
FIGENBLADET 
Bladet der dækker det væsentlige 

 45. Årgang nr. 4       december 2018 

 En uhyggeligt hyggelig Halloween i VA afd. 4Række 

Onsdag den 31. oktober inviterede Vicky og Torben til Halloween med 
spisning hjemme hos dem selv i Bjørnens Kvarter. Her havde de indrettet 
et sandt rædselskabinet, som vist på billedet, og her serverede de de mest 
gyselige lækkerier. - I alt var der over 100 deltagere, som storhyggede sig 
midt i den værste Halloween uhygge. Heraf mere end 50 børn. - De der 
ikke var med, blev hjemsøgt af zombier og skeletter, som truede med 
”slik eller ballade”.  - Se mere om Halloween på midtersiderne. 

Foto: Peter Jacobsen 



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: 
Formand: 
 Astrid Hansen   Oksens Kvt. 5 E            43 64 10 48            
Kasserer: 
 Hans Kristian Andersen  Hjortens Kvt. 8 A   20 46 76 74  
Desuden: 
 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 Kvt. 12 B 
 Brian Finn Jørgensen  Bjørnens Kvt. 6 B   26 20 50 27    
Suppleant:  
 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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KOM TIL 

LÆKKER NYTÅRSBRUNCH 

SØNDAG D. 27.01.2019 KL. 12-14                              

I BEBOERHUSET, HJORTENS KVARTER 10             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

”Nielsen Swingtime” jazzband leverer skøn, traditionel jazz. 

Nytårsbrunch er et samarbejde mellem VA4Syd og VA4Række og er for be-

boere og gæster i de to afdelinger. 

Der serveres brunch til koncerten til 45 kr. Husk tilmelding: 

 på e-mail: cafe@va4syd.dkel. sms ”jazz” til 289372251  

senest torsdag den 24. januar2019 inden kl. 12. 

Drikkevarer kan købes billigt. 

På vegne af de to afdelinger 

Jens Arne Nielsen og Jørgen Hansen. 
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Råderet for pergolaer, flisebelægninger og hegn i haverne 

Vi er nu færdige med den først runde af den kollektive råderet, hvor vi har lavet per-
golaer og/eller fliser i haverne hos de beboere, som havde tilmeldt sig. (Se Brians 
fotos ovenfor, som viser eksempler på pergolaer og flisebelægninger i haverne) 

Der er dog flere beboere, som ikke var med i den første runde, som har ytret ønske 
om en pergola eller fliser i haven. Vi har derfor undersøgt, om der var stemning for, 
at vi laver en runde mere med kollektiv råderet til opførelse af pergolaer og fliser i 
haverne. 

Det ser ud til at interessen for dette er tilstede. Det er en længere proces, som skal 
igennem BO-VEST. Vi vil derfor starte denne proces, og håber, at vi kan være klar til 
foråret, så de, der ønsker det, kan få pergola og fliser inden sommer. 

Vores dispensation til hegn indenfor rionettene i baghaverne er udløbet. Det betyder 
faktisk, at alle de hegn, der er opført, skal nedtages. (Billedet nedenfor til højre, som 
også er taget af Brian, viser et typisk eksempel på disse hegn) 

MEN: vi arbejder på at få en ny og permanent dispensation til disse hegn samt til 
opførelser af nye hegn hos de, der kunne ønske sig dette. Så I, der har lavet hegn i 
baghaven (efter de godkendte retningslinjer), skal bare afvente nærmere, og det gæl-
der også de, som har søgt eller vil søge om tilladelse til dette.  

Vi vil komme tilbage når der er nyt i disse 
sager. 

 

Med venlig hilsen og god 
jul til alle fra og i Driften. 

Ejendomsleder 

Michael Willumsen. 
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Makulering af fortrolige papirer i Genbrugsgården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er beboere som gerne vil have mulighed for at få makuleret fortrolige papirer i 

Genbrugsgården. Det kan lade sig gøre i den komprimator, der er opstillet. Se bille-

derne nedenfor. 

Alle der ønsker at få destrueret fortrolige dokumenter må henvende sig i Genbrugs-

gårdens åbningstider og få materialet makuleret mens man selv er til stede.  

Vi henviser i den forbindelse til den nye Persondataforordning/databeskyttelse der er 
en grundlæggende rettighed i EU – og besluttet i foråret. 

Mvh for Redaktionen  Susan Steinhauer 

Vi har i genbrugsgården ikke en egentlig makuleringsmaskine. Men mon ikke  komprimato-

ren for brændbart affald, vil kunne destruere fortrolige dokumenter tilstrækkeligt effektivt?   

Foto: Brian Jørgensen Foto: Brian Jørgensen 
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Café 72 
Det naturlige mødested midt i Albertslund Syd 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  I Kanalens Kvarter nr. 72 lige overfor Byparken finder du Café 72. En Oase midt i 
byen. - Vi i rækkehusene kender nok mest Café 72, fordi det er her, vi deltager i by-
delsfesten for Albertslund Syd hvert år i august eller i september. Men her foregår 
også rigtigt meget andet spændende: 
   Den første tirsdag hver måned, er der åben IT café mellem kl. 9 og 11. Her kan du 
få hjælp til dine IT problemer, hvad enten det gælder din computer, din I-PAD eller 
din Smart-Phone. - Og så bliver du også budt på kaffe, the og friskbagte morgenbol-
ler. 
   Den sidste tirsdag hver måned, er der 
åben Café, hvor alle er velkomne til at  
komme på besøg, have hyggeligt samvær 
med andre beboere fra Albertslund Syd, 
og smage, hvad Caféen kan byde på af 
hjemmelavet bagværk. Foruden at der 
også bydes på kaffe og the. (Eneste undta-
gelse er december måned, hvor Caféen i 
stedet holder åbent sidste tirsdag før jul). 
   Hver måned er der også en aften med 
fællesspisning, hvor vi, der kommer ude-
fra, også er velkomne. Det koster kun 50 
kr. Men man skal tilmelde sig senest to 
dage i forvejen på telefon 7178 8767 el-
ler på facebook. 
   Café 72 holder også strikkeaftener og laver mange andre spændende arrangemen-
ter. - Tag et kig på opslagene i vinduerne i Café 72 eller opslagene i udhængsskabet, 
næste gang, du kommer forbi. - Her finder du oplysninger om alt, hvad der sker i Ca-
féen. 
     Mvh. for redaktionen, Hans Kristian Andersen. 

Billedet til venstre viser Café72 set fra 
Byrparken på den anden side af Kana-
len. Selvom billedet er taget en mørk 
vinterdag, hvor der er helt tomt, kan 
man alligevel godt fornemme, hvor 
hyggeligt stedet er. 
 
Foto: 
H.K.Andersen 

Dette billede viser en lettet beboer til højre, 
som får hjælp af Cafeéns IT ekspert, Jørgen 
Hansen til venstre. Foto: H.K.Andersen 
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Planer for pladsen foran Beboerhuset. 

Udeudvalget har nu været i arbejdstøjet siden foråret 2015.  

Vi er rigtigt glade for, at pladsen foran beboerhuset også er ved at være fær-
dig. 

Det har været nødvendigt at fælde enkel-
te træer. Til gengæld er der blevet plantet 
nye. 

Der er indkøbt og opsat en skulptur, og 
der er etableret blomsterbede. 

På langsiden ved børnehaven skal der 
laves en Petanquebane, som vi håber, rig-
tigt mange børn og voksne får glæde af. 

Til foråret etableres en fontæne, og så 
skal pladsen endelig indvies. Datoen er 
endnu ikke fastlagt. 

Det er besluttet, at konkurrencen 
med at finde et godt navn til plad-
sen bliver udskudt til næste dead-
line for Figenbladet d. 4. marts 
2019.  

Mvh for Redaktionen 
Susan Steinhauer 

Billedet her viser et af de nye træer, som 
er plantet for at erstatte et af de gamle 
træer, der var i meget dårlig stand og måt-
te fældes inden nogen kom til skade.  

   Foto: Hans Kristian. 

Billedet her viser langsiden langs børneha-
ven, hvor der skal laves en petanquebane.  
   Foto: Hans Kristian 

Billedet her viser plæ-
nen foran kyssebæn-
ken. Her er det planen 
at anbringe en fontæ-
ne. 
Foto: Hans Kristian 
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Halloween 2018
Edderkopper, zombier, groteske græskarmasker, 
afrevne fingre og afhuggede arme. Onsdag aften, 
den 31 oktober, bredte uhyggen sig rundt i vores 
boligafdeling. 
Halloween, som børn og voksne sent vil glemme. 
Figenbladets fotograf, Peter Jacobsen fik fanget 
noget af stemningen og har gengivet den her i en 
flot fotocollage.
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Halloween 2018 
Edderkopper, zombier, groteske græskarmasker, 
afrevne fingre og afhuggede arme. Onsdag aften, 
den 31 oktober, bredte uhyggen sig rundt i vores 
boligafdeling. - Det blev en uhyggeligt hyggelig 
Halloween, som børn og voksne sent vil glemme. - 
Figenbladets fotograf, Peter Jacobsen fik fanget 
noget af stemningen og har gengivet den her i en 
flot fotocollage. 



JULETRÆSTÆNDING                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Peter Jakobsen  

NU TÆNDER VI LYS I MØRKET 

Den 1. december brød vi det dystre vintermørke ved at tænde lysene på 

beboerhusets juletræ, vores fælles vartegn for liv fra naturen. De 28 frem-

mødte voksne og børn mæskede sig med risengrød, æbleskiver, saft og 

julegløgg og sang glade julesange. En kæde dansede gennem haven, mens 

vi sang ”Nu er det jul igen”, hvorefter julefreden sænkede sig. Stemningen 

var god og vores skønne, årlige juletradition bragte igen håbets lys i alle 

deltageres øjne. Nu ønsker vi alle en dejlig december og en lykkelig jul. 

 
Jens Arne Nielsen og Nina Eilers 

Aktivitetsudvalget  
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Fortsættes på side 14 

Juletræsfest i Kongsholmcenteret 
   Men det er ikke kun hos os selv vi fejrer julen. Lørdag den 8. december holdt vi en 
stor juletræsfest i Kongsholmcenterets gamle festsal sammen med de andre boligafde-
linger i Albertslund Syd. Dvs. sammen med  VA4-Syd, VA4-Nord, AB-Syd, VA-
Kanalhusene og AB-etagehusene. - Det blev også et meget vellykket arrangement 
med 114 deltagere foruden16 frivillige. - Vi bringer her nogle billeder som måske kan 
give et indtryk af den gode stemning: 
 

Festdeltagerne mødte frem til et upyntet 
juletræ. Men de gik straks i gang med at 
klippe, folde og klistre. 

Med lidt hjælp fra sin mor kunne man få 
hængt den fine pynt højt op i træet 

Der blev klippet kræmmerhuse, flettet 
julehjerter og de fineste guirlander. 

Da julemanden og nissemor ankom kunne 
vi stille op til dans om et velpyntet træ. 

Oppe fra scenen underholdt harminikaor-
kesteret ”BAROS” os med  hyggelig jule-
musik. 

- og så blev der danset om træet. Jule-
manden og nissemor uddelte julegaver. 
Der blev serveret æbleskiver og glögg. 
Der blev danset sangleje, gættet jule-
quizz, uddelt godteposer og meget mere. 
Det blev en rigtig hyggelig og vellykket 
julefest, men desværre fik jeg ikke taget 
flere vellykkede billedder. 
 
 Mvh. Hans Kristian Andersen.  



Side 14          Figenbladet nr. 4 - 2018 

Sortering af Madaffald 
Vigtigt for miljøet og vigtigt for vores Husleje 

   Nu er der gået mere end to år, siden vi fik indført den nye affaldsordning, hvor vo-
res husholdningsaffald skal sorteres i syv forskellige kategorier: 

• Madaffald 
• Papir 
• Pap 
• Plast 
• Glas 
• Metal 
• Restaffald 

   Den helt store fordel ved den nye 
affaldsordning er, at madaffaldet bli-
ver sorteret fra alle de andre typer af-
fald. Derved er det lykkedes at gøre 
alle de andre affaldskategorier mere 
rene og  meget bedre egnede til gen-
brug. Men madaffaldet er også i sig 
selv særdeles velegnet til genbrug. Det 
bliver brugt til at producere biogas, 
der kan distribueres gennem naturgas-
nettet og bruges til både madlavning, 
opvarmning af boliger, elproduktion 
og meget mere. Men madaffaldet bli-
ver også brugt til produktion af værdi-
fuld gødning til landbrugsjord. 

   Det er dog en forudsætning, at der ikke kommer giftige eller miljøskadelige affalds-
rester  i madaffaldet. Derfor er Vestforbrænding meget nøjeregnende, når madaffal-
det hentes fra vore affaldsøer. -  Hvis der ved tømning af containerne for madaffald 
findes restaffald  elle madaffald i andre poser, end de udleverede madaffaldsposer, så 
bliver containerens indhold afvist som madaffald, og i stedet sendt til forbrænding. 
Desuden bliver vores boligafdeling hver gang pålagt en bod på 625 kr. -  Det går der-
for ikke kun ud over miljøet, når vi sorterer madaffaldet forkert. Det betyder også 
ekstra udgifter for vores boligafdeling og i sidste ende højere husleje. 

   Vi skal derfor alle være meget omhyggelige, når vi sorterer vores madaffald, og vi 
skal sørge for, at madaffaldet alt sammen kommer i de madaffaldsposer, vi har fået 
udleveret. 
• Det er vigtigt for miljøet! 
• Men det er også vigtigt for vores husleje,  der ellers skal dække de ekstra ud-

gifter til bod for afvist affald! 
        Mvh. Hans Kristian Andersen 
  

Nedkast til container med madaffald i Hjortens 
Kvarter. Vi skal være omhyggelige når vi afleve-
rer vores affald her. -  Og det har vi åbenbart også 
været. Det viser den lille grønne smiley, som 
medarbejderne fra Agendacenteret har sat på con-
taineren til venstre lige under den grønne ring! 
    Foto: H.K.Andersen 



  Figenbladet nr. 4 - 2018                                                          Side 15 

GRØNNE POSER TIL MADAFFALD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har tidligere fået at vide, at vi ikke længere skal bruge de lysegrønne bio-poser, 
der er producerede af majs, og som du ser til venstre på billedet ovenfor. I stedet skal 
vi bruge de nye grønne madaffaldsposer, der er lavet af gennemsigtigt plast og er vist 
til højre på billedet ovenfor. - Vi har imidlertid en stor ubrugt beholdning af de gamle 
bio-poser, og der vil en tid endnu være mangel på de nye poser af plast. - Vi skal der-
for fortsat benytte de gamle bio poser indtil de er brugt op. 
             Mvh. Hans K. Andersen. 
 

                MIT INTERNET ER NEDE. HVAD GØR JEG? 
   Jeg har spurgt IT-underviser Jørgen Hansen fra VA4Syd, og han forklarer i et svar 

så enkelt, at selv jeg kan forstå det: 

1. Først skal du sikre dig, at det ikke er dit eget udstyr eller interne net, det er galt 

med. Luk og genstart din computer. Sluk og genstart din router, hvis du har sådan en, 

og sikr dig, at wifi knappen er trykket ind, hvis den har sådan en. Sikr. Dig, at der er 

grønt lys i lyslederboksen under trappen . Har du ikke en router men kabel, sikr dig, 

at det er i stikket. 

2. Hvis alt dette ikke hjalp, skal du spørge mindst 2 naboer, om de også har pro-

blemer med, at internettet er nede. 

3. Er deres net forbindelse også nede, er det først nu, du ringer til DANSK KA-

BELTV, Tlf.: 69121212 (kun på hverdage), da det så åbenbart ikke kun er hos dig, 

det ikke virker. 

   Det er nemlig sådan: ”Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er 

fejl i DANSK KABEL TV`s net, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller interne 

net, er kunden forpligtet til at dække DANSK KABEL TV`s udgifter til fejlsøgning”. 

Citatet er fra DANSK KABEL TV`s  Hjemmeside under ”Generelle vilkår for bolig-

foreningskunder i DANSK KABEL TV”/ side 21, 15 A,Fejlafhjælpning. 

   Jeg håber, at dette er en hjælp, og hav så en glædelig jul og et godt netværk!  

                                                                                                   Jens Arne Nielsen 
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Polpette in salsa di pomodoro 
(eller små kødboller i tomatsovs, som i Lady og vagabonden) 
 

Salvien og rosmarin gror i plantekasserne ved beboerhuset, og selv om det er ved at 

være sidst på året, så var der stadig forleden dag nok friske og smagfulde blade til en 

omgang Italiensk romantik. Er det slut med krydderurter når du ser opskriften i Figen-

bladet, så må du glæde dig til næste sommers høst. 

 

500 g hakket svinekød 

250 g hakket oksekød 

3 store løg 

2 æg 

3 spsk. rasp 

1 glas danskvand 

1 dåse flåede tomater 

1 lille dåse koncentreret tomatpuré 

Frisk grundigt skyllet og fint hakket persille. 

Frisk salvie, rosmarin, oregano (om sommeren frisk 

basilikum) og hvidløg, lidt sukker, salt, peber, oli-

venolie, balsamico. 

(Portionen rækker til 6- 7 personer) 

 

Kødet kommes i en stor skål (husk dobbelt så meget flæskekød i 

forhold til kalvekød - ellers bliver Polpetten tør). Tilsæt de revne 

løg, hakket persille, æg, rasp og danskvand. 1 fed hvidløg presses i 

farsen. Det hele røres sammen med salt og peber og formes som 

små runde kødboller, som brunes på panden. 

 

Tomatsauce. Et stort finthakket løg svitses til det er gyldent. Tilsættes en dåse flåede tomater, 

samt en dåse koncentreret tomatpuré. Varm sovsen igennem tilsættes en spsk. balsamico og et 

nip sukker, lad den simre ved svag varme i ½ times tid. Tilsæt frisk, hakket salvie, rosmarin, 

oregano (om sommeren også gerne frisk basilikum) sammen med 2 fed presset hvidløg. Kom 

de stegte polpetter i sovsen og varm den godt igennem. 

 

Kog en portion lange, tynde spaghetti al dente i rigeligt letsaltet 

vand. Tag polpetterne op af sovsen og læg den på en tallerken, 

hæld vandet fra spaghettien og hæld den op i sovsen, bland sovs 

og pasta grundigt i en stor, opvarmet skål bland forsigtigt pol-

petterne i. Drys med revet parmesanost. 

 

Server rygende varm, med en skål parmesan ved siden af, til at 

drysse over, samt evt. lidt grøn salat og et godt madbrød til. 

God fornøjelse.  Nina Eilers 

http://www.madkampen.dk/ingredienser/hakket-svinekoed
http://www.madkampen.dk/ingredienser/hakket-kalvekoed
http://www.madkampen.dk/ingredienser/loeg
http://www.madkampen.dk/ingredienser/aeg
http://www.madkampen.dk/ingredienser/rasp
http://www.madkampen.dk/ingredienser/danskvand
http://www.madkampen.dk/ingredienser/tomatpure


Side 18          Figenbladet nr. 4 - 2018 

 

HUSK! 
Den anden onsdag i 

måneden: 12/12, 9/1, 

13/2 og 13/3.  

Kl. 19:00 i Beboerhuset Hjortens kvarter nr. 10. 

Husk Gæsteparkeringsbillet hvis du kommer i bil og ikke bor i af-

delingen. - 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 drikkeva-

re, må du selv medbringe det. 

 

HUSK OGSÅ! 
Zumba hver mandag  

kl. 17,00 til 18,00 

i Beboerhuset 

Hjortens kvarter nr. 10. 

(Vi danser dog ikke zumba Jule-

dag og ikke Nytårsdag) 

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 12/12 kl. 19:  Banko 
Torsdag den 3/1 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 9/1 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 16/1 kl. 18:  Spiseklub 
Søndag den 27/11 kl. 12-14: Nytårsbrunch med ”Nielsen Swingtime” jazzband 
Torsdag den 7/2 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 13/2 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 20/2 kl. 18:  Spiseklub 
Søndag den 3/3 kl. 11-14:  Fastelavnsfest 
Hver mandag kl. 17.00-18.00:  Zumba i beboerhuset - Dog ikke 24/12 og ikke 31/12. 

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 for-
ventet tilbagelevering. Desuden skal man vise sit sundhedskort. 
Udlån af slagboremaskine: Henvendelse på ejendomskontoret. 

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:    Bastian Tue Vang eget tryk 



Julesjov 
i afdelingen 

- og så må det være på tide med nogle jule-
vittigheder. - Som sædvanligt er det her 
Kurt Schultz, der sørger for den brillante 
underholdning.- På billedet til venstre ser i 
ham, da han i al beskedenhed afleverede 
sine vittigheder til redaktionen! 

Næste nummer af FIGENBLADET forventes at udkomme i marts 2019. 
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 4. marts.  
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