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Foto: Peter Jacobsen 

Velkommen i Oasen 
Den 24. maj blev pladsen foran beboerhuset indviet med navnet ”Oasen”. Alle-
rede nu er den blevet populært besøgsmål for mange beboere i Albertslund Syd, 
med  sin spænende beplantning,  krydderurter, springvand, skulptur, kysse-
bænk og meget mere.  Tegningen her viser skulpturen ”Lysfangeren”, som Jens 
Zahle Hansen ser den. Inde i bladet kan du læse meget mere om Oasen. 



FIGENBLADET  er beboerblad for rækkehusene i  
Afd. 4 Række under Vridsløselille Andelsboligforening 

 

  Bo-Vest, afdeling 68  - VA, afdeling 4 Række 
  Stationsparken 37, 2600 Glostrup. 
  e-mail: bo-vest@bo-vest.dk.   Tel: 8818 0880 
  Åbningstider: hverdage kl. 11 - 14, torsdage tillige kl. 14 - 17 
 

Ejendomskontoret: Hjortens kvarter 10, 2620 Albertslund 
    Tel: 8819 0240 e-mail: afd68-4raekke@bo-vest.dk 
Afdelingsleder:  Michael Willumsen  e-mail: miw@bo-vest.dk  
    Telefon: 8819 0191  Mobiltelefon: 6035 2648 
Kontortid for personligt fremmøde: 
    mandag, onsdag, torsdag, fredag  kl. 8 - 9 
     tirsdag     kl. 16 - 18  
Telefontid, 8819 0240: mandag, onsdag,  torsdag  kl. 8 - 14 
    tirsdag     kl. 8-14 og 16-18 
    fredag     kl. 8 - 11 
Hvis telefonen 8819 0240, er optaget eller ikke bliver besvaret, kan man indtale en 
besked med oplysning om navn, adresse og telefonnummer. - Ejendomskontoret vil 
så vende tilbage snarest muligt, senest næste hverdag. 
 

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                                           
  Brian Finn Jørgensen  Bjørnens Kvt. 6 B  26 20 50 27    
  Bente Baudier   Vædderens Kvt. 6E 21 43 62 20 
Suppleant: Rikke Bertelsen   Vædderens Kvt. 6A        96 19 15 96 

   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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SPIS DIG GLAD 

I SOMMERMAD 

ONSDAG D. 19. JUNI KL. 18 

I BEBOERHUSETS SPISEKLUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu: Dejlig citronkylling, små stegte græske kartofler med hvidløg og timi-
an fra Oasen, græsk salat og tzatziki, som Nina E. og Alice F står for.         
Diana Vang laver lækker chokoladekage med is til kaffen efter hovedretten. 
Til maden serveres isvand. 

Tilmelding er nødvendig inden mandag d. 17. juni kl. 12 
 til: Jens Arne Nielsen, tlf.: 61854364 (helst SMS) 
 eller på mail: jensarn4@hotmail.dk eller på Facebook. 
 Pris: 45 kr. for dem over 12 år, 20 kr. for børn 5-12 år. 
 Gratis for børn under 5 år. 

Spiseklubben kræver ikke medlemskab og er således for alle beboere i vores 
boligafdeling, VA 4 Række, og jeres gæster. 

Vi spiser, snakker, griner, synger og hjælper hinanden. 

Det er dem, der byder ind med at lave maden, der bestemmer menuen. 

Der vises DVD for børn på bagvæggen efter maden. 

Vi ses i Hjortens Kvarter 10,      Jens Arne og Nina. 

mailto:jensarn4@hotmail.dk
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Bydelsfest lørdag den 31-08-2019 

kl. 11:00 til 16:00 

I kanalgaden mellem Hvidbrovej og 

Fuldbrovej. 

Program: 

 11:01 loppemarked starter 

 Musik: Tom Frederiksens fest musik, BAROS, Keld Kolbe, og Urban Girls 

 Ansiktsmaling, klub Svanen, Fitness, Tyrkisk mad, og meget mere 

 Børene loppe marked 

Mad & drikke:  Dejligt hjemmelavet mad fra Cafe72. 

Pølsebod, popkorn, kaffe, te, kage, slushice og fadøl / vand. 

 Bode salg:  

 Den 19-08-2019 Cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 17:00-18:00   

 Den 20-08-2019 Cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 17:00-18:00     

 Restsalg den 27-08-2019 cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 14:30-17:00   

Bydelsfesten er et samarbejde mellem de seks boligafdelinger i Albertslund Syd. 

Der skal tages forbehold for ændringer i programmet. 

I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses arrangementet. 
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Spiseklubben holder sommerferie 

i  juli i år 
 
 

 
Men vi har hede griller i august 

Onsdag den 21 kl. 17 
I Beboerhuset, Hjortens Kvarter 10 

 

   Beboerhusets spiseklub inviterer til en udvidet 
grillaften i Oasen. Som indledning til den nye sæson i 
spiseklubbens fællesspisninger, inviterer vi alle bebo-
ere i afdelingen til en hyggelig komsammen omkring 
grillerne i Oasen. 
   Spiseklubben sørger for salat, brød, kaffe og kage. I skal selv medbringe kød til 
grillen, drikkevarer, service samt rigtig godt humør. Aftenen er gratis og vi håber at 
se en masse af jer, der indtil nu ikke har haft jeres gang i spiseklubben. 
 

Nina Eilers og Jens Arne Nielsen 
 

 

Skal du løbe med?   
Fra d. 11 juni starter vi et løbehold op. 
-  Hver tirsdag og torsdag fra 17-18, mødes vi og løber en tur samlet.  
-  Der vil være fælles opvarmning inden løbeturen. Alle kan være med! 
-  Vi træner op til bydelsfesten d. 31. august. Målet er at vi kan løbe 3 eller 5 km. 
-  Kunne du og dine børn tænke jer, at blive bedre til at løbe?  
-  Meld gerne dig og dine børn til løbeholdet, på sms hos Emilie på tlf. 6035 4638 
   eller hos Hans Kristian på tlf. 2046 7674. eller ring og få mere information.  
-  Børn under 10 år kun ifølge med voksen. 
-  Hver tirsdag og torsdag foran Café 72, Kanalens kvarter nr. 72 kl.  17.00   
 
Med venlig hilsen 
  
  Emilie Panduro Justesen, 
   Albertslund Boligsociale Center 
   Kanalen Kvarter, 6035 4638 
  
  Hans Kristian Andersen 
   Medlem af afdelingsbestyrelsen 
   VA afdeling 4 Række, 2046 7674 
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Planlagte aktiviteter hos BS 72 

Sommeren 2019 
 

BS 72 har følgende aktiviteter op til sommerferien: 

 

14/6: Pokal afslutning for ungdomsholdene 16.30-20:00. 

 Vi leger, spiller fodbold spiser og hygger os inden der 

uddeles pokaler for den forgangne sæson. 

 Formand for Kulturudvalget Hediye Temiz kigger og-

så forbi. 

 

15/6: Superlørdag med mange spændende hjemmekampe, 

grill og hoppeborg fra kl. 11:00 - ikke mindst skal vo-

res seje dameseniorer i kamp - og lige nu topper de i 

Sjællandsserien. 

 

22/6:  runder vi af med den årlige HRH Cup, hvor voksne 

hold dyster for sjov inden der bliver sluttet af med 

fællesspisning samt dans og musik i teltet. 

 

I løbet af sommerferien indkalder vi til hygge sommertræning 

for alle . 

 

Se mere inden så længe på www.bs72.dk 

eller følg os på Facebook. 

 

Sportslig sommerhilsen 

Hans-Carl Evers Hansen 

Formand for BS 72 

og beboer i Bjørnen 4B 

 

http://www.bs72.dk/
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Pladsen foran beboerhuset hedder nu ”Oasen” 
   I september udskrev Figenbladet en konkurrence om, hvem der kunne finde på det 
bedste navn til pladsen foran beboerhuset.  I alt har vi modtaget seks forskellige me-
get fine navneforslag. Dem har vi givet videre til boligafdelingens Udeudvalg, som 
havde påtaget sig at være dommerkomite, og som valgte navnet ”Oasen” foreslået af 
Alice Funch, Hjortens Kvarter 8C. 
    Præmien for det bedste navneforslag var et gavekort til Albertslund Centrum, som 
dermed gik til Alice Funch.  - Du kan læse mere om Alice nedenfor, og hvordan hun 
kom på navnet ”Oasen”. - På de følgende sider kan du læse meget mere om ”Oasen”. 
Både hvordan den har fået det flotte granitspringvand, og hvordan den blev indviet 
den 24. maj med deltagelse af både Albertslunds Borgmester, og formanden for Bo-
Vest. 

   Mvh. Hans K. Andersen 

Til ventre overrækker Susan fra Ude-
udvalget præmien til  Alice Funch for 
hendes geniale navneforslag. - Alice 
fortæller os her, at hun en nat drømte, 
at pladsen skulle hedde ”Oasen”, og da 
hun vågnede, syntes hun, at navnet pas-
sede ualmindeligt godt. Hun mener, at 
pladsen er indrettet  med rigtigt mange 
fine ting, som gør den spændende for 
både børn, unge og gamle. Det er sim-
pelt hen en ”Oase” af oplevelser. Der-
for sendte hun os dette navneforslag. 

Og her til højre 
viser Alice  os 
rundt i ”Oasen 
med de mange 
seværdigheder: 
springvand, kys-
sebænk, klatretræ, 
lysfanger, petan-
que bane, kælke-
bakke, blomster-
bede, blomster-
kasser med kryd-
derurter, grillbor-
de og meget me-
re. 
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Oasens Springvand  - Pas godt på det 
   Det har været dyrt og besværligt at få etableret springvandet i Oasen. (Se billederne 
nedenfor, taget af Hans K. Andersen). Nu må vi alle passe godt på det og nyde det, 
som en del af udsmykningen på pladsen.  
   Vand virker som magneter på børn. Det er en kendsgerning, så vi kan nok ikke for-
hindre børnene i at eksperimentere lidt med vandet i springvandet. Men vi voksne må 
også passe på både børn og springvand. 
   Så kære forældre, tal med jeres børn om springvandet: 
 Vandet i springvandet recirkulerer. Det er derfor er det tilsat algefjerner, og det 

er derfor ikke godt at drikke.  
 Sten, jordklumper og lignende må ikke kommes i springvandet. Det vil tilstop-

pe filtrene og til sidst ødelægge pumpen.  
 Vandet må ikke sprøjtes ud på græsset. Så vil det forsvinde ned i jorden. Van-

det skal løbe ud af springvandet og ned på stenene. Derfra løber det ned i tan-
ken under jorden og kan recirkuleres.  

 Sidst, men ikke mindst: Der er ikke faldunderlag under springvandet, Våd gra-
nit bliver glat. Fortæl derfor ungerne, at de skal lad være med at klatre på, eller 
bade i springvandet. 

       Mvh. Udeudvalget i VA afd. 4 Række. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endelig kan der tændes for pumpen 
og springvandet begynder at løbe. 

Springvandsstenen hentes med en 
kraftig  gaffeltruck. 

Slangen til springvandet monteres 
mens stenen hænger i luften. 

Springvandsstenen er bragt på plads, 
og der sluttes strøm til pumpen. 
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Indvielse af Oasen - vores nye fælles have 

 d. 24. maj 2019. 
   Efter flere års spændende arbejde med at få etableret denne ”Oase”, der forhåbent-
lig fremover giver mange gode stunder og fælles aktiviteter for både voksne og børn i 
afdelingen, oprandt dagen, som Udeudvalget har set frem til, med indvielse af plad-
sen sammen med beboerne i afdelingen. 
 
   Rigtigt mange har taget del i arbejdet og bidraget med inspiration og praktisk arbej-
de gennem årene. Ja - Oasen er lavet af Fællesskabet: 
 Tine Sønderby (P21) er vores vigtige støtte i Udeudvalget. 
 Alex fra Driften har deltaget i møder og lagt et stort stykke arbejde i at få det 

nye springvand til at virke. 
 Torben og Brian har lagt mange fritimer i arbejdet med at få bygget Runde-

bænken. 
 Sidste år brugte beboere en dag på at fylde plantekasser med jord og plante 

krydderurter. Der blev også plantet Tranebær og Blåbær på den ene skråning. 
 Smeden, Tom, har lavet de tre griller på pladsen og fået rettet dem op, så de nu 

står flotte og klar til brug. Tom har også lavet jern til bænken. 
  Gartnerfirmaet Dahlgård har anlagt haven og de øvrige udearealer i samarbej-

de med Udeudvalget. 
 Stor inspiration har vi fået fra Povl Markussen fra Agenda Centret, så vi fik 

tænkt biodiversitet, insekter og fugle med i haven. 
 
   Vejret viste sig ikke fra sin bedste side til indvielsen, men heldigvis kom glade børn 
og forældre for at deltage. Der blev drukket kaffe, saft og spist kage, og der blev 
holdt taler. 
   Astrid indledte festlighederne og fortalte, at haven er anlagt på Albertslund Kom-
munens grund, og at afdelingen foreløbigt har fået en 10-årig brugsret på området. De 
fleste midler til etablering af haven kommer fra den 2. præmie Udeudvalget vandt 
gennem en konkurrence udskrevet af Friluftsrådet. 
   Borgmester Steen Christiansen deltog også og holdt en fin tale. Vinnie Hansen fra  
Bo - Vest og Lene Kujan fra afd. 4 Syd Gårdhusene kom også forbi. 
 
Udeudvalget 
Astrid og Susan 
 
Se også : 
 billedreportagen fra Oasens indvielse på de næste to sider 
 forsidebilledet med lysfangerskulpturen midt i Oasen 
 Præsentation af vinderen af  navnekonkurrencen på side 7 
 Indlæg om Oasens springvand på side 8 
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Stemningsbilleder fra Oasens indvielse 

 
 

Foto-

graf: 

Peters-

foto  

Udeudvalget bød på kage, kaffe 
og the, som  blev nydt på de fine 
nyistandsatte borde og bænke 
foran beboerhuset. 

Astrid bød velkommen og for-
talte om fællesskabet og det 
fine samarbejde, som ligger bag 
eatbleringen af Oasen. 

Tine Sønderby viste rundt, 
fortalte om, om arbejdet 
med indretningen, om be-
plantningerne, om spring-
vandet, om skulpturen og 
om de mange anvendelses-
muligheder af den nye 

Fortsættes på side 11 
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 Til Venstre. - Borgmester, Steen 
Christiansen, fra Albertslund Kom-
mune og  formanden, Winie Hansen, 
fra Bo-Vest var også mødt frem ved 
indvielsen.  

Nedenfor. - Borgmesteren holdt 
tale for beboerne midt imellem  
blomsterkasser med krydderurter 
og vores fine nye havegrill. 

Nedenfor. - Anna og Ole sørgede for at Oasens 
kyssebænk blev indviet ordentligt. - Tak for det! 

Og så har Oasen fået sin egen 
informationstavle. Her kan  man 
læse om pladsen, mens træerne 
spejler sig i den blanke plade. 

Foto-

graf: 

Peters-

foto  



Affaldsindsamlingsdagen 
Søndag den 31. marts 
Hvad blev resultatet? 
 
   I Årets indsamling deltog der i alt 35 beboere, 17 voksne 
og 18 børn.  - Så mange har vi ikke været tidligere. 
   Fokusområdet var i år cigaretskod, men hvad indsam-
lingsholdene ellers mødte af affald på deres vej, blev også 
samlet ind. 
   Der blev i alt samlet 2,583 kg. Cigaretskod og 12,895 
kg. Andet affald. 
   I år var der præmier til dem der havde samlet flest og 
næstflest skod. 
   Jeanette Tulle Nyborg Larsen med Victoria, Isabella og Michaela, samlede 787 
gram cigaretskod, og vandt dermed første præmien. 
   Thea Poulsen, med hjælp fra Annika og Adam, samlede 297 gram cigaretskod, og 
vandt dermed anden præmien.  
   Begge præmierne var fine jordbærkrukker med tilhørende jordbærplanter. 
   Til alle børn var der godteposer, som tak for deres indsats og til de voksne var der 
kaffe og kage. 
   Det blev en  både dejlig og nyttig formiddag, som du måske kan fornemme af bille-
derne nedenfor og på næste side, taget af Hans K. Andersen: 
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Kl. 10 mødtes vi i genbrugsgården, 

ivrige efter at komme i gang med 

indsamlingen. 

Og så var det bare om at  komme ud i 

afdelingen  med affaldsposer og snappe-

re.  Her til højre bliver der indsamlet ci-

garetskod på pladsen foran beboerhuset. 

Fortsættes på side 13 
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Også ved indgangen til beboerhuset var der gang 

i oprydningen. - Her til venstre har mor og søn 

allerede samlet mange hundrede cigaretskod. 

Efter indsamlingen  blev vi budt på kage, kaffe 

og softdrinks, som vi kunne nyde mens det ind-

samlede affald blev vejet af. 

Første præmien 

gik till Victoria, 

Michaela, Tulle 

og Isabella. 

Anden præmien gik til Anika, 

Thea og Adam. 

Her viser Jens Arne de  man-

ge tusinde indsamlede skod. 

2,583 Kg 
cigaretskod! 
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Spiseklubbens fem års Jubilæum 
 
På spiseklubaftenen den  24. april kunne vi fejre, at spiseklubben nu har fungeret i 5 
år.  Det skete med en lækker italiensk tre retters fødselsdagsmenu: 
• Arancini med trøffelcreme 
• Lasagne med blandet grøn salat 
• Islagkage 
 
Der deltog 24 middagsgæster, og vi blev som sædvanligt mødt med et veldækket 
bord. Denne gang med et lille fødselsdagsflag på midten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi var alle meget stolte af, at vi nu har haft en velfungerende spiseklub i fem år. 
Stemningen var helt i top, og der blev selvfølgelig også skålet for den runde fødsels-
dag:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis flere af læserne skulle få lyst at spise med en aften, vil I være meget velkomne. 
Prisen er 45 kr. hvis man er mere end 12 år, 20 kr. hvis man er mellem 6 og 12 år, og 
gratis hvis man er under 6 år. 
 - Eller: hvis man selv har lyst til at prøve lidt italiensk madlavning, kan man følge 
opskriften på Arancini med trøffelcreme på de næste to sider. 

Fotograf 

petersfoto  
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ARANCINI 
 
Friterede risottokugler, 
som vi fik til spiseklubbens 
5 års jubilæum 

 
 

Svamperisotto til arancini 
Antipasti til 10 - 15 personer 

 
 375 gram Arborio-ris 
 1½ - 2 store løg, finthakkede 
 2 store Portobello-svampe, skåret i små tern 
 1½ - 2 håndfulde tørrede svampe (eks. Karl Johan), blendede 
 1 stort glas hvidvin 
 1½ liter kogende grøntsags- eller svampe-bouillon  
 2 håndfulde revet parmesanost 
 Smør og olivenolie til stegning og til tilsmagning 
 Salt og peber 
 Evt. hvidløg til de stegte svampe 
 

Sådan laver du risotto: 
 
 Steg de friske svampe ved medium varme, evt. sammen med et par fed hvid-

løg. Steg til de har smidt lidt saft og stadig har lidt bid. Drys med peber under-
vejs. Lad dem køle og dryppe af på et stykke køkkenrulle, hak dem fint med en 
kniv.  

 Steg løg i en god sjat olivenolie i gryden ved medium varme, til de bliver gen-
nemsigtige og klare at se på.  

 Tilsæt risene, og rør i blandingen et minuts tid.  
 Tilsæt de blendede tørrede svampe, og rør yderligere 1 minut.  
 Hæld vinen på, og lad den langsomt koge ind.  
 Herefter tilsætter du 1-2 dl bouillon, lader det koge ind under omrøring, og på 

den måde fortsætter du med at tilsætte bouillon, indtil risene er næsten færdige. 
De skal stadig have lidt bid og må aldrig koge helt tør. 

 Når risene er, som du ønsker dem, så tilføjes parmesanen, og når den er smel-
tet, kan du smide et par klumper smør i for ekstra smag. Vend svampene i ri-
sottoen. Smag til med salt eller mere parmesan. Lad den hvile i panden et mi-
nuts tid, uden varme. 

 Fortsættes på side 16 
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Sådan laver du risottokugler: 
 
 Køl risottoen ned. Den skal være helt kold (gerne natten over i køleskab), in-

den man kan gå i gang med at rulle massen til små kugler i golfbold-størrelse 
(ca. 125 g. pr. stk.) 

 Risotto-kuglerne vendes i mel, æg og rasp. 
 Så skal kuglerne frittes i 180 grader varm olie, indtil de er færdige. Det tager 

ca. 3-5 minutter til de er gyldentbrune. Lad dem dryppe af på fedtsugende pa-
pir. 

 Og så er der serveret.      
 

Trøffelmayo 
 
Køb en rigtig god mayonnaise 

Tilsæt trøffelolie, lidt hvidvinseddike, lidt salt og trøf-

felpasta. 

Af ovenstående portion, i den angivne størrelse bliver 

der ca. 14 arancinier. 

 

NB: Du kan også servere dine riskugler med en god hjemmelavet tomatsovs. 

Risotto egner sig ikke til genopvarmning, så risottokugler kan være et led i at bekæm-

pe madspild, de kan nemlig laves af en hvilken som helst rest risotto.  

 

Velbekomme 

Nina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arancini betyder små appelsiner på italiensk, og den betegnelse giver jo  god mening, 
når man ser dem på anretterbordet, klar til servering. 

Fotograf 

petersfoto  

Fortsat fra side 15 
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Drop sprøjtegift i din have 
- den er et lille økosystem, som du har ansvaret for! 

 
For mange haveejere er sprøjtegift en genvej 
til en flot have, men når man sprøjter sin have 
kan rester af sprøjtegift sive ned til grundvan-
det, og bare en enkelt dråbe kan forurene op til 
60.000 liter rent drikkevand. 
 
Sprøjtegift er  beregnet til at udrydde såkaldte 
skadedyr, ukrudt, insekter, mos mv., men gif-
ten rammer hele det økosystem, insekterne og 
ukrudtet indgår i.  

 
Mindre biodiversitet 
Brugen af sprøjtegifte både i landbruget og i private haver har 
været med til at mindske biodiversiteten i Danmark og i resten 
af verden. Og selvom insekter og ukrudt  kan være irriterende, 
er de med til at bestøve planter, udruge sommerfuglelarver og 
være mad for de større dyr. Forsvinder insekterne, forsvinder 
blomsterne og de lidt større dyr også – og det kan være svært at 
få bestøvet frugttræerne. 
 
I februar offentliggjorde forskere, at 40 procent af verdens in-
sektarter er truede, og at antallet af insekter i verden falder med 
2,5 procent om året. I Danmark er det især bier og sommerfugle, 
der er truede. 

 
Hvad kan du gøre for at sikre biodiversiteten i din have? 
Ud over at undlade at sprøjte med sprøjtegift i din have, kan du gøre din have lidt 
vildere ved bl.a.  
- at sørge for, at der er blomster, lige fra det tidlige forår til sent på efteråret, 
- at lave vinterly til insekterne, 
- at droppe gødningen i dele af haven, og så planter, der foretrækker næringsfattig 
   jord, 
- at lade græsset i en del af din græsplæne vokse sig langt, 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Agendacenteret 
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HUSK! 
Den anden onsdag i må-

neden, undtagen i juli: 

 12/6, 14/8, 11/9 og 9/10.  
 

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.      Hilsen Linda Jensen 

HUSK OGSÅ: 

ZUMBA 
Kom med hver mandag hvor der er Zumba i beboerhuset 

Hjortens kvarter 10, kl. 17.00-18.00 

Prisen er 100 kr. pr. måned og 30 kr. for en prøvetime. 
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Torsdag den 6/6 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 12/6 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 19/6 kl. 18:  Spiseklub 
Onsdag den 14/8 kl. 19:  Banko 
Torsdag den 15/8 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 21/8 kl. 18:  Grillaften i spiseklubben 
Lørdag den 31/8 kl. 11-16:  Bydelsfest for Albertslund Syd, Kanalens Kvt. 72. 
Torsdag den 5/9 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 11/9 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 18/9 kl. 18:  Spiseklub 
Hver mandag kl. 17.00-18.00:  Zumba i beboerhuset - Dog ikke i juli måned. 

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 forskellige redskaber: 
 Trækvogn, sækkevogn, trillebør, ørnenæb, kost, skovl og andre 
 haveredskaber. - Desuden el-plæneklipper og el-hækkesaks uden 
 forlængerledning. Låner skal selv sørge for forlængerledning. 
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 
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Sjov 
i afdelingen 

Ved Kurt Schultz 


