
udflyttede. 

 
 
 
Men også vandforbruget er faldet 
mærkbart. Det gennemsnitlige daglige 
forbrug for hver beboer er i perioden 
faldet med 13% fra ca 104 liter til ca 
90 liter. Se søjlediagrammet til ven-
stre. - Disse besparelser kan ikke for-
klares med renoveringen, men må 
skyldes beboernes egen indsats. Det er 
derfor lige så godt gået. - Mindst. 
 
 
 

   Vi har her ikke plads til at vise alle diagrammerne. Men vi kan nævne at det fælles 
elforbrug til belysning på de udendøra arealer er faldet til under halvdelen i samme 
periode. Fra 4,8 til 2,2 Kwh/m2. -  Dette fald skyldes især, at vi er gået fra at bruge 
lysstofrør til at bruge LED lys i vores udendørs belysning. 
   Endelig skal det også nævnes at CO2 udledningen fra fjernvarme og fælles el-
forbrug for vores afdeling er reduceret fra 720 kg pr person til 225 kg pr person om 
året. Det er da ganske imponerende!   Mvh. Hans K.  Andersen 
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Foråret kommer 
 

Det er nu tid, 
at bringe haverne i orden! 

 
 
   Erantis og vintergæk er allerede langt fremme, og vi kan se frem til lyse og lune 
dage, så vi igen kan komme ud i vores haver og se hvordan de har klaret vinteren. 
Det bliver dejligt at få ryddet op både i for- og baghaver og måske plante nyt rundt 
omkring.  
   Redaktionen ønsker alle god arbejdslyst og håber, at vi alle får mange dejlige timer 
også ude i den kommende tid. 
          Susan Steinhauer 
 
 

Affaldssortering i Beboerhuset 
Vi kan nu sortere husholdningsaffald i beboerhuset lige som derhjemme! 

 
I køkkenet i Beboerhuset er der nu stillet syv affaldsspande op for  sortering af hus-
holdnings affald i de samme syv kategorier som i affaldsøerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afaldsspanden for papir er desværre ikke med på 
billedet, men den er stillet frem i køkkenet! 

 
   Ude i af-
faldsskuret ved 
beboerhuset er  
der tilsvarende 
sat syv contai-
nere op for 
opsamling af 
affaldet. - Så 
nu kan vi  sortere husholdningsaffaldet her i de samme syv affaldskatagorier som 
derhjemme.- Det er bare om at komme i gang. 
(Foto: Brian Jørgensen)      Mvh. Hans K. Andersen 
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 Årets Ildsjæl 2017 
I år blev Bente Baudier af kåret af aktivitetsudvalget. 

 
Ved afdelingens Nytårstaffel for frivillige den 26. januar blev Bente Baudier 
kåret som Årets Ildsjæl2017. Det skete med følgende begrundelse: 

   Bente Baudier har i årevis gjort en kæmpe indsats i afdelingen, og hun er 
utroligt vedholdende i at løse de mange forskellige opgaver, hun påtager sig. 
Hun er, siden beboerhuset åbnede, mødt op mandag efter mandag for at tælle 
service og gøre i orden efter weekendens udlejning. På den måde sikrer hun, 
at de næste lejere hver gang overtager et hus, som er i orden. Det er i høj 
grad Bentes indsats, som gør, at vi har et velfungerende beboerhus. 

   Dette er kun ét af hendes 
virkefelter. I afdelingsbesty-
relsen, i legepladsudvalget, i 
udeudvalget og ikke mindst i 
genbrugsgruppen har hun  
lagt sine kræfter. Ikke blot i 
2017, men over mange år. 

   Bente træder til, hvor hun 
finder det nødvendigt. Både 
første Juledag, og første 
Nytårsdag mødte hun op i 
genbrugsgården og sikrede, 
at vi kunne komme af med 
alt vores julepapir den første 
dag, og alt det brugte fyr-
værkeri den anden. 

   På denne baggrund går 
titlen som årets ildsjæl 2017 
til Bente Baudier. 

   Med kåringen følger æren 
og det fine diplom, du kan 
se her til højre. 

 
Stort tillykke til Bente 
Med venlig hilsen 
Aktivitetsudvalget 
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Tirsdag den 20/3 kl. 19:  Beboermøde med regnskab og valg 
Onsdag den 21/3  kl. 18:  Spiseklub. 
Torsdag den 5/4 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 11/4 kl. 19:  Bankospil i beboerhuset 
Lørdag den 14/4 kl. 10 - 12: Affaldssorteringsdag med vejledere ved molokkerne 
Søndag den 15/4 kl. 10 - 13: Plantedag på beboerhuspladsen 
Søndag den 22/4 kl. 10 - 13: Affaldsindsamlingsdag (Dansk Naturfredningsforening) 
Torsdag den 3/5 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Hver mandag kl. 17.00-18.00:  Zumba i beboerhuset 

Genbrug - Genbrugsgården ligger på Vridsløsevej 2. Her kan man aflevere 
ting til direkte genbrug, storskrald, farligt affald, haveaffald, havejord og losse-
pladsaffald på følgende åbningstidspunkter: 
Mandag til fredag hele året fra kl.:  11.15  til  11.45 v. Driften 
Søndage hele året   fra kl.:  10.00  til  12.00 v. Genbrugsgruppen 
Torsdage, marts til oktober fra kl.:   17.00  til  18.00 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 ikke nytårsaften. 

Udlån - husk sundhedskort: 
På Genbrugsgården kan afdelingens beboere låne følgende redskaber: 
 Trækvogn, sækkevogn, trillebør, hækkesaks, 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 for-
ventet tilbagelevering. Desuden skal man vise sit sundhedskort. 
Udlån af slagboremaskine: Henvendelse på ejendomskontoret i åbningsti-
den. 

Boligafdelingens hjemmeside: va4række.dk 

Redaktion: 
Hans Kristian Andersen e-mail: h.k.andersen@outlook.dk 
Jens Arne Nielsen   e-mail: jensarn4@hotmail.dk                      
Susan Steinhauer   e-mail: susan.steinhauer@hotmail.com 
Suppleant til redaktionen: 
Brian Finn Jørgensen  e-mail: brianfinn@live.dk 
Omdeler:    Olivier David Olsen eget tryk 



Sjov 
i afdelingen 
 
Ved Kurt Schultz 

Stof til næste nummer af FIGENBLADET, som forventes at udkomme i juni 
2018, skal være redaktionen i hænde senest den 28. maj  
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