FIGENBLADET
Bladet der dækker det væsentlige

45. Årgang nr. 3

september 2018

Hvad skal pladsen hedde?

Den store plads ved beboerhuset er tæt på at være færdigindrettet. Nu har vi fået en
blomsterhalvkreds, med en ”kyssebænk” med fint udskårne hjerter i ryglænet. Og så
er det nye kunstværk, ”Lysfangeren” kommet op. - Se billedet. - Men vi mangler et
godt navn til pladsen. Derfor udskriver Figenbladet en konkurrence, hvor den beboer,
der finder på det bedste navn, vinder et gavekort på 500 kr. til Albertslund Centrum.
Du skal blot sende os dit forslag til et godt navn senest den 26. november.
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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
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

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:

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

Oksens Kvt. 5 E

43 64 10 48

Hjortens Kvt. 8 A

20 46 76 74

Fiskens Kvt. 5 A
Bjørnens Kvt. 10 D
Bjørnens Kvt. 1 C
Bjørnens Kvt. 12 B
Fiskens Kvt. 7A

61 85 43 64
30 64 14 17
43 64 57 88

Bjørnens Kvt. 6 B
Vædderens Kvt. 6E

26 20 50 17
21 43 62 20
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Husk:

Beboermøde med behandling af budget for 2019
Torsdag den 20. september 2018 kl. 19:00
i Beboerhuset, Hjortens Kvarter nr. 10

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmeudvalg
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra beboermødet den 20/3-2018
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019, herunder revideret langtidsplan
7 Indkomne forslag
- Forslag til aktivitetsplads i Fiskens Kvarter
- Forslag til legeplads i legegaden Hjorten/Vædderen
8. Eventuelt

Orientering fra Legepladsudvalget og Udeudvalget
Onsdag d. 5. september havde Legepladsudvalget og Udeudvalget inviteret
børn og voksne til møde i beboerhuset:
•
om forslag til aktivitetspladsplads ved Fisken Kvarter
•
om forslag til ny legeplads i legegaden Hjorten/Vædderen
•
og med præsentation af den beplantning Udeudvalget har fundet frem til
Der var ikke så stort fremmøde. Tine Sønderby gik derfor i stedet ud til børnene på legepladserne i vores boligafdeling for at vise dem billederne med forslagene. Der var mange børn ude at lege i det gode vejr, og der var stor begejstring blandt børnene for de fremlagte forslag. Dog ville børnene gerne have
en ekstra hoppepude i legegaden Hjorten/vædderen.
Forslagene vil blive fremlagt til beslutning på det kommende beboermøde den
20. september.
Mvh. Susan Steinhauer
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ELSKER DU DET AKTIVE LIV?
Så meld dig til Aktivistgruppen, som Aktivitetsudvalget har oprettet, for at flere
kan nyde glæde af at være aktive i beboerfællesskabet i vores afdeling. Du gør det
ved at ringe eller skrive til:
Jens Arne Nielsen
tlf.: 61854364 (gerne SMS)
eller mail: jensarn4@hotmail.dk.
Så kan du være aktiv ved vore forskellige arrangementer såsom Nytårsbrunch, Fastelavnsfest, Sommerfest eller Juletræstænding, eller hvad der måtte opstå af nye traditioner og events. Du vælger selv, hvilke arrangementer, du vil være aktiv i, og du
skal ikke bruge tid på at være med i Aktivitetsudvalgets faste møder.
Det skal du til gengæld, hvis du gerne vil være helt med i planlægningen og arbejde
i udvalget. Så skal du bare kontakte samme adresse som ovenfor, og så kan du blive
valgt ind i Aktivitetsudvalget ved Valgbeboermødet i foråret næste år, hvis du holder
ved, og der ikke er for mange, der melder sig.
I Aktivitetsudvalget vil flere deltagere trække sig på grund af fraflytning eller
travlhed i forbindelse med arbejde. Afdelingsbestyrelsen har derfor godkendt, at nye
deltagere i Aktivitetsudvalget kan begynde i udvalget allerede i år. Så kom frit frem,
hvis du vil være aktivt med i, hvad der foregår.
Jens Arne Nielsen

Undgå frost i de udvendige
vandhaner
I forbindelse med renoveringen af rækkehusene har mange beboere fået installeret udvendige vandhaner under det lille køkkenvindue mod baghaven. Se billedet til højre.
På disse vandhaner, er lukkeventilen placeret
indenfor ydervæggens isolering, således, at
den ikke kan fryse til om vinteren. Men hvis
du lader din vandslange sidde på den udvendige vandhane, vil der stå vand i røret hele
vejen ud gennem ydervæggen, og så kan
vandhanen alligevel let blive frostsprængt.
Derfor skal du huske at afmontere vandslangen på din udvendige vandhane inden der i
oktober måned begynder at komme nattefrost.
Mvh. Hans Kristian Andersen
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Vi indskrænker åbningstiderne i Genbrugsgården
Den 1. november vil vi indskrænke åbningstiderne i Genbrugsgården :
•
Der kommer ikke så mange brugere i Genbrugsgården i formiddagstimerne på
hverdage. Derfor vil vi ikke længere holde åbent om formiddagen på tirsdage
og torsdage. Vi vil kun holde åbent om formiddagen på mandage, onsdage og
fredage.
•
Den 1. november begynder vi desuden på de mørke måneder: november, december, januar og februar, hvor kun meget få vil benytte Genbrugsgården om
aftenen i mørket. Derfor vil vi ikke holde åbent på torsdage mellem kl. 17 og
18 i disse fire måneder.
Det betyder, at der fra 1. november gælder nye åbningstider i Genbrugsgården:

VA 4 Række - Genbrugsgård
Åbningstider indenfor normal arbejdstid:
Mandag, onsdag og fredag kl. 11:15 – 11:45
Dog ikke 1/5 og ikke 5/6.
Aftenåbning:
Torsdag kl. 17 -18
Dog ikke i november, december, januar og februar
Weekendåbning:
Søndag kl. 10 – 12
Dog ikke 24/12 og ikke 31/12
Der vil blive opsat nye skilte med de nye åbningstider på lågerne til Genbrugsgården.

Snart kan du få pumpet din cykel eller din trillebør
i Genbrugsgården
Til Gengæld kan vi snart tilbyde dig en ny service, når du kommer i genbrugsgården.:
Vi får lagt en trykluftslange ind til materialegårdens Kompressor, som kan bruges til
at pumpe luft i cykelslanger og slanger i trillebørhjul. Trykluftslangen vil
være udstyret med en påfyldningspistol med et manometer, dvs. en trykmåler, så man kan kontrollere, at lufttrykket ikke bliver for højt. - Se billedet til højre. - Vi håber, at mange beboere vil få glæde af denne nye service. Men pas godt på ikke at pumpe
for meget luft i ringene!
Mvh. for Genbrugsstyregruppen
Hans Kristian Andersen
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Bydelsfesten den 1. september ved Café72 i Kanalens Kvarter
Igen i år holdt vi Bydelsfest i Kanalens Kvarter sammen med de fem andre boligafdelinger i Albertslund Syd den første lørdag i september. Vejret var flot, og der var
rigtig mange deltagere til Bydelsfesten. Vi viser her nogle af dem:
Der var mange loppemarkedsboder, som bugnede med varer. - Keld Kolbe gjorde med sin
tyrolerhytte reklame for Bydelsfesten rundt i
hele centeret. (foto: Jørgen Hansen)

Bydelsmødrene
og Agendacenteret var
der også,
hver med
en flot
stand.
(foto:
Jørgen H.
og H.K.
Andersen)

Fortsættes på side 7
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Klub Svanen deltog med Kalaha, Skak,
Boldspil og meget mere for børn.
(foto: Jørgen Hansen)

Café 72 serverede lækkert mad inde, pølser, slush ice , øl og popcorn ude. (foto Jørgen H.)

Albertslund Musikskoles Street Band
og musikgruppen Desperados
leverede god underholdning.
(foto: H.K. Andersen og Jørgen H.)

Fortsættes på side 8
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Indvielse af Kanalen
Bydelsfesten blev også af Albertslund Kommune og HOFOR benyttet til at indvi kanalen
efter de seneste års store renoveringsarbejder. Der er tale om en meget omfattende renovering. Det er ikke kun flisebelægninger og bolværk om kanalen, der er lagt om. Bortledningen af regnvandet i hele kommunen er også blevet lagt om, således, at størstedelen nu bliver ledet gennem kanalen. Det betyder en meget større gennemstrømning gennem kanalen
og meget renere vand.
Først holdt direktør Frank Brodersen fra HOFOR tale om renoveringen af kanalen.
(foto: Jørgen Hansen)

Derefter holdt vores egen borgmester, Steen Christiansen, sin
tale. (foto: H.K. Andersen)
Og så gik andejagten i gang. Mest for børnene. Men
borgmesteren og direktøren holdt sig ikke tilbage.
(foto: Jørgen Hansen)
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Løbetræning med ALOT
I år havde vi desuden fået Albertslund Løbe og Triatlon klub, ALOT, til at deltage i
Bydelsfesten for at løbe træningsløb med festdeltagerne. Sammen med ALOT har vi
fastlagt fire løberuter af forskellig længde fra Café 72 langs Kanalen og rundt i parkområderne omkring Albertslund Syd. På side 15 finder du et kort, som viser de forskellige Løberuter.

ALOT deltog i Bydelsfesten med sin egen
stand ved Kanalen. (foto: Liselotte Strarup)

Én enkelt løber, Morten Biilmann, gennemførte at løbe 10 km. (foto: Liselotte Strarup)

Ti løbere gennemførte de
kortere løberuter på hhv.
3 km. og 5 km. De blev
alle belønnet med en medalje, samt et lille traktement fra boderne ved
Café 72. - Ingen tvivl:
løbeprogrammet i forbindelse med Bydelsfesten
var en success, som vi vil
prøve at gentage til næste
år igen.
(foto: H.K. Andersen)
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Medarbejderne

Efter at Driften i VA 4 Række og i VA 4 Syd er blevet lagt sammen, e
Her på midtersiderne finder du portrætter af alle med

Michael Willumsen
Ejendomsleder

Tina Søvsø Pedersen
Driftssekretær

Pia Vejleby
Ejendomsfunktionær

Per Larsen
Ejendomsfunktionær

Betina Albertsen
Gartner

Ole P. Østergård
Ejendomsfunktionær
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e i Driften

r alle medarbejderne nu blevet fælles for begge boligafdelinger.
darbejderne med navne og stillingsbetegnelser.

Alex Christiansen
Ejendomsmester

Kim Jensen
Ejendomsfunktionær

Kenny Mikkelborg
Ejendomsfunktionær

Claus J. Olsen
Førstemand

Tommy Nielsen
Ejendomsmester

Kasper Kuhlmann
Lærling
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Nyt fra
BS72:
Første weekend i september havde vi traditionen tro besøg af veteranspillere fra
vores (og også Albertslund Kommmunes) venskabsby, Borken, i Tyskland. Kulminationen på dette besøg, var en slags landskamp med vores og deres veteranspillere
blandet sammen. Efter strabadserne kunne alle deltagerne nyde det gode vejr
og klubbens Superlørdagsarrangement.
Hvis du ikke kender konceptet, så kig forbi én af de kommende Superlørdage:
15/9, 29/9 og 20/11.Vores hold spiller hjemme. Vi griller og har udendørsservering af
mad og drikke m.v. Hvis vejret tillader det, er vores hoppeborg også pustet op - Ellers
må I nøjes med bordfodbold, dart eller bordtennis indendørs i klubhuset.
Håber vi ses!
Sportslig hilsen
Hans-Carl Evers Hansen
Formand BS 72 og beboer i Bjørnens kvarter 4B
P.S. I kan altid følge med i hvad der sker i klubben på vores hjemmeside
www.BS72.dk. I højre side vises f.eks. klubbens ude- og hjemmekampe i den nærmest kommende periode. Ellers er der også info i vægskabet ved klubhuset, hvis i
alligevel skulle gå en tur forbi med hunden.

Bananfluer eller Frugtfluer, hvordan slipper man af med dem?
Sommeren har i år været usædvanlig varm,. Det har fået bananfluerne til at trives,
til stor irritation for mange. Men nu har vi fået et tip fra en læser om hvordan man kan
bekæmpe bananfluerne.

Eddikefælde

Du kan hælde en smule æbleeddike eller
vin i et glas. Kom et par dråber opvaskemiddel ned oveni. Dette fjerner overfladespændingen. Eddiken eller vinen tiltrækker fluerne, men opvaskemidlet gør,
at de ikke kan komme op igen. Det betyder at de små fluer drukner, og hvis der
udklækkes nye, drukner de også.
Portræt af en bananflue hentet fra
På hjemmesiden: skadedyrforbudt.dk
hjemmesiden: skadedyrforbudt.dk
finder du flere forslag til hvordan du kan
slippe af med de irriterende kræ.
Mvh. Redaktionen
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Albertslunderne sorterer affald som aldrig før
– men det halter stadig med madaffaldet
Det er snart to år siden, vi i Albertslund fik nyt affaldssystem. For mange var det i
starten uoverskueligt, at skulle sortere i 7 fraktioner. De fleste har dog vænnet sig til
det, og får i dag sorteret det meste af deres affald.
Potentiale for mere madaffald
Den fraktion, det har været sværest at vænne sig til at sortere, er madaffaldet, og der
ryger da også stadig store mængder madaffald i restaffaldet.
Derfor opfordrer flere albertslundere i en ny kampagne os alle til at blive bedre til at
sortere madaffald til gavn for miljøet, os selv, og fremtidige generationer.
For det giver mening at sortere madaffald
Ud af madaffaldet kommer der, udover energi i form af biogas, nemlig også god gødning. Gødningen indeholder bl.a. fosfor, der i naturen er en begrænset ressource, der,
hvis vi ikke bliver bedre til at genanvende den, vil slippe op indenfor få generationer.
Uden fosfor kan hverken korn, kartofler eller andre planter gro. Derfor er vi nødt til
at genanvende den fosfor, der er i vores madaffald.

Mangler du spand eller grønne poser?
Er du ikke allerede kommet i gang med at sortere madaffald, kan du hente den grønne spand til madaffaldet i Agenda Centeret, hvor du også kan få de grønne plastikposer til madaffald, indtil Vestforbrændingen får dem til udlevering i løbet af efteråret.
Det er vigtigt at bruge de grønne poser, da madaffald i almindelige
skraldeposer kan blive forvekslet med restaffald, og så kan hele læsset
blive sendt til forbrænding.
Med venlig hilsen Agenda Centeret
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Løberuter i Albertslund Syd
I forbindelse med indvielsen af kanalen efter dens renovering har Albertslund Kommune på sin hjemmeside lagt kort ud over løberuter lang kanalen og rundt i Albertslund Syd. Der er fire forskellige ruter, alle med udgangspunkt i Byparken og Café
72. Vi bringer her et oversigtskort over de fire ruter:

Benyt følgende link:
kort.albertslund.dk/kort/albsydloeb
Med knapperne i feltet øverst til venstre kan du udvælge én af de fire løberuter. - Og
så er det bare om at tage løbeskoene på, og komme ud at motionere i vores pragtfulde
natur her i Albertslund Syd.
Mvh. Hans Kristian Andersen.
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Du kan frit benytte dig af krydderurterne i plantekasserne
På legegaden i Bjørnen og på pladsen ved beboerhuset står der plantekasser
med krydderurter. Det er faktisk meningen at beboerne her kan hente lidt
krydderi til maden. Vi vil bede jer om at bruge en saks når i plukker krydderurterne. Så bliver planterne ikke beskadiget. I dette og i de næste numre af figenbladet vil vi bringe nogle ideer til hvordan krydderurterne kan bruges.
Hilsen fra udeudvalget
Nina Eilers

Knuste kartofler med rosmarin.
Kartoflerne er gode til alle slags
stegt kød og fisk.
Til 2 pers. Anvendes:
•
4-6 kogte kartofler med skræl
•
2 spsk. olie
•
frisk rosmarin – timian kan
også bruges
•
Flagesalt





Læg kartoflerne på en bageplade beklædt med bagepapir
og knus dem med bagsiden af
en ske eller gaffel – de må gerne blive godt flade, men skal
helst være nogenlunde sammenhængende.
Pensl overfladen med olie, fordel lidt frisk rosmarin ovenpå kartoflerne
og drys med salt.
Bag kartoflerne ved 200 grader i 20-30 minutter til overfladen er gylden
og sprød. Server straks.

Fortsættes på side 17
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Langtidshævet Foccacia
Brødet er rigtig godt som tilbehør både til forretter, hovedretter og til sandwich.
Til 1 brød anvendes:
•
8 ½ dl koldt vand
•
20 g. gær
•
1 kg. Durum hvedemel
Tipo 00
•
5 ½ spsk. olivenolie
•
flagesalt
•
3-4 stilke frisk Rosmarin












Kom vand og gær i kedlen til røremaskinen og rør gæren helt ud i vandet. Tilsæt salt og mel og ælt på maskinen i 15 – 20 min, ved lav hastighed.
Kom olie på hænderne og saml dejen i en kugle, som lægges i en olie
smurt skål med låg. Sæt dejen i køleskabet i 12-24 timer.
1 ½ - 2 time før du vil arbejde videre med dejen, tages den ud af køleskabet og stilles på køkkenbordet.
Kom bagepapir i en bradepande (den, der passer til ovnen), og kom lidt
af olivenolien i bunden. Hæld dejen i bradepanden, og tryk den ud mod
hjørnerne. Lad den hvile i 30 minutter.
Tryk igen dejen ud mod hjørnerne, så den fylder hele bradepanden. Gør
dejen fugtig med et par spiseskefulde vand, og hæld derefter olivenolien
over. Hold lidt tilbage, som du skal bruge til at pensle den færdigbagte
focaccia med.
Tryk fingerspidserne ned i dejen, så olien lægger sig i de små huller.
Drys med flagesalt og stik rosmarinkviste i overfladen. Lad dejen hvile i
yderligere 30-40 minutter, mens du varmer ovnen op til 225 ° varmluft.
Bag den langtidshævede focaccia i 20 - 25 minutter, så den er gennembagt og flot og gylden på toppen. Pensl den færdigbagte focaccia med
lidt ekstra olivenolie.
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HUSK!
Den 26. september
kl. 19,00

i Beboerhuset
Hjortens kvarter nr. 10.
Husk Gæsteparkeringsbillet hvis du kommer i bil og ikke bor i afdelingen. - Udleveres af Linda.
Leje af en plade á 10 spil koster 50 kr. for beboere og 60 kr. for
gæster.
Vi spiller 10 spil – 5. og 10. spil giver ekstra chance.
Der er gevinst på 1. række, på 2. rækker og på hele pladen. Ved
flere, der har banko samtidigt, trækkes der lod om gevinsten.
Med i prisen er kaffe, te og kage. Hvis du ønsker andre drikkevare, må du selv medbringe det.

HUSK OGSÅ!
Zumba hver mandag
kl. 17,00 til 18,00

i Beboerhuset
Hjortens kvarter nr. 10.
Du kan deltage en enkelt gang
for 30 kr. - Ellers er prisen
stadigvæk 100 kr. pr. måned.

Hilsen Linda Jensen
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Onsdag den 19/9 kl. 18:
Torsdag den 20/9 kl. 19:
Onsdag den 26/9 kl. 19:
Torsdag den 11/10 kl. 17:
Onsdag den 24/10 kl. 19:
Torsdag den 1/11 kl. 17:
Onsdag den 28/11 kl. 19:
Lørdag den 1/12 kl. 17:
Hver mandag kl. 17.00-18.00:
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Spiseklub.
Beboermøde med fastlæggelse af budget for 2019
Bankospil i beboerhuset
Afdelingsbestyrelsesmøde
Bankospil i beboerhuset
Afdelingsbestyrelsesmøde
Bankospil i beboerhuset
Juletræstænding på pladsen ved beboerhuset
Zumba i beboerhuset

Genbrugsgården, Vridsløsevej 2. Her kan man aflevere ting til di-

rekte genbrug, storskrald, farligt affald, haveaffald, havejord og lossepladsaffald.
Åbningstider indenfor normal arbejdstid:
Mandag, onsdag og fredag kl. 11.15 - 11.45. Dog ikke 1/5 og ikke 5/6.
Aftenåbning:
Torsdag kl. 17 - 18. Dog ikke i november, december, januar og februar.
Weekendåbning:
Søndag kl. 10 - 12. Dog ikke 24/12 og ikke 31/12
Vi holder også åbent 1. juledag og på torsdage og søndage i Påsken, i Pinsen og på Kr.
Himmlefartsdag. Men ikke juleaftensdag og ikke nytårsaftensdag.

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 forventet tilbagelevering. Desuden skal man vise sit sundhedskort.
Udlån af slagboremaskine: Henvendelse på ejendomskontoret.

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

e-mail: h.k.andersen@outlook.dk
e-mail: jensarn4@hotmail.dk
e-mail: susan.steinhauer@hotmail.com
e-mail: brianfinn@live.dk
Olivier David Olsen

eget tryk
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Sjov

i afdelingen
Ved Kurt Schultz

Stof til næste nummer af FIGENBLADET, som forventes at udkomme i december 2018, skal være redaktionen i hænde senest den 26. november

