
FIGENBLADET 
Bladet der dækker det væsentlige 

 49. Årgang nr. 2       juni 2022 

Nye muligheder for børnene i vores boligafdeling 

Her ses, hvordan legegaden imellem Fiskens- og Krebsens Kvarter er fornyet 
med gynger og bordtennisbord med fast net. - I legegaden imellem Bjørnens- og 
Løvens Kvarter er der desuden kommet nyt, stort klatrestativ.   
         Foto: Jens Arne Nielsen 



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 
Telefontid, 8819 0240: mandag, tirsdag, onsdag,  torsdag kl. 8 - 14 
    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. 
Personligt fremmøde: Ejendomskontoret har ingen åbningstid for personligt 

fremmøde. Men man er altid velkommen til at komme 
forbi og ringe på døren, når der er telefontid. 

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 
Suppleant: Anette Balle Jepsen  Vædderens Kvt. 4C 61 16 97 57 

   Ved svigt af el, vand, varme, kloak og ved andre alvorlige skader uden-
for åbningstiden kontaktes vagtselskabet:   70 25 26 32 
   Ved fejl på bolignettet (TV, internet eller fastnettelefon) kontaktes 
  Dansk Kabel TV:     69 12 12 12                     
   Ved overfyldte affaldsbeholdere kontaktes 
  Vestforbrænding Kundeservice:   70 25 70 60 
   Ved tvivl om sortering af affald kontaktes 
  Verdensmålcenterets Sorterings Hotline: 43 62 20 15 
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Fællesspisning i det grønne 

 

Torsdag d. 16. juni kl. 

17, tænder vi op i gril-

lerne på pladsen ved 

Beboerhuset og slut-

ter årets fællesspis-

ninger af med en hygge-

lig grillaften. 

 

I skal selv medbringe 

det kød i ønsker at gril-

le, drikkevarer, ser-

vice, samt naturligvis 

godt humør.  

 

Aftenen er gratis, vi bruger 

lidt af det opståede overskud 

fra årets spiseaftener på sa-

lat og brød, kaffe og kage. 

 

Tilmelding: 
Af hensyn til div. 
indkøb vil vi gerne 
have at I tilmelder 
jer Senest man-
dag d. 13. juni kl. 
12,00. 
til Jens Arne Nielsen. 
Tlf.: 61854364 (gerne SMS) 
eller mail: jensarn4@hotmail.dk 
eller på Facebook. 
 
Med venlig hilsen 
Nina og Jens Arne 
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De 5 afdelinger i Albertslund syd  

Præsenterer  

Bydelsfest lørdag den 03-09-2022 kl. 11:00 til 16:00 

I kanalgaden mellem Hvidbrovej og Fuldbrovej. 

Program: 

 11:00 Bydelsfesten åbner med velkomst og en tale. 

 11:15 Kell kolbes rullende hytte underholder  

 12:00 ansigts maling  

 13:00 Trylle og ballon show 

 12:00 til 16:00 Tom Frederiksens Fest musik 

 

 

Mad & drikke:  Dejligt hjemmelavet mad fra Cafe72. 

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

 
Bode salg:  
Tirsdag Den 23-08-2022 Cafe 72 (kanalens kvt.72) kl. 17:00-18:00   
Onsdag Den 22-08-2022 Cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 17:00-18:00     
Restsalg Onsdag Den 31-08-2022 cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 14:30-17.00   

 
Der skal tages forbehold for ændringer i programmet. 
I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses arrangementet. 
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BS 72 har taget de første store skridt her i jubilæumsåret.  
 
   Den 30. april havde vi Superlørdag indledt med ungdomsstævne og afsluttet med 
en officiel reception. 
   Midt imellem stillede de gamle klubkoryfæer  fra årgang sidst i 60'erne mod hinan-
den. 
   Dagen var velbesøgt og gode samarbejdspartnere, de fleste af vores politikere, så-
vel som naboer og gamle BS'ere mødte op i det gode vejr. 
   De fremmødte kunne bl.a. lytte til taler fra borgmesteren samt fra næstformanden 
fra DBU Sjælland. 
   Stor tak til alle de frivillige samt jubilæumsudvalget for denne kickstart af jubel-
året. 
   Vores herreseniorhold topper rækkerne. Damerne er også godt med. - og i det hele 
taget bobler det af liv og spilleglæde hos såvel helt unge som hos de gamle motioni-
ster. 
   4. juni besøgte showholdet 3 point ( tidl. Brøndby spillere m.fl) os til showkamp, 
og den 18. juni afholder vi vores interne jubilæumsfest i et stort telt ved klubhuset. I 
bedes bære over med os, hvis der skulle komme lidt larm i løbet af dagen, men det er 
jo ikke hvert år, man fylder 50 vel? 
   Sommeren sluttes den 6/8 af med den årlige HRH-cup, som er en bredde/hygge 
turnering for voksne med efterfølgende fællesspisning musik og dans. 
   Herefter er vi klar til efterårsturneringen, som vi forventer kan afsluttes med første 
spadestik til vores kunstgræsbane i november. 

 
God jubilæumssommer til alle! 

 
Hans-Carl Evers Hansen 

Formand BS 72/Nabo fra Bjørnen 4B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bs72.dk/
http://www.bs72.dk/
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 Hvad kan jeg gøre, 
hvis strømforsyningen til netværksboksen 

brænder af i en weekend 
 
Hvis I oplever sporadisk eller konstant udfald på jeres internet- eller TV-signal i boli-
gen, kan det skyldes, at strømforsyningen til netværksboksen fra Dansk Kabel TV er 
helt eller delvist brændt af. Dette kan I kontrollere ved at kigge på undersiden af net-
værksboksen. 
   Boksen sidder på væggen i rummet under trappen, lige til venstre og ca. 50 cm over 
gulvet. - Der sidder også en stikkontakt på væggen, hvori der sidder en strømforsy-
ning til boksen: 

   Hvis der ikke er lys i dioderne eller hvis alle dioder lyser grønt samtidigt, så er din 
strømforsyning brændt af. 
 

O.B.S. I må IKKE afmontere boksen! 
  

  I kan få udleveret en ny strømforsyning på ejendomskontoret eller hos Dansk Kabel 
TV på 69 12 12 12.  
   Men I kan også få udleveret  en ny strømforsyning, hvis det er weekend eller uden 
for ejendomskontorets åbningstid. I skal blot henvende jer til: 
 
Brian Jørgensen, 
Bjørnens Kvarter 6B,  
Telefon: 2620 5027 
 
Så vil Brian udlevere jer en helt ny 
 strømforsyning, nydeligt indpakket 
 i plastpose, som vist til højre. 
 
Med venlig hilsen 
Redaktionen 

Foto: Michael Willumsen Foto: Michael Willumsen 

Foto: Brian Jørgensen 
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Nyt fra Genbruggruppen: 

 

Hvad sker der med containerne for metal og glas 
 i affaldsøerne? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Som de fleste nok hr bemærket, har nedkastene for metal og glas i lang tid ikke 
fungeret i affaldsøerne. - Se bare billedet ovenfor! 
   Ved alle de andre nedkast bliver affaldet opsamlet i store poser, som fungerer ud-
mærket, også selvom noget affald er faldet ved siden af, og fylder op i bunden af con-
taineren. Metal og glas til genanvendelse bliver derimod opsamlet i stive plast bokse, 
og de går let i stykker, hvis der ligger noget affald i bunden af containeren og fylder 
op. Det er sådan det er gået til, at disse nedkast ikke fungerer. 
   Per Buch-Larsen fra Ejendomskontoret forklarer, at det er ret kompliceret og at det 
vil tage lang tid  at finde en løsning sammen med leverandøren af molokkerne i af-
faldsøerne. Der vil derfor blive stillet almindelige comtainere op ved affaldsøerne, 
hvor vi kan aflevere vores metalaffald og glasaffald. Indtil da bliver vi nødt til at afle-
vere dette affald i containeren for metal og containeren for glas i Genbrugsgården. 
Og det kan desværre kun ske indenfor Genbrugsgårdens åbnimgstider: 
 - mandage mellem kl. 11:15 og 11:45 
 - onsdage mellem kl. 11:15 og 11:45 
 - fredage mellem kl. 11:15 og 11:45 
 - søndage mellem kl. 10:00 og 12:00 
 

Madaffald er blevet en vigtig energikilde! 
 
   De færreste er klar over det. Men i Danmark producerer vi nu så meget biogas, at 
det dækker en fjerdedel af vores samlede forbrug af gas.. - Og det er jo ganske me-
get! 
   Biogas produceres af madaffald fra husholdningerne over hele landet, foruden af 
organisk affald fra fødevareindustrien og af visse affaldsprodukter fra landbruget. Det 

Fortsættes side 9 

Foto: Hans K. Andersen 
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er derfor blevet mere og mere betydningsfuldt, at vi sorterer vores madaffald omhyg-
geligt. 

   

Madaffaldet skal lægges i de grønne affaldsposer, som vi kan få udleveret både på 
ejendomskontoret og i Genbrugsgården. Madaffaldet skal afleveres i affaldsøerne i de 
særlige nedkast, som er omgivet af en lysegrøn ring, og som bliver tømt ofte. 
   Madaffald må ikke afleveres i genbrugsgården. Hvis du alligevel afleverer det her, 
vil det blive sendt til forbrænding og gå til spilde. 
 

Ingen sorte affaldssække i Genbrugsgården. - Tak! 
 
   Og så skal vi igen minde om, at vi i genbrugsgården ikke vil modtage affald i sorte 
affaldssække. 
   Sorte sække duer simpelt hen ikke. Man kan ikke se, hvad der er i dem. Hverken 
beboerne, der kommer med affaldet, eller genbrugsvejlederne i genbrugsgården kan 
sikre sig, at det der er i sækkene, bliver sorteret rigtigt. 
   Derfor: hvis du ikke allerede har anskaffet dig affaldssække i klar plast, skal du 
huske at købe dem, næste gang du køber ind. Ethvert supermarked har i dag affalds-
sække lavet af klar plast, og det er ikke spor vanskeligt at finde dem på hylderne i 
supermarkedet. 
   - og husk at bruge de klare affaldssække. - Det er rædsomt irriterende både for dig 
som beboer og for genbrugsvejlederne i genbrugsgården at skulle skændes om de 
sorte affaldssække.    Mvh. 
      på vegne af genbrugsudvalget 
      Hans K. Andersen 

 
 
Sorte sække er 
bandlyste i gen-
brugsgården. Brug i 
stedet de klare plast-
sække, der kan kø-
bes i ethvert super-
marked. 
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Også til dette nummer af Figenbladet har vi fra Allan Kierulss modtaget en beskri-
velse af en dramatisk naturoplevelse i vores nærområde: Vallansbæk Mose: 

Da Lille lappedykker nær var kommet galt afsted. 

   Naturen er ikke altid sødt og idyllisk, med et egern der står og kikker betuttet ind i 
kameralinsen, eller små ællinger på mors ryg svømmende rundt i kanalen – nej den 
kan ofte være barsk og noget ”skræmmende”. 

   En dag (der var engang) jeg stod ved Tueholmsøen og fotograferede dagens fugle-
liv, landede fiskehejren pludselig på øen lige over for mig. I dens lange næb dinglede 
en vildt sprællende Lille lappedykker. Men en fiskehejre er en grum og barsk jæger, 
som snupper mange en ælling og lille fugl – den slipper ikke lige taget i et bytte. 

   Voldsomt bankede mit hjerte, og jeg frygtede at se den lille fyr, via det lange næb, 
glide ned i halsen på den grusomme jæger.  Lille lappedykker blev rystet voldsomt, 
og flere gange kastet hvirvlende op i luften for at blive vendt, så den kunne komme 
den rigtige vej ned i hejrens hals – med hovedet først. 
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  Sjældent har jeg set til, når naturen viser et drama med så stor sørgmodighed og 
frygt for slutspillet. Dramaet stod på et stykke tid, for Lille lappedykker kæmpede 
bravt for at slippe væk.  Men en fiskehejre er meget erfaren i at håndtere en sådan 
situation. Længe hang Lille lappedykker sprællende med hovedet nedad. Men pludse-
lig under et af kastene fik den slået med sine små vinger og drejet sig en anelse, og nu 
fik hejren ”kun” fat i Lille lappedykkers vinge – den lille fugl fik vristet sig løs, og 
havnede i vandet.  

   En sten (en stor en) faldt fra mit hjerte, og aldrig har jeg set en fugl løbe så stærkt 
hen over vandet – benene gik fuldstændig i spagat. Hejren for efter, der var ingen tid 
til at komme på vingerne – den lille dykkede. 

   Hejren ledte længe, skyggede med vingerne over vanfladen, men gav så op. Efter 
en rum tid kom Lille lappedykkers hoved til syne i vandoverfladen, den så sig om, og 
konstaterede, at der ikke længere var nogen fare, hvorefter den pilede ind i sivene. 
Denne gang endte dramaet lykkeligt – for mig og ikke mindst, for Lille lappedykker. 

   Situationen med flere billeder kan ses på min hjemmeside ” https://fotografering-
bibliotek.allan-kierulff.dk/fugle/danske-fugle/lappedykker/lille-lappedykker/”  

Mvh Allan Kierulff 
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Referat fra beboermøde med valg 
og fremlæggelse af regnskab. 

  

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19:00   
20 boliger 40 stemmer 

 

1. Velkomst 
Formand Astrid Hansen bød velkommen til alle de fremmødte beboere. 
 

2. Valg af dirigent 
Finn Stubtoft 
 

3. Valg af referent 
Tina Søvsø Pedersen 
 

4. Valg af stemmetællere 
Nina og Joan 
 

5. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

6. Godkendelse af referat af den 27. september 2021 
Referat godkendt med rettelse fra Aktivitetsudvalget: Festen afholdes lørdag den 27. 
august 2022 
 

7. Mundtlig beretning fra bestyrelsen 
   Formand Astrid Hansen Indledte med at berette om de tiltag 
der vil komme på dagsordenen for den kommende år. 
   I forbindelse med VA´s 75-års jubilæum modtog vi en gave i form af firmaet Habitats 
erfaringer med at skabe plads til mere Vild natur og biodiversitet. Vi fik inspiration til, 
hvordan vi kunne få mere diversitet i vores udeområder. Vi har planer om at slå vores 
græsplæner på p-pladserne på en anden måde og færre gange. Vi vil kigge på muligheder 
i de træbede der er på vores p-pladser som i dag er belagt med grus. Kan der eventuelt 
plantes noget mere grønt og mindre tidskrævende. Samtidig arbejdes der videre med 
forslaget til, hvordan vi kan gøre vores forhaver grønnere. 
   Omkring økonomien i helhedsplanen kan der fortælles, at den endelig er afsluttet og 
vores reguleringskonto ender ud med et pænt overskudsbeløb. Vi har fået muligheden for 
at lave forbedringer for ca. 20. mil. – det skal være til forbedringer og ikke til husleje-
nedsættelser. I samarbejde med driften er der forslået løbende udskiftning af plankevær-
ker, udvidelse af beboerhuset så driften kan få bedre forhold til frokostpause og møder. 
Der vil blive etableret et mindre aktivitetslokale og mødelokale og udvidelse af gen-
brugsgården. Vi har fået tilsagn om en vejrkompenseringsanlæg som skal monteres un-
der trappen, den skulle bevirke at vi får en bedre udnyttelse af vores varme. Forslagene 
vil komme til afstemning på et senere beboermøde.  
   Klinke og trægulve er vores store udfordring og er stadig ikke kommet helt i mål. Men 
MTH er indstillet på at udbedre disse, efter evaluering af forsøgene til foråret. 
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Fortsættes på side 13 

   Afdelingsbestyrelsen skal inden september måned have godkendt budget til fremlæg-
gelse på det kommende beboermøde. 
   Driften er igen samlet efter Covid19 restriktioner, og vi er fortsat glade for vores 
driftsfællesskab med VA 4 Syd som har gjort os mere robuste. Der har i en periode være 
underskud rent bemandingsmæssigt, men vi har nu fået ansat en ny ejendomsmester Per 
Buch-Larsen som startede hos os den 14. marts 2022, og 2 af vores ejendomsfunktionæ-
rer er blevet udnævnt til 1. mænd.  Vi forventer hurtigt, at alle stillinger er besat. 
   Nu har vi endelig, et år efter vi vedtog det på et beboermøde fået Giga-net i afdelingen. 
Det har været afholdt møde for alle beboere om, hvordan man fået lige det netværk der 
passer til ens bolig. 
 

8. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning 
   Spørgsmål: Tiltag i forbindelse med klinke og trægulve, hvilke tiltag er der tale om? 
   Svar: Der er lavet forsøg omkring de ustabile trægulve og med fugerne i klinkegulvet, 
og det er disse er skal evalueret af MTH her i foråret. Derudover ønskes der at tage stil-
ling til et godt produkt så ikke det skal udskiftes igen om få år. 
   Spørgsmål: Hvor skal man henvende sig til omkring gulve.  
   Svar: Der skal tålmodighed til, det er det eneste der kan siges på nuværende tidspunkt. 
   Spørgsmål: Gulvene er nu blevet værre, hvad gør man ved det? 
   Svar: Der er nu truffet beslutning om hvem der skal betale og hvad der skal ske. Og 
ved udbedringen tages der stilling til hvad der kan og skal gøres ved gulvet. 
Så snart vi går i gang vil alle modtage besked. 
   Beretningerne enstemmigt vedtaget.  
 

9. Godkendelsen af regnskab 2021 
   Michael Willumsen gennemgik regnskabet punkt for punkt. 
Overskuddet lyder på kr. 278.250, - 
   Regnskabet enstemmigt vedtaget. 
 

10. Indkomne forslag 
   Opsætning af ladestandere 
Spørgeskema: 50% af beboerne forventer at investere i en el-bil. 
I november var det muligt at søge 25% af regningen. De 2x10 standere vil koste ca. 
500.00, - og vi vil få dækket de kr. 125.000, -. Så afdelingen vil få en regning på ca. 
375.000, -. 
   Spørgsmål: 10 stk. i Bjørnen og 10 i Vædderen, kan der komme 2 stk. i hvert kvarter? 
   Svar: Det bliver meget dyre at få tilsluttet disse i hvert kvarter. 
   Kommentar: Nye tiltag udvikler sig, så det er en god ide først at koncentrere sig om 
de 2 første kvarterer, så kan vi på et senere tidspunkt bygge ud. 
   Spørgsmål: Der er ikke rigtig plads til dem, så er det en god ide at sætte dem der? 
   Svar: Der er plads nok. 
   Spørgsmål: Der er kommet gang i det gamle gymnasium, så der kommer rigtig mange 
biler i Vædderen, så vil der være plads? 
   Svar: Det er noget vi skal undersøge. 
   Spørgsmål: Kan vi få fjernet de parkeringskort fra Musikskolen, eller kan parkerings-
vagten ikke komme forbi tirsdag og onsdag? 
   Svar: Det skal vi nok få sat i gang. 
   Spørgsmål: Egenbetaling af beboere, hvordan foregår det? 
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   Svar: Det bliver en maximal huslejestigning på 0,15 %, dette kan reguleres med kWh 
timerne. Men det kommer på et senere tidspunkt. 
   Kommentar: Det er en forventning om fremtiden og en beskyttelse af klimaet. Hvis 
ikke der findes en ladestandere i afdelingen, bliver vi ved med at indkøbe benzin og die-
selbiler. 
   Kommentar: Det er en investering vi skal tage på os, ligesom vi gør det med legeplad-
ser selvom vi ingen børn har, og parkeringspladser selvom vi ingen bil har. Det handler 
om infrastruktur, og vi skal være med til at lave i fællesskab. 
   Enstemmigt vedtaget. 

 

11. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter 
 

Afdelingsbestyrelsen. - 4 på valg: 
Finn Stubtoft, genopstiller     Valgt  
Jens Arne Nielsen, genopstiller   Valgt 
Ole Jensen, genopstiller     Valgt 
Brian Finn Jørgensen, genopstiller   Valgt 
 

 Suppleanter til afdelingsbestyrelsen. - 2 på valg: 
Rikke Bertelsen, genopstiller  39 stemmer Valgt  
Inge-Lise Jørgensen, genopstiller 29 stemmer Valgt  
Anette Balle Jepsen – ny  33 stemmer Valgt 
Jan Frank Grosse Müller Visler – ny 16 stemmer 
 
Afstemning om suppleanter udvides til 3 personer blev enstemmigt vedtaget 

 

12. Valg til udvalg og arbejdsgrupper 
 
Aktivitetsudvalget. - 2 på valg: 
Linda Jensen      Valgt 
Ulla Nielsen      Valgt 
Jan Frank Grosse Müller Visler Ny  Valgt 
 
Beboerhusgruppen. - 1 på valg. 
Astrid Hansen      Valgt 
Joan Stubtoft    Ny  Valgt 
 
Ude- & Legepladsudvalget. - 2 på valg: 
Bente Baudier      Valgt 
Ulla Nielsen      Valgt 
Anette Balle Jepsen     Valgt 
Jan Frank Grosse Müller Visler   Valgt 
 
Genbrugsstyregruppen/Genbrugsudvalget. - 1 på valg: 
Brian Finn Jørgensen     Valgt 
Hassan Ameri    Ny  Valgt 
Henrik Mortensen   Ny  Valgt 
Jan Frank Grosse Müller Visler Ny  Valgt 
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13. Valg af intern revisor for revision af klubregnskaber 
 
Intern Revisor. - 1 på valg: 
Hanne Sørensen modtager ikke genvalg. 
Joan Stubtoft blev valgt. 
 

14. Eventuelt 
   Regnskabet for fællesspisning ligger tilgængelig i gangarealet. 
   Spørgsmål: Der er stadig kørsel på græsplænen, kan der sættes flere granit sten op. 
   Svar: Der arbejdes på det. 
   Spørgsmål: Kan vi få reflekser på granitstenene? 
   Svar: Det sørger driften for. 
   Spørgsmål: Kan Figenbladet ikke sløjfes hvis vi skal følge med tiden, for vi bruger jo 
en hel regnskov ved uddelingen af disse, og kan møderne ikke blive digitale, mere for at 
følge med de unge? 
   Svar: Det bliver ikke på min vagt bliver der sagt, der bliver ikke flere stemmer eller 
medvirkende af den grund – det er taget ud fra en undersøgelse fra anden afdeling. 
Svar: Man kan sagtens deltage på beboermøder selvom man har små børn, det er en 
prioriteringssag. 
Kommentar: Jeg kan høre hvad der bliver sagt, det var med et godt hjerte at sende ud 
gennem Facebook, men det gav umiddelbart intet resultat. 
 Kommentar: Vi skal passe på med at fjerne f.eks. Figenbladet, da der er mange ældre i 
afdelingen. 
 Spørgsmål: Kunne man ikke lægge det på ejendomskontoret, så kan folk selv hente 
det? 
 Svar: Vi skal være på forskellige kanaler så vi rammer alle i afdelingen. 
  Kommentar: Det ville være synd at fjerne alt det trykte materiale, da det heller ikke 
  er godt at sidde ved skærme hele tiden. 
   Det er en god dialog, som tages op i bestyrelsen, så der kan komme nye ideer til at få   
de lidt yngre med på møderne. 
   Spørgsmål: Hvad sker der i mellemgangen ude på stien? 
   Svar: Fliserne udenfor beboerhuset er blevet til et skakspil, og der vil komme en 
trækasse hvor brikkerne kan være i. Der kommer også en Københavnerbænk op, og  
cykelstativet bliver rykket en smule. Det er meningen at det skal være et sted man gider 
bruge og som er hyggeligt. 
Legegaden bliver bredere, så driftens maskiner kan komme forbi uden af ødelægge   
græsplænen, og der vil blive etableret legepladser og noget fint beplantning. 
   Spørgsmål: Hvad med beplantning op af husene, og hvem kan passe disse? 
   Svar: Det gør ejendomsfunktionærerne og der bliver ikke plantet op af vores huse. 
   Spørgsmål: Der er niveauforskel på fliserne på det nye område, kan der gøres noget 
ved det? 
   Svar: Der er givet besked til firmaet. 
   Tak til personalet for at passe så godt på vores afdeling. 
   Spørgsmål: Revner og sprækker i lofter og vægge, hvad gøres der ved det? 
   Svar: Man har selv vedligeholdelse inde i boligen, og boligen giver sig. 
   Kommentar: De revner der kommer er ikke noget vi som beboer laver, så det er ikke 
rimeligt vi selv skal udbedre disse. 
   Spørgsmål: Køleskabsskuffer og skabslåger mm. Det er ikke rimeligt at vi som beboer 
selv skal betale? 
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    Svar: Det er en vurderingssag. 
   Spørgsmål: Flisepest, hvad gøres der ved det? 
   Svar: Det er også beboerens vedligeholdes. 
   Spørgsmål: Hvidbrovej, kan der tages fat i kommunen med de grønne områder, og kan 
der lægges fliser? 
   Svar: Det er kommunens område, men vi må tage det op i Udeudvalget. 
   Svar: Der er stier overalt i afdelingen, og det er fint. 
   Kommentar: Der er masser af børn mm. Der farer på tværs over p-pladserne. 
   Spørgsmål: Plankeværk bliver ikke malet eller lavet her til foråret, er det så til noget 
formål at reparere disse? 
   Svar: Det er der taget højde for. 
   Spørgsmål: Rådne plankeværker burde laves, inden de nye kommer, eller vil der se 
meget forfærdeligt ud? 
   Svar: Man bruger ikke penge ved at male de rådne plankeværker, der meget snart skal 
udskiftes. Afdelingsbestyrelsen skal finde frem til hvilket træ der skal bruges, derefter er 
det op til beboermødet.  
   Spørgsmål: Da vi sidste år havde et stort overskud, hvordan kan det så være vi skulle 
stige så meget i husleje, hvad er grunden for det? 
   Svar: Grunden er, at udgifterne var større end indtægterne. (se den skriftlig beretning) 
   Spørgsmål: Er vores budget så højt, at vi er nødt til at stige hvert år? 
   Svar: Ja det er grundet vores helhedsplan, da tilskuddet fra Landsbyggefonden falder 
med et beløb der svarer til ca. 1,5% samt den almindelige prisudvikling. 
   Kommentar: På vores fælles stormøder om renoveringen blev der fortalt at vi ville 
stige i husleje. 
 

 Underskrifter:  Astrid Hansen  Finn Stubtoft 
 Formand   Dirigent 
 

Nu kan vi modtage post i nærboksen ved beboerhuset 
 

   Pakkeboksen ved beboerhuset kan allerede nu ta-
ges i brug. Det har Rikke Bertelsen fra Vædderens 
Kvarter prøvet. Hun skriver til Figenbladets redakti-
on: 
   Jeg har ikke den store erfaring med nærboxen. 
   Jeg bestilte en ordre hos Ellos, og der var mulig-
hed for at vælge vores nærbox. Så tænkte jeg, at nu 
ville jeg prøve, selv om vi ikke har fået besked om, 
at vi kunne bruge den. Jeg hentede postnord appen 
ned på min telefon, og da jeg stod der ovre, skulle 
jeg bare have Bluetooth adgang. - og vupti så gik 
lågen op med min pakke! (se billedet til højre) 
   Jeg tror også, at vi kan sende pakker den anden 
vej. Men vi mangler stadig noget info fra ejendoms-
kontoret.  
   Der findes også en nærbox app med lidt info. 
 

Mvh Rikke 
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Foto: Rikke Bertelsen 
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Er du I tvivl om sorteringen 

- så download appen “Perfect Waste” 
 
 

 

 

 

 

 

 

Indimellem står vi alle med noget affald, som vi ikke lige ved, hvor skal hen. 
Det er der nu kommet en løsning på. Albertslund kommune tilbyder nemlig 
appen ”Perfect Waste”, som du gratis kan downloade fra din app-store. 
  
Med ”Perfect Waste” kan du scanne stregko-
den på tusindvis af produkter fra supermar-
kederne, og få besked om, hvordan de skal 
sorteres - både emballagen og indholdet! 
 
Da der godt kan være forskel på sorteringen i 
landets kommuner, så fortæller Appen dig 
ovenikøbet helt konkret, hvordan du skal sor-
tere lige her i Albertslund. Det er da smart! 
 
Så næste gang du er i tvivl, er det bare frem med mobilen. 
 
 

Med Venlig hilsen 
Verdensmål Centeret 
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ingen banko i juli måned - 10. august - 14. september - 12. oktober - 9. november - 
14. december.  
Alle gange er det kl. 19,00 i beboerhuset Hjortens kvarter nr. 10. 
Husk: Gæsteparkeringsbillet kan du få hos Linda. 

 

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 pla-
den. Ved flere, der har banko samtidigt, trækkes der lod 
om gevinsten. 
Med i prisen er kaffe, te og kage. Hvis du ønsker andre 
drikkevare, må du selv medbringe det. 
 

NB: ovenstående tider er under forudsætning af, at der ikke kommer nye Corona re-
striktioner. Husk i øvrigt – for fællesskabets skyld at blive hjemme og bliv testet, hvis 
du har den mindste smule symptomer på influenza, forkølelse eller Corona. VI passer 
på hinanden! 
     Med venlig hilsen: Linda Jensen – tlf.: 28888218 

Vi danser Zumba hver mandag kl. 17-18 
i Beboerhuset, Hjortens Kvarter 10 

under kyndig vejledning af vores dygtige zumbainstruktør: 
Maria Bøttcher 

Pris: 100 kr. per måned, eller 30 kr. for en enkelt lektion 
Mvh:  Linda Jensen, Anni Hjortsberg og Hans Kristian Andersen 

ZUMBA 

er 

bare 

sjovt 

- og 

fantastisk 

til 

at holde 

sig i form 
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Afdelingsbestyrelsen mødes den fjerde onsdag i måneden. Vi spiller banko den anden ons-
dag i måneden. Fællesspisning foregår den fjerde torsdag i måneden. Zumba træning fore-
går hver mandag kl. 17-18. - Mødekalenderen for sommeren ser sådan ud: 
Torsdag den 16/6 kl. 17:  Fællesspisning i det grønne 
Lørdag den 18/6:   Jubilæumsfest med showkampe i BS72. 
Lørdag den 25/6:   VA 75-års jubilæum med rundtur i boligafdelingerne  
Torsdag den 28/6  kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 27/7 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 10/8 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 24/8 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Lørdag den 3/9 kl. 11-16:  Bydelsfest for Albertslund Syd 
Onsdag den 14/9 kl. 19:  Banko 

Genbrugsgården, Vridsløsevej 2. Her kan man aflevere ting til 
direkte genbrug, storskrald, farligt affald, haveaffald, havejord og losseplads-
affald. 
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 
juleaftensdag 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 

eget tryk 



Næste nummer af FIGENBLADET forventes at udkomme i september 2022. 
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 29. august. 

Side 20          Figenbladet nr. 2 - 2022 

Sjov i afdelingen 

Ved Kurt Schultz 


