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Det gamle træ - det lader vi stå! 

På pladsen foran beboerhuset, sker der i øjeblikket store forandringer. Træer og bu-
ske graves op. Der plantes blomsterbede,og opsættes blomsterkasser. Der skal opstil-
les en skulptur, et springvand og en kyssebænk.- Men det gamle æbletræ ud for Hjor-
tens Kvarter 8 er helt fantastisk til klatring og leg. Det får lov at blive stående. - Her 
viser Milla, Cilke, Melanie og Matthew, hvor uundværligt det er!    (Foto: H.K.A.) 



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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Bydelsfest i Kanalens kvarter 
Lørdag den 1. september kl. 11 - 16 

 
I kan godt glæde jer allerede nu og sætte kryds i kalenderen. Igen i år holder vi By-
delsfest sammen med alle de andre boligafdelinger i Albertslund Syd. Bydelsfesten 
foregår i Kanalens Kvarter ved Café 72 overfor Byparken. Der bliver masser af op-
levelser med musikunderholdning, børneaktiviteter, hjemmelavet mad fra Café 72, 
pølsebod, popcorn, slushice, kaffe, kage og fadøl.  
 
Men frem for alt bliver der stort loppemarked med mange boder og masser af gode 
tilbud fra hele Albertslund Syd. - Du kan både være med som køber på loppemarke-
det. Men vi udlejer også borde og stole til alle, der har lyst at deltage med deres 
egen loppemarkedsbod. - Billederne nedenfor viser noget af stemningen sidste år: 
Hvordan boderne blev stillet op i høj sol og højt humør. Hvor flot Musikskolens 
Big Band spillede for os, hvordan deltagerne slog sig ned langs kanalen og nød bå-
de maden, musikken og det gode vejr. 

I vil senere få nærmere besked om, hvornår og hvordan I kan reservere plads for en 
loppemarkedsbod, og hvad det koster at leje bord og stol. 

Mvh, Redaktionen 
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Afdelingsbestyrelse og arbejdsudvalg 
 

Oversigt over, hvem der deltager i afdelingsbestyrelsen og i udvalgene 
 

   På beboermødet den 20. marts blev der valgt nye medlemmer til afdelingsbestyrel-
sen, der nu har følgende deltagere: 
Astrid Hansen, Mai-Brit Bilbo, Jens Arne Nielsen, Ole Jensen, Finn Stubtoft, Lasse 
Hoffmann og Hans Kristian Andersen. 
   Der blev desuden valgt følgende suppleanter: 
Brian Jørgensen og Bente Baudier. 
 
På afdelingsbestyrelsesmødet den 5. april har afdelingsbestyrelsen konstituereret sig 
således: 
Formand:   Astrid Hansen. 
Webmaster:  Mai-Brit Bilbo. 
Kasserer:   Hans Kristian Andersen 
 
Afdelingsbestyrelsen har også udpeget deltagere til de udvalg, der blev nedsat på be-
boermødet. Disse udvalg er er nu sammensat som følger: 
 
Beboerhusgruppen 
Valgt på beboermødet: Bente Baudier. 
Udpeget af afd-best: Brian Jørgensen, Astrid Hansen. 
 
Aktivitetsudvalget  
Valgt på beboermødet: Nina Eilers, Linda Jensen, Linda Juhl. 
Udpeget af afd-best: Jens Arne Nielsen, Finn Stubtoft, Hanne Sørensen, 
    Ulla Nielsen. 
 
Legepladsudvalget 
Valgt på Beboermødet: Gunnarr Svendsen, Bente Baudier, Henriette Ørberg. 
Udpeget af afd-best: Torben Lohse, Brian Jørgensen, Lasse Hoffmann, 
    Astrid Hansen. 
 
Udeudvalget 
Valgt på Beboermødet: Nina Eilers, Susan Steinhauer, Birgit Helbo, Bente Baudier. 
Udpeget af afd-best: Mai-Brit Bilbo, Brian Jørgensen, Astrid Hansen. 
 
Genbrugsstyregruppen 
Valgt på beboermødet: Hanne Sørensen, Hidir Kaya, Bente Buadier, 
    Brian Jørgensen. 
Udpeget af afd-best: Hans Kristian Andersen. 
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Desuden har afdelingsbestyrelsen udpeget deltagere til følgende udvalg og arbejds-
grupper:  
 
Miljøgruppen 
Ole Jensen, Lasse Hoffmann, Hidir Kaya, Jens Arne Nielsen, 
Hans Kristian Andersen. 
 
Parkeringsudvalget 
Ole Jensen, Brian Jørgensen, Astrid Hansen. 
 
Velkomstudvalget 
Jens Arne Nielsen, Susan Steinhauer, Hans Kristian Andersen. 
 
Figenbladets redaktion: 
Hans Kristian Andersen, Jens Arne Nielsen, Susan Steinhauer. 
Suppleant: Brian Jørgensen. 
 
Driftsgruppen 
Astrid Hansen, Finn Stubtoft, Ole Jensen, Brian Jørgensen, Mai-Brit Bilbo. 
 
Samrådet for Masterplan Syd  
Astrid Hansen. 
 
Følgegruppen for renovering af rækkehusene 
Hele afdelingsbestyrelsen inkl. Suppleanter deltager i følgegruppen. 
 
Albertslund kommunes brugergruppe 
Hans Kristian Andersen. 
Suppleant: Bente Baudier. 
 
Delegeret til BO-VEST repræsentantskab 
Finn Stubtoft. 
Suppleant: Ole Jensen 
 
Brøndbynet/Antenneforeningen af 1986 
Finn Stubtoft. 
Suppleant: Ole Jensen 
 
Mvh Hans Kristian Andersen 
 Medlem af afdelingsbestyrelsen 
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Affaldssorteringsdagen, lørdag den 14. april 

En god og hyggelig oplevelse – Men … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortering af husholdningsaffald fungerer rigtigt fint hos os. 
Der er dog stadig lidt at rette op på: 

• Der kommer for mange indkøbsposer i madaffaldet 

• Der kommer også pizzabakker og mælkekartoner i pap til genbrug 

• Og der kommer både flamingo og andet restaffald i plastaffaldet 
 
Derfor inviterede miljøgruppen beboerne til at besøge affaldsøerne i afdelingen lør-
dag den 14. april mellem kl. 10 og 12 for at få vejledning og hjælp til sorteringen. 
Her stod sorteringsvejledere klar med kaffe, med kage, med sodavand og med gode 
råd. Det blev rigtigt hyggeligt, og det gav anledning til mange gode diskussioner om, 
hvordan vi bedst behandler vores affald, som man næsten kan fornemme af billederne 
her nedenfor: 

Fortsat fra side 5 
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Her bliver principperne for 
sortering af husholdningsaf-
fald  diskuteret på parke-
ringspladsen i Hjortens 
Kvarter. 
(Foto: Hans Kristian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Efterhånden kom der flere 
deltagere til diskussionen. 
(Foto: Hans Kristian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra miljøgruppen og genbrugsgruppen deltog 11 sorteringsvejledere i to timer ved de 
6 affaldsøer. 33 beboere benyttede sig af muligheden for at få råd og vejledning, hvil-
ket svarer til 1½ beboere per vejleder time. – Det er jo ikke så mange. - En anden 
gang må vi nok finde en form, hvor vi kan møde flere beboere ved brug af færre vej-
ledertimer.  
 
Med venlig hilsen 
For miljøgruppen i VA afd. 4 Række 
Hans Kristian Andersen 

Fortsat fra side 6 



Side 8           Figenbladet nr. 2 - 2018 

 

Fortsættes på side 9 



  Figenbladet nr. 2 - 2018                                                            Side 9 

 

 
 
Det er slet ikke så let, som man 
skulle tro, at indsamle affald med 
en snapper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto: H.K.Andersen) 

 
Men heldigvis, har man da stadig-
væk venstre hånd fri til at gribe fat 
om tingene! 
 
 
 

(Foto: H.K.Andersen) 
 

 
- Og hvis man er et rutineret ægte-
par, kan man jo deles om opgaven, 
så den ene samler affaldet op med 
snapperen,  mens den anden bruger 
hænderne. 
 
 
 
 
 
(Foto: H.K.Andersen) 

Forrårsrengøring - fortsat fra side 8 
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Efter affaldsindsamlin-
gen blev der budt på 
kaffe, kage og juice i 
materialegården, mens 
resultatet af indsamlin-
gen blev gjort op 
 
 
 
 
 

 
Og her bliver resultatet 
af indsamlingen præsen-
teret: 
 
 -  1.521 g. cigaretskod 
 
 -  100 kg. Andet affald 
 
 

 
 
Og så var der jo vinderne, Lucas og 
Storm, som indsamlede langt mere 
affald end alle andre, fordi de er så 
gode til at samarbejde. 
 
 
 
 
 
Mvh 
Hans Kristian Andersen 
Medlem af Miljøgruppen 
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Plantedag i 4 Række  
   Indretningen af pladsen foran beboerhuset er nu i fuld gang. Den plads, hvor 4 

Række fik en 2. præmie i Friluftsrådets konkurrence sidste år i november - vi vandt 
en 2. præmie på kr. 196.000,00 og vi er nu i fuld gang med at udvikle pladsen. 

 
   Søndag den 6. maj var der plantedag. Op mødte en flok glade børn og voksne, Ude-
udvalget  havde sørget for kaffe og morgenbasser og den gode stemning indfandt sig 
hurtigt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Vi skulle fylde 3 plantelasser op med jord og der kan godt nok være mange trillebør 
fuld jord i sådan en kasse.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mellem tril-
lebøre og 
plantekas-
ser, var der 
dækket op 
med kaffe 
og morgen-
basser. 
(Foto: Ole 
Jensen) 

Der skal skovles meget jord 
for at fylde tre store blom-
sterkasser.  

(Foto: Ole Jensen) 

- og der skal hentes mange tril-
lebørfulde.  

(Foto: Ole Jensen) 
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   Vi plantede krydderurter i plantekasserne, som kan bruges når der skal grilles på de 
nye grill der er sat op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Skråningen på bakken skulle også beplantes, det blev sat tranebær og blåbær. 

Efter plantearbejdet blev der ryddet op, og vi havde haft nogle dejlige timer, hvor vi 
var sammen om et fælles projekt. 
   Arbejdet med pladsen fortsætter. Stille og roligt tager vores plads form og vi får en 
dejlig oase lige midt i afdelingen, hvor man kan søge hen og opleve smukke blomster, 
dejlige dufte og høre vandets stille risten.  
 
På vegne af Udeudvalget  
Astrid  
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Her planter Brian og 
Ulla salvie., og i  for-
grunden ser man ny-
plantet timian. I den 
tredje kasse blev der 
plantet rosmarin. Der 
er således masser af 
friske krydderurter at 
tage af,  når der skal 
grilles. 
(Foto: Ole Jensen) 

Bente og Elliot holder godt øje med at  
tranebær og blåbær bliver plantet rigtigt. 
(Foto: Ole Jensen) 

Plantearbejdet skrider hurtigt frem, 
mens artiklens forfatter tager sig et lille 
hvil. (Foto: Ole Jensen) 
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SOMMERFEST MED TORDENBRAG OG REGN 

SØNDAG D. 26. MAJ 2018 
 
   Alt udvider sig i varmen, siger man, også folks aktionsradius. De tager på rejser i 
udlandet, i sommerhus, til fjerne fester og på familiebesøg. Derfor kom der færre til 
vores sommerfest, end forventet. Det var ellers to årlige grillfester slået sammen til 
en, og vi havde 2 nye stationære kulgriller, der skulle indvies. 
   Heldigvis leverede Musikskolens Bigband ”Street Life Band” drømmeeliksir til 
ørerne, og stemningen var god. Så det blev alligevel en knaldgod fest for dem, der var 
der trods torden, lynild og regn.  
   Vi håber på bedre held med vejret og mindre sammenfald med andre dragende akti-
viteter næste år. 

 
 
Allerede mens beboerne ankom og dække-
de op til grill og til spisning begyndte der 
at trække sorte skyer op på himlen. (Foto: 
Jens Arne) 
 
 
 

Heldigvis havde vi lånt et telt, 
hvor orkestret fra Albertslund 
Musikskole kunne søge læ! 
(Foto: Jens Arne) 

Børnene derimod var ikke så sarte. De fort-
satte uanfægtet deres leg på den lille bakke  
på pladsen foran beboerhuset ved Bjørnens 
Kvarter 11. (Foto: Jens Arne) 
 

Mvh. 
Jens Arne og Nina 

Aktivitetsudvalget 
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 SPISEKLUBBEN HOLDER SOMMERFERIE 
I JUNI OG JULI I ÅR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nina E. og jeg har talt med flere af vores ellers aktive deltagere og fundet ud af, at de 
skulle på ferie, i sommerhus og alt muligt andet her i juni og juli. Derfor har vi be-
sluttet, at vi hellere må vente til onsdag d. 15. august (3. onsdag i måneden) med at 
afholde næste spiseklubaften, så der er den rette energi til at spise, snakke, grine og 
hygge, uden at det går ud over noget andet. Har du/I lyst til at lave maden og bestem-
me menuen eller bage kagen, skal du/I være velkomne til at ringe: 
 

til Jens Arne, tlf.: 61854364 eller til Nina, tlf.: 51343593. 
 
Mvh. Jens Arne Nielsen og Nina Eilers, Aktivitetsudvalget 
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Centeret for unge - der er blevet ældre 
Damgårdsvej 12 er et brugerstyret aktivitetshus for borgere, der er fyldt 55 år og Bor 
i Albertslund.  - Der sker enormt meget i Damgårdshave: Motion, dans, studiegrup-
per, spil, madlavning, kunsthåndværk og meget mere.  Og det er aktiviteter af høj 
kvalitet. 
 
Fra redaktionen vil vi varmt anbefale aktivitetscenteret i Damgårdshave for alle bebo-
ere 55+ i vores boligafdeling. Desværre har vi ikke her i bladet plads til at vise den 
omfattende aktivitetskalender for Damgårdshave. Men man kan finde en oversigt 
over aktiviteterne på deres  hjemmeside: 
 

  www.damsgaardshave.dk 
 
          Mvh. Redaktionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- og så skal vi jo ikke glemme, at vi her i vores område har en helt fantastisk 
fodbold- og motions-klub, med masser af gode tilbud til både børn, unge og seniorer. 
Piger og drenge, mænd og kvinder:  BS 72, en gave for vores boligafdeling! 

 
Klubben har klubhus på Vridsløsevej 1, på marken lige nedenfor Hjortens Kvar-

ter. Du kan læse meget mere om klubben på deres Hjemmeside:  
 

ww.bs72.dk 
 
Vi ville gerne her have bragt en oversigt over klubbens aktiviteter i efteråret. 

Men det er desværre ikke muligt. Turneringsprogrammet for efteråret vil først være 
klart i begyndelsen af juli. – Vi har dog fået oplyst, at der i weekenden fra den 31. 
august til den 2. september er planlagt et storslået veteranstævne med besøg fra klub-
bens og Albertslunds venskabsby, Borken, i Tyskland. 
          Mvh.  Redaktionen 
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Vær god ved klimaet - Fortsættes på side 18 
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Vær god ved klimaet - fortsat fra side 17 
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Tirsdag den 14/6 kl. 18:  Møde i den samlede genbrugsgruppe med spisning 
Onsdag den 27/6 kl. 19:  Bankospil i beboerhuset 
Onsdag den 15/8  kl. 18:  Spiseklub. 
Torsdag den 16/8 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 22/8 kl. 19:  Bankospil i beboerhuset 
Lørdag den 1/9  kl. 11-16:  Bydelsfest i Kanalens Kvarter ved Café 72 
Torsdag den 6/9 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Hver mandag kl. 17.00-18.00:  Zumba i beboerhuset. Dog ikke i juli måned. 

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, 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 sep-
tember 2018, skal være redaktionen i hænde senest den 27. august  
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