
FIGENBLADET 
Bladet der dækker det væsentlige 

 47. Årgang nr. 2       juni 2020 

Servicebesøg i VA 4 Række i en Corona tid 

Selv om corona smitten er kommet under kontrol, findes den stadigvæk, og vi 
har ingen som helst immunitet mod sygdommen. Derfor skal vi stadigvæk holde 
afstand og være påpasselige. Dette gælder ikke mindst for medarbejderne i drif-
ten, der både kan smitte eller blive smittede, når de er på servicebesøg hos bebo-
erne.  - På billedet ser du Claus Olsen, der gør sig klar med værnemidler til at 
udskifte filtrene i ventilationsanlægget hos en beboer i Bjørnens Kvarter. - Inde 
i bladet  kan du læse meget mere om  konsekvenser af corona krisen her hos os. 

Foto: Hans K. Andersen 



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. 10 - 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: 
    Der er ikke mulighed for personligt fremmøde under  
    Corona krisen.     
Telefontid, 8819 0240: mandag, tirsdag, onsdag,  torsdag kl. 8 - 14 
    fredag     kl. 8 - 12 
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 el, vand, varme, kloak, TV-forsyning og ved andre alvorli-
ge skader udenfor åbningstiden kontaktes 
  Vagtselskabet:      70 25 26 32                       
   Ved overfyldte affaldsbeholdere kontaktes 
  Vestforbrænding Kundeservice:   70 25 70 60 
   Ved tvivl om sortering af affald kontaktes 
  Agendacenterets Sorterings Hotline:  43 62 20 15 
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Nedlukning i VA 4 Række 

under corona krisen 

Da regeringen den 11. marts beordrede nedlukning af alle offentlige arrangementer 
og forsamlinger med mange deltagere, betød det, at næsten alle beboeraktiviteter i 
vores boligafdeling blev sat i stå: 

• Vi måtte aflyse vores beboermøde den 19. marts. 

• Vi måtte udskyde alle valg til afdelingsbestyrelsen og til vore arbejdsgrupper. Det 
betyder, at bestyrelse og arbejdsgrupper fortsætter uændret med de repræsentan-
ter, der blev valgt sidste år. 

• Boligafdelingens regnskab er blevet godkendt af VAs bestyrelse og ikke af vores 
beboermøde, som vi plejer. 

• Næsten alle afdelingsbestyrelsens møder er aflyste. 

• Vi spiller ikke mere banko  den anden onsdag i måneden. 

• Vi mødes heller ikke til fællesspisning den tredje onsdag i måneden. 

• Og vi danser heller ikke zumba i beboerhuset om mandagen. 

Også Driften i vores boligafdeling er skåret kraftigt ned. Det kan du læse mere om 
side 4 og  5. 

Desuden har alle aktiviteter i BS72 været lukket ned indtil for ganske nyligt. Det kan 
du læse mere om side 6 og 7. 

Men der er dog stadigvæk noget der fungerer her hos os: 

• Genbrugsgården fungerer næsten som normalt. Læs mere om det side 9. 

• Og så er der planlagt affaldsindsamling lørdag den 19 september med efterårsren-
gøring i vores afdeling. Til erstatning for forårsrengøringen, der var planlagt i 
april. Læs mere om dette på side 8. 

• Men især er der jo Figenbladet, som udkommer helt uberørt af, om der er corona 
eller ej, eller andre forhindringer. 

Netop nu sidder du med det seneste nummer af Figenbladet i dine hænder. Her kan 
du især læse  om corona krisen, og hvad den betyder for vores afdeling. Du kan læse 
om krydderurter, om kulinariske specialiteter, om petanque, om andre spændende 
lege og spil, om løberuter og om meget mere.  - Man må glæde sig over, at vi har en 
god boligafdeling, hvor der er så mange muligheder for at tage sig noget til, selv om 
meget er lukket ned nu under corona krisen. 

          Mvh for redaktionen 
          Hans K. Andersen 
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Driften og Corona i VA 4 Række! 

Da Danmark blev ramt af Corona og blev lukket ned, var BO-VEST hurtig til at ud-
stikke nogle retningslinjer for den eksterne drift. 

Vi skulle ændre vores bemanding, så vi kun var halvdelen i afdelingen ad gangen, og 
den anden halvdel skulle så arbejde hjemmefra. Dette fordi, hvis der skete en smitte 
af det ene hold, så kunne vi sætte det andet hold ind. 

Alle møder med bestyrelser, beboermøder, grupper, leverandører, personalemøder, 
interne og eksterne møder i BO-VEST, mv., blev aflyst eller flyttet til telefon- eller 
videomøder. 

Vi har derfor kun være bemandet med 50% de sidste tre måneder, og det siger sig 
selv, at der så er opgaver, vi ikke kan nå. Vi har omstillet telefoner så vi kan holde 
kontortid hjemmefra, og andre tiltag, når nu vi ikke kunne være sammen. 

Vi har derfor prioriteret vores opgaver således: 

1. Beboerservice: Dette har vi klaret langt hen ad vejen med egne medarbejdere, 
som så har brugt værnemidler for at beskytte sig selv og beboerne. I nogle tilfælde 
har vi brugt flere eksterne leverandører til udvalgte opgaver, og ganske få har vi ud-
skudt til efter Corona. 

Nedenfor ser I Kenny Mikkelborg  på vej ud for at  levere service til beboerne. -  På forsiden 
af bladet ser i Claus Olsen gøre sig klar med værnemidler til service i en bolig. 
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 2. Det grønne arbejde: Vi har prioriteret vore nye beplantninger, mht. vanding, 
lugning, beskæring mv., og herefter græsslåning. Vi slår dog ikke græsset så tit som 
normalt. Ukrudt på stier mv. kommer også i anden række, da vi jo kun er bemandet 
med 50%. 

Nedenfor ser I Pia Vejleby og Ole Østergård i gang med at  luge blomsterbede og petanque-
bane i legegaden ved Bjørnens Kvarter og i ”Oasen” ved beboerhuset. 

 

3. Affald: Vi forsøger at holde rent om-
kring molokker, og på genbrugspladsen, 
men det kan halte noget. Vi opfordrer der-
for alle beboere til at hjælpe med at holde 
afdelingen så ren og fin som muligt. Brug 
vores mange skraldespande i stedet for at 
smide det på stier og græsplæner. Stil ikke 
noget ved siden af molokkerne. Prøv at 
klippe eller skære de største genstande i 
stykker, så de kan smides i molokkerne. 
Hvis ikke det er muligt at dele tingene, så 
de kan gå ned igennem hullerne til nedkast, 
så gå på genbrugspladsen i åbningstiden 
med disse ting. 

Der er mange opgaver som vi ikke har tid 
til at løse, men vi gør vores bedste for at det 
ikke skal blive til gene for jer beboere.Vi har rigtigt mange opkald på telefonerne, og 
vi forsøger at svare alle. Men hvis du oplever, at du ikke kan komme igennem direk-
te, skal du bare efterlade navn, tlf.nr, og hvad det drejer sig om på vores telefonsva-
rer, så vil vi kontakte dig efterfølgende for at lave en aftale. 

Vi håber, I har forståelse for vores situation, og vi forsøger efter bedste evne, at gøre 
jer tilfredse under disse Corona omstændigheder. 

 Med Venlig Hilsen   Ejendomsleder Michael Willumsen  

Fortsat fra side 4 

Fo
Foto: Hans K. Andersen 

Foto: Hans K. Andersen 

Foto: Hans K. Andersen 

Nedenfor ser I  Ole Østergård i gang med 

at rydde op på genbrugspladsen 
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   Meget er ikke som det plejer at være i denne Corona-tid... I ved det vist desværre 
alt for godt… Også BS 72 har mærket virkningen af lockdown! Vi var ellers klar med 
en masse nye tiltag, nye trænere og et opstartsseminar i samarbejde med Get2Sport 
og Idrættens hus i Brøndby. 

   Faktisk havde jeg på den skæbnesvangre aften - 11. marts 2020, hvor Mette Frede-
riksen lukkede landet ned, netop haft et møde med fire studerende fra RUC (bl.a. et 
tidligere medlem og nabo) omkring et kommunikationsprojekt, som vi havde lovet at 
hjælpe dem med... Få timer senere tog vi beslutningen om, at lukke al træning og 
klubrelaterede aktiviteter ned som anbefalet.  

   Herefter fulgte nogle forvirrende og frustrerende dage, på arbejde, privat og som 
klubformand, før jeg havde dannet mig et billede af den nye fremtid. Heldigvis 
strømmede det ind med kommunikation fra Albertslund kommune, DBU og DIF om-
kring, hvordan vi lokalt skulle forholde os. Efter nogle få henvendelser var vore træ-
nere/ledere og medlemmer også klar over situationens alvor - og har bakket os op 
omkring vore beslutninger. 

   Der har løbende været overvejelser og tunge beslutninger om nødvendigheden af, at 
aflyse vore stævner og planlagte rejser. Det har også været ærgerligt at se vores vare-
beholdning komme nærmere og nærmere udløbsdato - uden vi havde mulighed for at 
sælge ud - Tror det er første gang i klubbens historie, at vi brænder inde med 5 fusta-
ger fadøl!!! 

 

 

BS 72 

I en Corona-tid 

Normalt myldrer det med liv i BS 72 i weekenderne  og på  helligdagene! 

Foto fra BS 72 hjemmeside 

http://www.bs72.dk/
http://www.bs72.dk/
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   Det var en yderligere bekymring hos os, om klubbens område ville blive et stort 
samlingspunkt og et farligt/Corona-hotspot på grund af det gode vejr og manglende 
adspredelsesmuligheder i øvrigt. Heldigvis har jeg kun stor ros til vore medlemmer 
samt jer naboer, der kun i begrænset omfang og kun i mindre grupper har benyttet 
vores faciliteter - Tak for det! 

   Nu har vi så endelig fået lov til en delvis genåbning. Men det bliver i første omgang 
ikke helt som vi kender det: ingen omklædning, lukket klubhus og intet socialt liv, 
som vi ellers vægter højt. - Men til gengæld masser af sæbe og håndvask (Normalt er 
det i øvrigt ikke godt, at målmanden har sæbe på hænderne). Vi har dog valgt at gen-
åbne for de hold, som ønsker det, og gjort dem opmærksom på de strikse protokoller, 
der er udarbejdet for os som fodboldklub. 

   Igen: Stor ros til DIF, DBU og Albertslund Kommune for at rykke hurtigt - og sikre 
os så optimale opstartsmulighder, som muligt. Jeg håber, alle efterlever de satte krav, 
da vi ellers straks må lukke ned igen. Omvendt: hvis det går godt - så kan I måske få 
lov til at give formanden et skul-
derskub eller måske endda en gli-
dende tackling.... 

   Pas nu fortsat på jer selv og jeres 
naboer - og glem ikke, at invitere 
på en kop Corona-kaffe i baghaven 
(eller en kold øl, et glas vin etc.). 

 
Sportslig hilsen 
Hans-Carl Evers Hansen 
Formand i BS 72 
og nabo fra Bjørnens Kvarter 

Men her under corona krisen er der helt tomt - også i Pinsen! 

Foto: Hans K. Andersen 

Men snart vil klubben være i gang igen, og snart vil 
der være nye sejre at fejre! 

Foto fra BS 72 hjemmeside 
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OBS:Corona-udsat arrangement fra forår til efterår: 
 

  Efterårsrengøring i afd.VA 4 række 
  lørdag d.19. sept. kl. 10:30 – 13. 
 
 
 
VI GÅR 
PLASTAMOK 
I ÅR 

 
 
 

 
 

 

Igen i år står dansk naturfredningsforening bag den nationale affaldsindsamlingsdag 
og denne gang er der specielt fokus på plastik. Aktivitetsudvalget har tilmeldt vores 
afdeling, og vi håber, at I møder talstærkt op. Der vil blive uddelt to præmier i alt. 
D.v.s. én til henholdsvis den/de, der har samlet flest stykker plastik, og én til den/de, 
der har samlet flest kg andet affald. Cigaretskod med filter indeholder også plastik, 
og vi skal selvfølgelig også samle almindeligt affald som dåser og den slags, som vi 
plejer. 

Vi mødes kl.10:30 i Genbrugsgården. Her får vi udleveret udstyr og hver især får vi 
tildelt et område, vi skal samle ind i. 

Kl.12 samles vi igen i Genbrugsgården, og her vil der være kage, kaffe, te og safte-
vand. Desuden vil der være slikposer til børnene. Der vil blive talt op (plastik, fordi 
det næsten ikke vejer noget) og afvejet (alt andet affald), og naturligvis uddelt præmi-
er for de to kategorier af indsamlet affald. 

Vi håber, at der kommer rigtigt mange både børn og voksne, som vil bruge et par ti-
mer på at gøre vores afdeling ren. 

Af hensyn til indkøb af drikkevarer, slik og udstyr, vil det være rigtigt godt, hvis I 
tilmelder jer. I har to muligheder: enten SMS på mit telefonnummer eller send mig en 
mail på min mailadresse. Tilmelding senest mandag d. 14. september. I er velkomne 
til at møde op uden tilmelding, men så er der måske ikke slikposer og udstyr nok. 

                                          På vegne af Aktivitetsudvalget VA 4 Række 
                                                                  Jens Arne Nielsen 
                                                       SMS eller telefon: 61854364 
                                               Eller på mail: jensarn4@hotmail.dk 

Foto: 

Jens Arne Nielsen 

Fra affaldsindsam-

lingen for to år si-

den.             Foto: 

Jens Arne Nielsen 
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Vær særlig hensynsfuld i Genbrugsgården 
 

 

 

 

 

 

 

 

Genbrugsgården er vendt tilbage til de normale åbningstider - Næsten! 

   I april måned har vi forsøgt at holde genbrugsgården åben uden bemanding udenfor 
de normale åbningstider. Det er ikke faldet godt ud. Fra fredag den 24. april er vi der-
for vendt tilbage til næsten normale åbningstider: 

• Indenfor normal arbejdstid holder Driften genbrugsgården åben mandage, onsda-
ge og fredage fra kl. 11:15 til kl. 11:45. Dog ikke den 1. maj og ikke Grund-
lovsdag den 5.juni. 

• Uden for normal arbejdstid holder genbrugsgruppen genbrugsgården åben hver 
søndag fra kl. 10 til 12. 

   Derimod holder vi ikke åbent torsdag eftermiddage, som vi plejer, og vil ikke gøre 
det, før end corona krisen er overstået. Årsagen hertil er, at vi gerne vil skåne de gen-
brugsvejledere, der plejer at holde åbent torsdag eftermiddag, hvoraf flere er i særlig 
alvorlig risiko, hvis de skulle blive smittede med corona virus. Sandsynligvis vil vi 
ikke mere holde åbent torsdag eftermiddage resten af året. 

   Men husk: Risikoen for smitte med coro-
na virus er stadig til stede blandt os. Vi skal 
derfor alle vise særligt hensyn overfor hin-
anden når vi færdes i Genbrugsgården. - 
Beboerne skal selv sortere deres affald. - 
Genbrugsvejlederne skal kun vejlede bebo-
erne i, hvordan affaldet skal sorteres. De må 
ikke røre det. - Og så skal alle huske at hol-
de afstand til hinanden i genbrugsgården, så 
vi ikke smitter hinanden. 
 
 for Genbrugsgruppen 
 Hans Kristian Andersen. 

Foto: Hans K. Andersen 

Det er vigtigt , at vi 

holder afstand ind-

byrdes, når vi er i 

genbrugsgården 

Som her demon-

streret af genbrugs-

vejlederne, Henrik, 

Bente og Brian 

Og det er vigtigt , at vi vasker hænder 

eller bruger håndsprit, som Brian her. 

Foto: Hans K. Andersen 

Foto: Hans K. Andersen 



Side 10          Figenbladet nr. 2 - 2020 

Anvendelse af vilde urter og haveurter 
 

Naturen skænker os en overflod af dejlige smagsgivere fra det tidlige forår og langt 
hen på efteråret. 
I foråret er der Ramsløg, Løgkarse, Skvalderkål og i haverne Purløg. Senere er der 
Persille, Basilikum, Rucola, Mynter, blot for at nævne nogle. 
 
Men husk! Du skal være sikker på hvad du putter i munden, så du ikke udsætter 
dig selv og din familie for at blive at spise farlige og evt. dødelige planter. Søg råd 
hos nogle, der ved noget om urter, eller køb dig til de dyrkede arter 
 

Tørring af krydderurter i ovn 
• Pluk et ordentligt bundt af én slagt krydderurt.  
• Rens og skyl stænglerne for skidt og snavs og even-

tuelle små dyr. Tør dem i et viskestykke. Krydderur-
terne må ikke være helt våde, når du lægger dem i 
ovnen. Læg urterne direkte på en bageplade med 
bagepapir.  

• Lad krydderurterne tørre i 2-3 timer ved 50-55 gra-
der/ varmluft, eller i længere tid, hvis det er en kraf-
tig krydderurt. 

• Tjek efter, at krydderurten er helt, tør og smuldr der-
efter bladene i lille sylteglas eller lignende, som du 
kan lægge låg på. 

 
Urtesalt 

1. Ramsløg/ eller andre ur-
ter, rengøres grundigt og 
blancheres eventuelt kort 
for at sikre, at alle jordbak-
terier er væk. Urterne tørres 
forsigtigt i et viskestykke 
eller lignede og kommes i 
en blender med salt. 
Jeg anvendte 1 kg salt til 
cirka 75-100 g Urter. Der 
kan både anvendes alm 
groft salt eller havsalt. Vær 

forsigtig ikke at blende for længe, da det vil pulverisere saltet. Efter blendningen bre-
des saltet ud på en bageplade i et jævnt lag og tørres i oven ved 50℃ i cirka 1-
1½time. Det kan være en god ide at vende rundt i saltet et par gange under tørringen. 
 
2. De tørrede Urter kommes i en stenmorter og knuses let med havsalt. Har du ikke en 
morter, så læg salt og urter i en plastpose og rul lidt frem og tilbage med en kagerulle. 

Fortsættes side  11 
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Urteolie. 
Blendes ramsløg eller andre urter med olie får man en 
fantastisk aromatisk olie med den flotteste grønne far-
ve, som er god både til dressinger, i salater, til pynt på 
lyse legerede supper og meget andet.  
Urterne blendes med olie i 10 minutter, hvorefter den 
sigtes og hældes på skoldet glas. Opbevares mørkt og 
køligt. Holdbarhed på køl: 2 -3 måneder. 
Pulpen, som sies fra, skal selvfølgelig ikke smides ud, 
den kan anvendes til pesto, hvis den blandes med nød-
der/kerner, revet ost, lidt citronsaft, salt og om nødven-
digt lidt god olie. 
 
Pesto 

 
3 håndfulde frisk skyllede basilikumblade, eller 
andre urter  
1/2 fed hvidløg 
40 g parmesan, Vesterhavsost eller anden hård ost 
30 g pinjekerner, eller andre nødder eller kerner 
3 spsk. Olivenolie eller anden god olie 
flagesalt 
sort peber 
Evt. lidt reven citronskal og/eller saft 
 

Rist pinjekerner på en pande, under omrøring til de får lidt farve. 
Alle ingredienserne hakkes fint på et skærebræt eller, endnu nemmere, kommes i en 
foodprocessor. 
Smag til med salt og vurder, om det evt. skal have en smule mere olivenolie. 
 
Urtesmør 

 
En håndfuld rengjorte, hakkede urterblade blendes 
med ½  pk smør og evt. et nip salt til at fremhæve 
smagen. For fine smørruller, som ser godt ud på 
grillbordet og gør det nemt at skære en skive af, 
lægges smørret  på et stykke husholdningsfilm, 
som herefter rulles sammen til en pølse og lægges 
på køl eller i fryseren til senere brug. 
 
 
    Med venlig hilsen 
    Nina Eilers 
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Petanquebanen i Oasen 
Hyggeligt samvær  

- men husk at holde afstand 
 

   Petanque kan spilles på de fleste hårde un-
derlag. Bedst er en grusbane, som vi har fået 
anlagt i Oasen og frit kan benyttes af alle, der 
har lyst. 
   Sidste sommer blev den primært brugt af 
familier, der med deres gæster trak ud af bebo-
erhuset , ud i Oasen for at legede og spille Vi-
kingespil, eller spille petanque på banen. 
   I behøver ikke at være lejere i beboerhuset 
for at bruge Oasen og petanquebanen. Den er 
til fri afbenyttelse for alle beboere. I skal selv 
medbringe petanque kuglerne og en rive til at 
glatte banen med.  
 

Petanque regler: 
   Helt enkelt går petanque ud på at kaste sine kugler, så de lander så tæt på den lille 
bold, kaldet grisen, som muligt.  
   Før man kan spille, tegnes en cirkel i gruset, i banens ene ende. Man skal stå i 
cirklen når man kaster. (Synes I, at vores bane er for kort, så kan i stå for enden af 
banen i stedet) 
   Petanque spilles altid med to hold mod hinanden. 
   Petanque kan spilles: Single = én mod én med tre kugler hver. Double = to mod to 
med tre kugler på hvert hold. Triple = tre mod tre med to kugler på hvert hold.   
   Der trækkes lod om hvilket hold, der skal starte. Holdene bestemmer selv, i hvilken 
rækkefølge spillerne kaster. Den første spiller på det hold, der vinder lodtrækningen, 
tager grisen og kaster den mellem seks og ti meter væk fra cirklen.  
 
Så kan spillet begynde! 
• Første spiller fra det hold, der vandt lodtrækningen, 

kaster den første kugle ud og prøver at komme så 
tæt ved grisen som muligt. 

• Derefter kaster en spiller fra det andet hold og prø-
ver at få placeret sin kugle tættere på grisen end 
modstanderens eller prøver at skyde den første 
kugle væk, så han/hendes kugle kommer nærmest. 

• Så snart et hold får placeret en kugle nærmere gri-
sen end modstanderens, må de lade turen gå videre 
til det andet hold. Når et hold ikke har flere kugler 
tilbage, kaster det andet hold resten af sine kugler. 
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Fortsættes på side 13 

 

• Når den sidste kugle er kastet, skal der uddeles point. Kun ét hold får point i hver 
runde. Det hold som ligger nærmest grisen, får lige så mange point, som de har 
kugler tættere på grisen end det/de andre holds nærmeste kugle. 

• Det hold der får point, vinder også retten til at kaste grisen ud i næste spil. 
• Cirklen flyttes ned i banens anden ende af banen, grisen kastes, og en ny dyst 

kan begynde.  
• Det hold, der først opnår 13 point, har vundet hele baduljen. 
 
Død kugle eller død gris: 
• Rammes grisen og bliver den på banen, så 

spiller man bare videre med grisens nye 
position.  

• Linjer, kanter og vægge er ´døde´. Dør en 
kugle, fordi den rammer en linje eller væg, 
så udgår den (men man får den tilbage i 
næste spil).  

• Dør grisen, så slutter spillet. Hvis kun det 
ene hold har kugler tilbage, som ikke er 
kastet, så får de point svarende til det antal 
kugler de endnu ikke har kastet. Har flere 
hold kugler tilbage, bliver der ingen point-
uddeling, og et nyt spil påbegyndes direkte. 

 
God fornøjelse med spillet 

Nina Eilers 
 

 

Bekæmp myrer i haven – Billigt og Giftfrit 

 

 

En god nabo har givet mig et råd, 
som han siger, virker. Skær en 
appelsin i skiver og anbring dem 
på jorden over myrernes tilholds-
sted. Så forsvinder de, siger han. 
(Se illustration). Prøv selv! 
 
M.v.h. 
Jens Arne Nielsen 

Fortsat fra side 12 

Foto: Hans K. Andersen 

Foto: Jens Arne Nielsen 
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Røverborge, krokodilledyb og klatrevæg 
 
Efter renoveringen af rækkehusene har vi også i VA 4 Række fået et legepladsud-
valg, som både er meget idérigt og meget initiativrigt.  I vores boligafdeling har vi 
derfor fået meget bedre legemuligheder end nogen sinde før. Her f.eks. Legegaden 
langs Vridsløsevej i Bjørnens Kvarter: 
 

Her til højre ser I Musta-
fa fra Bjørnens Kvarter, 
hvordan  han har taget 
de to røverborge i lege-
gaden i besiddelse for-
uden hængebroen mellem 
dem. 

Her til venstre ser I, hvordan 
han tæmmer den farlige kroko-
dille der hærger slugten mellem 
røverborgene. 

- og her til højre ser I, 
hvordan han overvinder 
selv de vanskeligste for-
hindringer i sin kamp for 
at sikre fred og retfær-
dighed  på trods af røve-
re og krokodiller. 

Foto og tekst: 

Hans K. Andersen 
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Løbetræning i Albertslund Syd 

Og så er vi i Albertslund Syd omgivet af meget smuk natur, som vi kan bruge til både 
vandreture, hundeluftning, leg, løbetræning og meget mere. På Hjemmesiden for Al-
bertslund Kommune finder du let  flere oplysninger om området, og hvordan du kan 
bruge det.  Her f.eks. tre forslag til løberuter, hvis du skulle få lyst til at løbe eller gå 
dig en tur i området: 

 Her til venstre en 3 km løberute gen-
nem bebyggelsen, langs kanalen, 
gennem Kongsholmparken  og over 
bjerget. 

Her nedenfor en 5 km løberute 
gennem bebyggelsen, langs kana-
len, gennem Kongsholmparken  
og rundt om Tueholm Sø 

… og her nedenfor en 10 km løberute 
gennem bebyggelsen, langs kanalen, gen-
nem Kongsholmparken, langs Store Vejle 
Å til Tranegilde.  Videre herfra  til våd-
områderne i Vallensbæk, forbi Vandski-
søen og Tueholm Sø og tilbage til Fiskens 
Kvarter i vores egen boligafdeling. 
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Hvad kan man ellers tage sig til 
mens coronaen hærger? 

 
Her i dette nummer af Figenbladet har vi beskrevet rigtigt mange muligheder for at 
finde noget at tage sig til her i vores boligafdeling i en corona tid. Men der er meget 
mere: 
 
Vi har jo alle de små rækkehushaver,, 
som vi kan pusle om, og gøre rigtigt fine.
- Her er det Heidi og Morten i Bjørnens 
Kvarter, Som har fået noget utroligt 
smukt ud af deres lille forhave. 
 
Og så har vi jo Oasen , med springvand, 
skulptur, kyssebænk og skibakke. Her er 
også plads til  at stille en bane op for et 
kongespil, hvor man kan dyste med sine 
naboer  om, hvem der er bedst til at kaste 
med køller og vælte klodser. 
 
Man kan også blot gå sig en tur i bebyggelsen og nyde alle de fine beplantninger  vi 
har fået etableret: Her f.eks. Ét af de nye fine blomsterbede i Oasen ved beboerhuse:  

 
Eller de smukke syrener, der er vokset op 
langs hegnet til Børnehuset Sydstjernen. 

Eller man kan nyde de blomstrende rhoden-
dronbuske ved indgangen til beboerhuset. - 
Jo - vi har ganske meget at se på og tage os 
til her i vores boligafdeling. Selv i en corona-
tid. 
 

Foto og tekst: 
Hans K. Andersen 
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Aflever ALT dit tøj til genbrug 

I Danmark køber vi rigtig meget tøj. Det betyder også, at vi smider meget tøj ud. 
Desværre bliver kun 1/3 af det tøj, vi ikke kan bruge mere, afleveret til genbrug. 2/3 
ender i skraldespanden! 

Det betyder, at vi hvert år sender omkring 25.000 tons tekstiler til forbrænding. Det 
er ærgerligt, da langt det meste af det tøj, vi smider ud, enten kan genbruges direkte 
eller genanvendes som råmateriale til tekstilfibre. 

I Agenda Centeret tror vi, at hovedårsagen til, at så meget tøj ryger i skraldespanden, 
er, at mange ikke ved, at selv om tøjet er nusset, har huller, eller er plettet, så kan det 
stadig godt afleveres til genbrug. Det skal bare være rent og tørt. Det eneste tøj, der 
ikke må komme i genbrugscontainerne, er altså beskidt tøj og vådt tøj. 

 

Hvad kan komme til genbrug? 

Så næste gang du har tøj, sko, tasker, bælter eller linned, så aflever det i genbrugs-
containerne, der står rundt omkring i byen. 

Andet tekstil, som diverse boligtilbehør, dyner, puder, tæppe, tøjdyr og tekstilafklip, 
kan også genbruges, men skal afleveres direkte til genbrugsbutikkerne og ikke i gen-

brugscontainerne   

 

      Med venlig hilsen  
      Agenda Centeret 

Fortsættes side 18 
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 Aflever ALT dit tøj til genbrug, fortsat fra side 17: 

Rundt omkring i kommunen er der opstillet genbrugscontainere  for brugt tøj fra for-
skellige hjælpeorganisationer. F.eks.fra Røde Kors og fra  Frelsens Hær. Hos os er 
den nærmeste af disse genbrugscontainere fra Røde Kors. Den er opstillet  på Vrids-
løsevej nr. 2 ved indgangen til genbrugsgården, som vist på billedet nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu igen parkeringskontrol på P-pladserne 
I Bjørnens og Fiskens Kvarterer  

I snart lang tid, har parkeringspladserne i Bjørnen og Fisken været blokeret af bygge- 
materialer og skurvogne, som blev brugt ved udskiftningen af MgO pladerne i række-
husenes facader. - Se billedet nedenfor. - Der har derfor længe ikke været kontrol 
med parkeringerne på P-pladserne i Bjørnens og Fiskens Kvarterer. Men omkring 
den 1. juni vil MT Højgaard flytte deres udstyr, så vi igen kan råde over alle parke-
ringspladserne i Bjørnens og Fiskens Kvarterer. Omkring den 1. juni vil P-vagterne 
derfor genoptage kontrollen af parkeringerne i Bjørnens og Fiskens Kvarterer.  
         Mvh. Hans K. Andersen 

Foto: Hans K. Andersen 

Foto: Hans K. Andersen 
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Næsten alle møder og arrangementer i vores boligafdeling er for tiden aflyst på grund af 
risiko for  smitte med Covid-19 virus. Kun et enkelt arrangement ligger fast: 

• Affaldsindsamling/efterårsrengøring  i VA 4 Række den 19 september. - Se side 8. 
 
Men når krisen er overstået, vil vi tage fat igen efter følgende plan: 

• Den første torsdag hver måned holder afdelingsbestyrelsen møde kl. 17 i beboerhuset.. 

• Den anden onsdag hver måned spiller vi banko i beboerhuset fra kl. 19. 

• Den tredje onsdag i hver måned har vi fællesspisning i beboerhuset fra kl. 18.. 

• Hver mandag danser vi zumba i beboerhuset fra kl. 17 til 18. 

• Den sidste lørdag i august holder vi Bydelsfest ved Café 72 for Albertslund Syd 

• En aften i september holder vi budgetbeboermøde i beboerhuset kl. 19. 

Genbrugsgården, Vridsløsevej 2. Her kan man aflevere ting til direkte 

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: 
Så længe der er risiko for  smitte med covid-19 virus holder vi ikke aftenåbent.. 
 Men når forholdene er blevet normale, vil vi holde åbent igen i Torsdag kl. 17 - 18.  
Weekendåbning: 
Søndag kl. 10 - 12. Dog ikke 24/12 og ikke 31/12 
Vi holder også åbent 1. juledag, 1. nytårsdag 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                      
Omdeler:    Bastian Tue Vang 

eget tryk 



Næste nummer af FIGENBLADET forventes at udkomme i september 2020. 
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 24. august.  
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Sjov i afdelingen 

Ved Kurt Schultz 


