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Nu kan du opleve vild jungle mellem Oksen og Vædderen 

   I december sidste år kunne vi pryde Figenbladets 
forside med en flot grafitti af savannens dyr på trans-
formatorstationen mellem Fisken og Krebsens Kvarte-
rer, malet af den dygtige kunstner, Stine Hvid. 
   I dag er turen kommet til legegaden mellem Oksens 
og Vædderens Kvarterer. Her har hun gengivet det 
vilde jungleliv med flotte malerier på hver side af 
transformatorstationen. Aberne og junglefuglene oven-
over på siden mod legegaden. Til Højre er Stine i færd 
med af male en junglefrø på siden mod Sydskolen. 

Foto: H.K.Andersen 

Foto: Birgit Helbo 



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: 
    Det er endnu ikke besluttet, hvornår ejendomskontoret 
    holdet åbent igen, men der kan bestilles tid til personlig 
    betjening via telefon eller e-mail.    
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 
Suppleant: Inge-Lise Jørgensen  Oksens Kvt. 8F 

   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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Ud af Coronaens kvælende favntag. 

   Coronaen er ved at slippe sit kvælende greb om vores samfund. Cirka ¾ af befolk-
ningen er færdigvaccineret. Der er lave smitte- og indlæggelsestal, og Covid 19 anses 
ikke længere for en samfundskritisk sygdom. D. 10. september ophæves de sidste 
restriktioner, og sygdommen vil formentlig blive noget, vi kan leve med på samme 
måde, som vi kan med influenza.  

   Hvad betyder den fulde genåbning for vores boligafdeling? 

- At vi har holdt bydelsfest igen i år efter at have været nedlukket i 2020. 
- At vi i december igen vil holde julefest i Kongsholmcentret. 
- At vi til februar næste år igen kan holde fastelavnsfest. 
- At beboerhuset igen kan blive brugt til familiefester. 
- At vi nu igen har Banko hver måned. 
- At vi i september igen begynder fællesspisning. 
- At vi sikkert også snart igen vil begynde ZUMBA træningen om mandagen. 
- Og at nørkleklubben også snart kan komme i gang igen 

   Vi kan altså ånde lettet op, da det ser ud til, at vi nu med fornyet livsglæde og krea-
tivitet kan komme i gang med noget nær normale tilstande. Men vi har fået en masse 
erfaring i rygsækken, omkring hvordan vi er nødt til at hjælpe hinanden, når vi er i en 
presset situation, så vi kan bevare vores livsvigtige samfundsfællesskab 

          Jens Arne Nielsen 

Husk: Beboermøde med behandling af budget for 2022. 
Mandag den 27. september kl. 19 i Beboerhuset, Hjortens Kvarter nr. 10 

 

Foreløbig dagsorden 

1. Velkomst   
2. Valg af dirigent 
3. Godkendelse af forretningsorden  
4. Valg af referent 
5. Valg af stemmetællere 
6. Godkendelse af dagsorden 
7. Godkendelse af referat af den 22. juni 2021  
8. Orientering fra verdensmål centeret 
9. Indkomne forslag  
10. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022 
11. Eventuelt  

   Vedrørende indkomne forslag: Beboere kan indlevere forslag til behandling på be-
boermødet. Forslagene skal afleveres på ejendomskontoret senest mandag den 13. 
september kl. 12.00.  

   Vi glæder os til at se jer.    Med venlig hilsen 
       Afdelingsbestyrelsen for VA 4 Række 
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Nyt fra Genbrugsgården 
 

   Genbrugsgården er indrettet, så vi her kan modtage storskrald, farligt affald, have-
jord, haveaffald og lossepladsaffald foruden ting til direkte genbrug. Desuden kan vi 
også modtage plast, metal, papir, pap og glas til oparbejdning og genbrug i ny pro-
duktion. Når I som beboere afleverer affaldet i genbrugsgården er det vigtigt, at det 
bliver sorteret rigtigt. Derfor er der i åbningstiderne altid genbrugsvejledere til stede, 
så I kan få vejledning i, hvordan det skal sorteres. Det fungerer for det meste rigtigt 
fint. Men der er dog nogle forhold, vi alle skal være opmærksomme på, for at få det 
til at fungere endnu bedre: 
• Brugte skabe og andre møbler, skal helst skilles ad hjemmefra, så metaldele, 

plastdele, glasdele og brændbare dele kan sorteres hver for sig. 
• Det er bedst at sortere affaldet hjemmefra. I Genbrugsgården er der ofte stor 

travlhed, og dårligt tid til at sortere affaldet godt nok. 
• Brug aldrig sorte affaldssække. Hvis du samler dit affald i plastsække, skal 

disse være af klar plast, så man kan se, hvad de indeholder. 
• Potteplanter skal altid sorteres i tre dele: Plantens top skal klippes af  lige over 

pottemulden og sorteres som haveaffald. - Pottemuld og planterødder skal  sor-
teres som havejord. - Plantepotten skal sorteres for sig. 

• Hvis du kommer med haveaffald eller havejord i plastposer, skal indholdet 
altid tømmes ud. - Der må ikke lægges plastsække, plastposer eller plastpotter i 
hverken haveaffald eller havejord.  

• Vi tager ikke imod affald fra erhvervsvirksomheder. Kontakt i stedet Alberts-
lund Kommunes Genbrugsstation, Holsbjergvej 44, 43660466. Eller læs nær-
mere om håndtering af erhvervsaffald hos Vestforbrænding på: vestfor.dk 

• Hvis du bruger indkøbsvogne fra supermarkeder eller andre forretninger skal 
du  ikke efterlade dem i genbrugsgården. Her er vi ved at drukne i indkøbsvog-
ne (se billede øverst på næste side). Husk at levere indkøbsvognene tilbage til 
ejerne. 
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 På billedet her til højre viser Ole 
Østergård, hvordan de efterladte 
indkøbsvogne hober sig op i gen-
brugsgården.– Det er et stort pro-
blem for os, at de skal optage så 
meget plads i vores genbrugs-
gård. - Og det betyder, at super-
markederne og de andre forret-
ninger mister mange penge. Hver 
indkøbsvogn koster for dem flere 
tusinde kroner. 
 
Endelig har Vestforbrænding lavet en serie tegnefilm, som meget kortfattet viser, 
hvordan vores husholdningsaffald bliver håndteret og oparbejdet, så det kan bruges 
igen i ny produktion. Det gælder både husholdningsaffald fra genbrugsgården og hus-
holdningsaffald fra molokkerne. Du finder tegnefilmene på internettet på følgende 
adresse: https://www.youtube.com/channel/UCQeZVIoBaw0rlR7fEyHEE4Q  
Der er ti korte tegnefilm i alt, og de giver en meget god forståelse af, hvor vigtigt det 
er, at vi sorterer vores affald rigtigt. Det kan stærkt anbefales at se dem alle igennem. 
- Det tager ikke ret lang tid. 

Mvh, Hans K. Andersen, medlem af genbrugsstyregruppen. 
 
 

Undgå varmespild i Sommermånederne 
   I forbindelse med renoveringen fik vi i alle rækkehusene installeret moderne venti-
lationsanlæg med genindvinding af varmen fra den udgående ventilationsluft. Det er 
en af årsagerne til, at vi har opnået en betydelig besparelse på vores varmeforbrug. 
Typisk på 60%. 
   Men når vi i sommerperioden holder døre og vinduer åbne, fungerer genindvindin-
gen af varmen overhovedet ikke. Hvis det i en periode bliver køligt, vil opvarmnin-
gen sætte i gang både under gulvene i stueetagen og i radiatorerne på første sal. Men 
til ingen verdens nytte. Varmen vil blot forsvinde ud gennem døre og vinduer og op-
varmningen vil fortsætte, så længe det er lidt køligt. 
   Men det er der heldigvis råd for. Når vi slår døre og vinduer op 
i sommervarmen, skal vi blot på det lille kontrolpanel ved siden 
af døren til rummet under trappen sætte varmekontrollen i drifts-
tilstanden ”Bortrejst”. I den tilstand vil både gulvopvarmningen 
og radiatoropvarmningen blive slået fra. Men ventilationen vil 
stadigvæk fungere, hvis der bliver fugtigt i huset. F.eks. Hvis no-
gen går i bad, eller der bliver dampkogt noget på komfuret. I så 
fald vil ventilationen gå i gang for at fjerne fugten. 
   På den måde kan vi både undgå unødigt varmespild og sikre forsvarlig ventilation 
af huset. - Men husk at koble tilbage til normal driftstilstand, når sommeren er forbi. 

Mvh. Hans K. Andersen 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQeZVIoBaw0rlR7fEyHEE4Q&data=04%7C01%7C%7C05b87b17dae745b761b108d96c69507a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637660021864652668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
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   Efter en kort sommerferie, hvor de fleste hold havde arrangeret frivillig sommer-
træning, er vi nu tilbage i fulde omdrejninger. 
   Opstarten blev markeret med den årlige HRH-cup, som er et bredde-stævne for 
voksne. 
   Selvom ferien har været kort, er der alligevel sket ting og sager i klubben: Nogle 
trænere har valgt at stoppe, mens nye er kommet til og nogle har gjort come-back. 
   Vi tørner således ud med to nye 8-mands herreseniorhold, et nyt U13 drengehold 
og så er vi ved at samle os et pigehold igen, som vi gerne søger nye medlemmer til. 
    Herudover ligger det fast at vi arrangører "Lyserød Lørdag" den 9. oktober, som 
markering af Kræftens bekæmpelses officielle brystkræftdag. her vil vi gerne se rig-
tig mange naboer med lyst til at bruge nogle penge, så vi kan samle mindst ligeså 
mange penge ind til det gode formål som sidste år. 
   Vi har også planlagt nogle superlørdage. Men da de er vejrafhængige samt også har 
vist sig sårbare ved afbud fra modstanderholdene - er det nemmeste, at I holder Jer 
opdateret via vores hjemmeside www.bs72.dk eller på Instagram. 
   Endelig skal vi heller ikke glemme. at det er valgår, så vi arbejder hårdt på at få 
vores folkevalgte til at fremrykke etablering af kunstgræsbanen hos os til næste år - 
som jo bekendt er vores jubilæumsår. 
 
Sportslig hilsen 
Hans-Carl Evers Hansen 
Formand for BS72 - nabo fra Bjørnens kvarter. 
 
 
Billedet til højre 
viser lidt af stem-
ningen ved 
”Lyserød Lørdag” 
sidste år. 
Det ser da festligt 
ud! 
Det er helt bestemt 
en oplevelse, det er 
værd at gå efter! 
 
Sæt derfor kryds i 
kalenderen for den 
9. oktober i år! 

BS 72 
- tilbage i fulde omdrejninger! 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bs72.dk%2F&data=04%7C01%7C%7C3cf7784a9d8c4ef3cfbc08d968625b48%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655593907302184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJ
http://www.bs72.dk/
http://www.bs72.dk/
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 Bydelsfesten, lørdag den 4. september 

   Så lykkedes det endelig. Efter 18 måneders coronanedlukning kunne vi igen holde 
bydelsfest langs Kanalen ved Café 72, sammen med de andre boligafdelinger i Al-
bertslund Syd. - Og det blev igen en rigtig god oplevelse: 
− Kjell Kolbe indledte festen med sin fantastiske mobile DJ tyrolerhytte. 
− Jens Arne Nielsen fra VA 4 Række bød velkommen med en festlig åbningstale,  

der sluttede med, at hundrede kulørte balloner blev sendt mod himlen. 
− Solen skinnede, og der bredte sig en ægte caféstemning langs Kanalen med både 

indendørs og udendørs servering 
− Underholdningen var i top med både Tom Frederiksens festmusik foruden vore 

gamle kendinge, Thormod og Trolle. 
− Vore lokale foreninger deltog med flotte udstillinger og mange spændende akti-

viteter. 
− Og endelig var der de mange fine loppemarkedsboder, som bugnede med spæn-

dende ting og sager, som man kunne købe til meget fordelagtige priser. 
   Heldigvis var Peter Jacobsen fra ”Peters Foto” på pletten med sit kamera for at fan-
ge og forevige begivenheden til Figenbladet. Vi kan derfor her bringe  en billedrepor-
tage, som viser noget af den fine stemning ved bydelsfesten: 

 

 

Her til venstre ser man, hvor om-
hyggeligt loppeboderne stilles op 
og gøres klar til dagens loppesalg. 
Heldigvis foregår det i strålende 
solskin. 

 

Og her nedenfor er ”Natur og Ungdom” i fuld gang med at pakke deres udstyr ud og 
gøre det klart, så publikum kan trække i vaders for at gå ud og inspicere Kanalen. 

Fortsaættes side 8 
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´Kjell Kolbe er til venstre ankommet med 
sin mobile DJ tyrolerhytte efter at have re-
klameret for bydelsfesten både i Alberts-
lund Centrum og langs Kanalen.- Nedenfor 
har Jens Arne lånt Tom Frederiksens lydan-
læg og holder festlig åbningstale. 

- og så gik festen i gang med opsendelse af 
hundrede kulørte balloner. 

Fra starten var der tæt trængsel om-
kring loppeboderne, som det frem-
går her til højre.- og som det ses 
nedenfor, var der også stor interes-
sen ved  Bydelsmødrenes bod! 

Ved modelværkstedets bod var 
stemningen rolig  og afslappet! 

Fortsaættes side 9 

fortsat fra side 7 
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Blandt de yngre deltagere var det enormt populært at undersøge livet i Kanalen i va-
ders fra Natur og Ungdom: 

Samtidig underholdt Tom Frederiksen med festlig 
guitarmusik. 

Mens Thormod og Trolle  fik gang 
i dans og sangleje i Kanalgaden  

Ved Café bordene ud for Café 72 var der trængsel 
hele dagen! 

 - og der var også hele tiden godt 
gang i pølsegrillen! 
 Tak til Peter Jacobsen, som har 
taget alle de fine fotos fra festen! 

fortsat fra side 8 
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Et ualmindeligt syn og oplevelse. 
 
   I juli måned kunne en ikke helt almindelig oplevelse følges i vandhaverne for en-
den af Kanalen. – en lille Spætmejse gik aldeles ”arbejdsamok”. 
  
  I et gammelt træ med flere gamle spættehuller, har et spætmejsepar ynglet i flere år, 
og i de sidste to år har også et stærepar ynglet i samme træ. De to meget forskellige 
fuglearter havde i 2020 beboet et hul på hver sin side af træet – stæren højt oppe, 
spætmejsen længere nede. 
 
   I år besluttede de to arter, at de igen skulle bruge det gamle og gennem mange år 
veltjente træ. Men nu traf de den beslutning, at de skulle bo på samme side. – Måske 
fandt de, at de nu var gamle bekendte, og et tættere naboskab var på sin plads J 
   Spætmejsen flyttede først ind, og indrettede sig lidt højere oppe end tidligere år. Få 
dage efter rykkede stæreparret ind, ca. en meter længere nede af stammen. Jeg var 
faktisk meget spændt på, hvordan det forhold ville forløbe, for normalt er stæren ikke 
spætmejsens ven. 
   Men alt forløb godt og i bedste orden. De fik indrettet sig, lagt deres æg, ruget de-
res unger ud. Der var meget trafik på den samme side af træet, når der skulle bringes 
mad til ungerne – men ingen problemer. 
 
   Så blev spætmejsens unger flyveklare og flyttede ud, nu skulle man tro, at det travle 
spætmejsepar skulle hvile lidt ud. Men - nej. Den lille Spætmejses plejeinstinkt var 
ikke sådan at standse, den kunne slet ikke modstå stæreungernes højlydte skræppen 
efter mad – de store åbne munde blev uimodståelige. Plejeinstinktet eksploderede, og 
den lille spætmejse indledte et sandt arbejdsraseri. Konstant stormede den ud efter 
”lækre labre larver”, og nærmest med fare for selv at blive slugt, proppede den føde i 
de store munde, som sagtens kunne rumme hele den lille fugls hoved. 
   Men alt gik godt. Stæren accepterede den hjælpende hånd, og efter nogle dage drog  
 

Fortsaættes side 11 
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Fortsaættes side 12 

fortsat fra side10 

stæreungerne fede og velplejede også ud i verden – men uden på nogen måde, at 
værdsætte den lille ”vildt” arbejdende plejemors indsats. 5-6 gange havde spætmej-
sen leveret mad, for hver gang en fra stæreparret leverede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   En dejlig og interessant oplevelse, som jeg var så privilegeret at kunne følge 3-4 
dage. 
         Mvh. Allan Kierulff 
Flere billeder kan ses på min hjemmeside: 
https://blog.allan-kierulff.dk/spaetmejse-fodrer-staereunger/ 
 
 
 
Til alle hundeejere: 

Husk at samle hundepøllerne op 
Dyrlæger advarer mod smitsom epidemi! 

 
   En særdeles smitsom sygdom er for tiden i omløb blandt mange hunde i Køben-
havn og Københvns omegn. Sygdommem forårsager diarré, og nu advarer dyrlæger 
om, at den også kan sprede sig til mennesker. Sygdommen skyldes en parasit, Giar-
dia, som lever i hundenes tarme, og som er ekstremt smitsom. Der er især stor risiko 
for smitte gennem hundens afføring. Dyrlægerne apellerer derfor indtrængende til 
alle hundeejere: Husk at samle pøllerne op efter din hund, når du lufter den! 
 
    Mvh, Hans Kristian Andersen, Figenbladets Redaktion 
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Foto: 
Hans K. Andersen 

 

Referat af beboermøde med valg og fremlæggelse af regnskab. 
  

Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19:00   
i Beboerhuset Hjorten, Hjortens Kvarter nr. 10 

 

1. Velkomst   
Astrid Hansen bød velkommen. 

 

2. Valg af dirigent 
Finn Stubtoft 

 

3. Valg af referent 
Tina Søvsø Pedersen 

 

4. Valg af stemmetællere 
Finn Stubtoft 

 

5. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt 

 

6. Godkendelse af referat af den 28. september 2020 
Referat godkendt 

 

7. Mundtlig beretning fra bestyrelsen 
Formand Astrid Hansen fortalte om redegørelsen for det arbejde der har været 
forgået det seneste år i den skriftlige beretning, og svare gerne på spørgsmål, 
hvis det er tilfældet. Der håbes på, at pandaminen snart er bag os, så vi snart kan 
begynde at se hinanden fysisk igen. Det har også været meget anderledes for 
Driften, som stadig arbejder opdelt med den ene halvdel af personalet i VA 4 
Række og den anden halvdel i VA 4 Syd. Ejendomskontoret holder stadig luk-
ket, men der kan bestilles tid til personlig betjening hos driften, via telefon eller 
på mail. Det samme gælder hvis der opstår behov for gæstebilletter eller andet, 
så er det bare at tage fat i ejendomskontoret. 
Vi fortsætter vores driftssamarbejde med VA 4 Syd, da det går rigtig godt også 
selvom vi er to meget forskellige steder, VA 4 Syd er under renovering og er 
færdige om ca. 1. års tid. Efter det, bliver afdelingerne mere ens rent driftsmæs-
sigt. 
En bemærkning om Helhedsplanen, og om de udfordringer der endnu ikke er 
helt på plads. Og de største udfordringer vi har er klinker og trægulve, hvor klin-
ker og fuger går i stykker. MTH vil udbedre og laver forsøg, og flere forsøg – 
det gør de, da de skal være hel sikre på at det er den rigtige løsning. 

Fortsaættes side 13 
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Fortsættes på side 13 

Byggeleder Torben Hvidsten og Michael Willumsen er sammen om disse for-
søg.  
Vi skal over sommeren lave et budget klar til præsentation i september måned, 
så der er noget at arbejde efter til næste år. 
Budgetkontrol kommer 3 gange årligt, så vi hele tiden kan følge med i at bud-
gettet holder. 
Udeudvalget har ikke været meget sammen, og vi mangler stadig stien mellem 
VA og AB. Denne kommer vi i gang med, når AB kommer i mål med deres 
MgO-plader og når stilladserne er væk. Der arbejdes naturligvis efter de princip-
per der er vedtaget på et beboermøde, og derudover har vi fundet ud af, at vi 
gerne vil søge nogle Fond midler til hjælp for etablering.  
Genbrugsgruppen vil gerne have lov at lukke om torsdagen, da der ikke kommer 
mange, og fordi det er noget svært at finde genbrugsvejleder til vagterne om 
torsdagen. Indgangen fra Hjortens Kvarter er nu lukket, da det giver et bedre 
samarbejde med beboere og genbrugsvejlederen når der kun er en indgang. Gen-
brugsgruppen har et stort ønske om at få installeret noget varme i genbrugshal-
len, det vil der blive kigget på og der vil blive indhentet nogle tilbud, og så må 
vi se hvor den lander. 
Aktivitetsgruppen håber snart at komme og at køre igen, så der kan være fælles-
spisning, fester og meget andet, dog skal det siges, at banko er startet op. 
I salen blev der udtryk en stor tak til genbrugsgruppen for at holde åbent for be-
boerne i disse Corona tider. 
Mundtlig beretning fra bestyrelsen blev godkendt 
 

8. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning 
Skriftlige beretning blev godkendt 
 

9. Godkendelsen af regnskab 2020 
Michael Willumsen gennemgik regnskabet for 2020 punkt for punkt, og skulle 
man ønske at få det store udvidet regnskab kan det hentes på ejendomskontoret. 
Overskud i afdelinger lyder på kr. 1.664.000, - 
Spørgsmål fra salen: 
Ekstraordinære udgifter, hvad er der? Det er ydelser på vores renovering. 
Hvor mange fraflytninger har det været i 2020? Der har været under 10 fraflyt-
ninger. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
 

10. Indkomne forslag 
 a. Opgradering af internettet til giga-hastigheder (1000/1000 Mbit) 

Michael Willumsen gennemgik forslaget som alle har fået omdelt med 
den endelige dagsorden for beboermødet. 
Spørgsmål fra salen 
Er der andre krav for vores router? Ja, det kommer helt an på hastighe-
den på routeren.  

Fortsaættes side 14 
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Kunne der eventuel komme en guide? Der er en ”guide” i Figenbladet 
skrevet af Mikkel Rømer. 
Forlaget blev enstemmigt godkendt. 
 

b. Plantning af efeu/vedbend op ad rionet i baghave 
Bliver det godkendt, skal regler og plejen af disse planter skrives ind i 
afdelingens husorden. F.eks. må Efeu ikke gro ind i skur. 
Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 
c. Erstatning af græsplæne med ”Vild med vilje” i forhaven. 

Diana fortalte lidt om projektet, og det blev taget godt imod. 
Bliver det godkendt, skal regler og plejen af dette skrives ind i afdelin-
gens husorden.  
Spørgsmål fra salen 
Er det ikke svært at skelne mellem vild med vilje og bare misligholdelse 
af haver? Jo, det er supersvært, så derfor skal det skrives ind i husorden. 
Vi vedtager at Poul eller Pernille fra Verdensmål centret bliver invi-
teret til mødet i september, samt at afdelingsbestyrelsen får lagt 
nogle rammer for, hvordan det kan lade sig gøre. 
Afstemning fortages på mødet i september måned. 
 

d. Tag på espalier mellem skur og hus:  
Forslaget kan ikke behandles, da der må ikke overdækkes mere i hen-
hold til lokalplanen, og derfor kan forslaget ikke sættes til afstemning. 
 Spørgsmål fra salen 
Må man lægge et solsejl op? Ja, hvis det fjernes når det ikke bruge og 
ikke sidder der permanent. 

 

11. Valg til afdelingsbestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper 
 Se nedenfor. 
 

12. Valg af intern revisor for revision af klubregnskaber 
 Se nedenfor. 
 

13.  Eventuelt 
 Næste beboermøde bliver den 27. september 2021 

 

Vedrørende punkt 11. Valg til afdelingsbestyrelse, udvalg og arbejds-
grupper. 
  
Afdelingsbestyrelsen. - 3 på valg: 

Astrid Barkholt Hansen  Genvalgt 
Bente Baudier    Genvalgt 
Hans Kristian Andersen   Genvalgt 

Fortsaættes side 15 
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Suppleanter til afdelingsbestyrelsen. - 2 på valg: 

Rikke Bertelsen   Genvalgt 
Inge-Lise Jørgensen   Genvalgt 

 
Aktivitetsudvalget. - 1 på valg: 

Nina Eilers    Fratrådt 
Hassan      Valgt 
Diana Vang    Valgt 

 
Beboerhusgruppen. - Ingen på valg. 
 
Legepladsudvalget. - 1 på valg: 

Torben Lohse er fraflyttet boligafdelingen 
Udeudvalget og legepladsudvalget vil gerne slå sig sammen, da legepladsudval-
get nu kun har vedligehold tilbage. Udvalgene er nedsat af beboermødet, og der 
blev besluttet at begge udvalg slås sammen, og bliver til et Udeudvalg. 

 
Udeudvalget. - 2 på valg: 

Nina Eilers    Genvalgt 
Birgit Helbo    Genvalgt 

 
Genbrugsstyregruppen. - 2 på valg: 

Hanne Sørensen   Genvalgt 
Hidir Kaya    Genvalgt 

 
Vedrørende punkt 12. Valg af intern revisor. - 1 på valg: 

Hanne Sørensen   Genvalgt 
 

Underskrifter: 
  Astrid Hansen  Finn Stubtoft 
  Formand   Dirigent 
 
 

Ukuelig solsikke trodser asfalten på P-plads i Hjorten 
   Her kan der lige blive plads til en rigtig solstrå-
lehstorie: En enlig solsikke har brudt sig vej igen-
nem asfalten på P-pladsen i Hjortens Kvarter. Her 
blomstrer den helt ugenert mellem biler og udstød-
ningsgas og med fare for at blive mast under et bil-
hjul. - Også ejendomsfunktionærernes lugejern har 
den undgået. Sikkert fordi de også er blevet betaget 
af solsikkens skønhed. - Det er da en livsbekræften-
de historie. - Ikke sandt?           Mvh H.K.Andersen. 

fortsat fra side 14 
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”Fugt og føde”  

- giver lugt og fluer! 
 

Sol og varme er skønt, men det betyder også at forrådnelsesprocessen af madaffaldet 
går hurtigere. Det kan få det til at lugte og tiltrække fluer. 

Det er svært helt at undgå, at molokkerne kommer til at lugte lidt – især i sommervar-
men - men du kan komme den værste lugt, fluerne og miderne i forkøbet ved at følge 
disse råd: 

• Dryp madaffaldet godt af, inden du 
kommer det i den grønne pose. Væ-
sken både lugter og tiltrækker fluer.  

• Slå en ordentlig knude på poserne til 
både mad- og restaffald, gerne en dob-
beltknude. Og hellere to mindre fyldte 
poser end én overfyldt. 

• Sørg for at dine skraldeposer er helt 
tætte, før du kommer dem i molokker-
ne. Er posen utæt, så brug en ekstra. 

• Kom den grønne pose forsigtigt i mo-
lokken, så posen ikke går i stykker, og 
affaldet kommer ud i molokken. 

• Luk låget på molokken igen.  

 

Disse råd vil mindske lugten og holde fluerne ude af molokkerne - for der kommer 
kun fluer og maddiker, hvis de kan finde føde og husly.   
            

 

Med venlig hilsen  

Verdensmåls Centeret 
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Aftenens menu bliver: 
Italiensk minestrone suppe på efterårets 
dejlige grøntsager, med masser af 
basilikum pesto og god parmesan, samt 
hjemmebagt brød. 
Kaffe og blommekage 
 

Pris: 
Voksne og børn over 12 år, 50 kr. 
Børn mellem 5 og 12 år, 20 kr. 
Børn under 5 år, gratis. 
Der serveres vand til maden,. Ønsker 
man andre drikkevarer, må man selv 
medbringe dem. 
 

Tilmelding: 
Tilmelding er nødvendig: Senest mandag d. 20. september kl. 12,00.  
Tilmelding til Jens Arne Nielsen. Tlf.: 61854364 (gerne SMS) eller mail.: 
jensarn4@hotmail.dk, eller på Facebook. 
 
Vi spiser, snakker, griner, synger og giver hinanden en hjælpende hånd med det prak-
tiske i Beboerhusets spiseklub Hjortens kvt. 10. 

 
Fællesspisningen er for beboerne i VA 4 række og jeres evt. gæster. - Der vil blive 
vist film for børnene efter maden. 
 

Med venlig hilsen 
Jens Arne og Nina 

Fællesspisning i Beboerhuset 
torsdag d.23. september 2021 - kl.18 

Kommende fællesspisninger. 
 
Torsdag d.28. oktober kl. 18. 
Menu: Forloren hare af vildtkød, hvis det kan skaffes. Dertil kartofler, vildtsoves 
og gele. Og så slutter vi af med Kaffe og æblekage. 
 
Torsdag d.25. november kl. 18. 
Menu: Julemiddag, flæskesteg med det hele og risalamande. 

mailto:jensarn4@hotmail.dk
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TIDER FOR BANKO, EFTERÅRET 2021 

 
Tid: 
Den 8. september – 13. oktober – 10. november – 8. december.  
Alle gange er det kl. 19:00 
 
Sted: 
Beboerhuset, Hjortens kvarter nr. 10. 
Husk Gæsteparkeringsbillet hvis du kommer i bil og ikke bor i afdelingen, udleveres 
af Linda. 
 
Pris: 

Leje af et ark med 6 plader 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 én række, på to rækker og på hele 
pladen. Ved flere, der har banko samtidigt, trækkes 
der lod om gevinsten. 
 

Servering: 
Med i prisen er kaffe, te og kage. Hvis du ønsker 
andre drikkevarer, må du selv medbringe det. 
 
Ingen tilmelding,  
men mød gerne talstærkt op! 
Hilsen 
Linda Jensen – tlf.: 28888218 
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Afdelingsbestyrelsen mødes den tredje torsdag i måneden. Zumba træning er stadigvæk 
aflyst. Men bankospil og fællesspisning er nu i gang igen. 
Mødekalenderen for efteråret ser derfor sådan ud: 
Onsdag den 8/9 kl. 19:  Banko. 
Torsdag den 16/9  kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde. 
Torsdag den 23/9 kl. 18:  Fællesspisning. 
Mandag den 27/9 kl. 19:  Beboermøde med budget for 2022. 
Lørdag den 9/10:   Lyserød Lørdag i BS72. 
Onsdag den 13/10 kl. 19:  Banko 
Torsdag den 21/10 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde. 
Torsdag den 28/10 kl. 18:  Fællesspisning. 
Onsdag den 10/11 kl. 19.  Banko. 
Torsdag den 18/11 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde. 
Torsdag den 25/11 kl. 18:  Fællesspisning. 
Lørdag den 4/12 kl. 13-16:  Julefest i Kongsholmcenteret 

Genbrugsgården, Vridsløsevej 2. Her kan man aflevere ting til 
direkte genbrug, storskrald, farligt affald, haveaffald, havejord og lossepladsaf-
fald. 
Åbningstider indenfor normal arbejdstid: 
Mandag, onsdag og fredag kl. 11.15 - 11.45. Dog ikke 1/5 og ikke 5/6. 
 Weekendåbning: 
Søndag kl. 10 - 12. Dog ikke 24/12 og ikke 31/12 
Vi holder også åbent juledag, nytårsdag, påskedag og pinsedag. Men aldrig jule-
aftensdag og aldrig nytårsaftensdag. 

Udlån - husk sundhedskort: 
På Genbrugsgården kan afdelingens beboere låne forskellige redskaber: 
 Trækvogn, sækkevogn, trillebør, ørnenæb, kost, skovl, 
 el-plæneklipper, el-hækkesaks 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 
Brian Finn Jørgensen  e-mail: brianfinn@live.dk                      
Omdeler:    Bastian Tue Vang 

eget tryk 



Næste nummer af FIGENBLADET forventes at udkomme i december 2021. 
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 29. november.  
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Sjov i afdelingen 

Ved Kurt Schultz og Michael Heier 


