
FIGENBLADET 
Bladet der dækker det væsentlige 

 49. Årgang nr. 1       marts 2022 

Så blev det endelig igen en rigtig fastelavn! 

I to år har vi måttet døje med skrappe  coronarestriktioner! 
I to år, har vores dejlige beboerhus stået gabende tomt! 
I to år har vi måttet aflyse næsten alle arrangementer i vores boligafdeling! 
 - Det har virkelig været en lang og trøstesløs ørkenvandring. Men den 27. fe-
bruar i år lykkedes det endeligt at komme i gang igen og holde en rigtig faste-
lavnsfest med udklædning, med tryllekunster, med tøndeslagning, med katte-
konger og kattedronninger, med katteprinsesser og med katteprinse. Med faste-
lavnsboller og med en masse glade udklædte børn og voksne sammen.  - Se bare 
de to deltagere her! - Og se mere fra fastelavnsfesten på siderne 10, 11 og 12. 
         Foto: Peter Jacobsen 



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: 
    tirsdag kl. 8 - 9  
    onsdag kl. 17 - 18     
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. 

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 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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Husk:  

Beboermøde med valg og fremlæggelse af regnskab. 
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19:00   

i Beboerhuset Hjorten, Hjortens Kvarter nr. 10 
 

Foreløbig dagsorden: 
1. Velkomst   
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Valg af stemmetællere 
5. Godkendelse af dagsorden 
6. Godkendelse af referat af den 27. september 2021 
7. Mundtlig beretning fra bestyrelsen 
8. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning 
9. Godkendelsen af regnskab 2021 
10. Indkomne forslag 

Opsætning af ladestandere 
11. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter 
12. Valg til udvalg og arbejdsgrupper 
13. Valg af intern revisor for revision af klubregnskaber 
14. Eventuelt 

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen for VA 4 Række 

 
Husk også: 

Fællesspisning i Beboerhuset Torsdag den 24. marts kl. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu: Kebab med ris og lagkage til dessert. 
Pris:  50 kr. for voksne og børn på 12 år eller mere. 20 kr. for børn på 5-11 år. 
Tilmelding: Senest mandag den 21. marts kl. 12 til Jens Arne Nielsen: 
   telefon: 61854364 eller e-mail: jensarn4@hotmail.dk eller facebook 
Vi spiser, snakker, griner, synger og giver hinanden en hjælpende hånd med det prak-
tiske i Beboerhusets spiseklub, Hjortens Kvt. 10. 
         Mvh. Jens Arne og Hassan 
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Så kom vi på Gigaspeed i VA 4 Række 
 
   Den 17. februar fik vi i VA 4 Række meddelelse fra Antenneforeningen af 1986 om, 
at vores bolignet er blevet opgraderet til 1000 Mbps på internettet. De skrev bl.a.: 
 
   Som vi tidligere har informeret om, er der nu mulighed for at få leveret internet 
med hastigheder op til 1000/1000 Mbps. … Jeres afdeling har nu udvidet med til-
strækkelig kapacitet, hvorfor vi i dag har opgraderet alle jeres nuværende internet 
hastigheder som vist nedenfor: 

   Det betyder, 
  - at har du hidtil haft 200/200 Mbps, får du nu leveret 400/400 Mbps  
  - og har du hidtil haft 450/450 Mbps, får du nu leveret 1000/1000 Mbps 
 
   Ændring i hastigheden har ingen indflydelse på din pris, da du betaler det samme. 
Har du i dag 10/10 Mbps, sker der ingen ændringer. 

   VA 4 Række er herefter det vi i AF86 kalder en GIGA  AFDELING, som 
betyder, at de internethastigheder vi fremover tilbyder er 10/10, 400/400 og 
1000/1000 Mbps. 
   Bestillinger, ændringer og opsigelser skal som altid laves i vores selvbetjening ”Mit 
AF86”. Mit AF86 finder du på vores hjemmeside www.af86.dk I selvbetjeningen kan 
du også se din aktuelle hastighed, hvis der skulle være tvivl.  
 
    Med venlig hilsen ANTENNEFORENINGEN AF 1986. 
 
   1000 Mbps er imidlertid en meget høj hastighed, som du kun kan få glæde af, 
hvis du har en router, som  er bygget til disse hastigheder, og hvis du har en compu-
ter, som er hurtig nok til at kunne følge med til det.– Det er desuden også vigtigt, at 
din trådløse router er placeret et sted, hvor der er god radiomæssig forbindelse  til 
alt dit udstyr med WiFi forbindelse til internettet. 
   Det er slet ikke så enkelt at finde ud af . Der har derfor været afholdt  informations-
møde i beboerhuset, som du kan læse mere om på næste side.. 
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 Informationsmøde om Internet, TV og Telefoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Den 1. marts havde Finn Stubtoft fra afdelingsbestyrelsen inviteret  til informati-
onsmøde om vores bolignet efter opgraderingen til Giga speed. Her orienterede han 
om opgraderingen og forklarede sammen med Mikkel Rømer og Michael Willumsen 
hvilke muligheder og hvilke problemer opgraderingen indebærer. - På billedet er 
Mikkel i gang med slide præsentation, mens Michael ser til fra venstre og Finn kan 
skimtes bagest til højre. 
   De mange spørgsmål og svar fra de 23 fremmødte beboere synes at vise, at forståel-
sen af de forbedrede muligheder for kommunikation blev øget meget. Men, som det 
blev sagt, er det svært det her. Der vil derfor blive holdt åbent hus i Beboerhuset den 
21, marts om de samme emner. Tidspunkt herfor vil blive oplyst senere i udhængs-
skabe og omdelte flyers. 
       Mvh. Jens Arne Nielsen 
 
 - og mere nyt fra Driften: 

Snart kan vi hente vores pakkepost ved Beboerhuset 
 
   Den 17. februar kunne Michael Wil-
lumsen meddele, at vi i vores boligaf-
deling vil få opsat en pakkeboks, så vi 
ikke længere behøver gå så langt for at 
modtage en pakke. Pakkeboksen vil 
blive sat op ved beboerhuset. Den bli-
ver leveret  af firmaet ”Nordic Infra-
structure” uden omkostninger for os, 
og den vil se ud som vist på billedet til 
højre. 
  Mvh. Hans K. Andersen 

Foto: Jens Arne Nielsen 
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Kære naboer - så er BS 72 gået ind i vores jubilæumsår. 
 
   Dette markeres - som annonceret på vores hjemmeside, Facebook mm. hhv. 30. 
april 2022 med reception og anden underholdning og 18. juni 2022 med fest for klub-
bens voksne medlemmer og anden underholdning. Hvad disse to dage og jubilæums-
året i det hele taget medfører  af begivenheder ved jeg ikke i detaljer endnu, men vi 
har nedsat et festudvalg som klør på med stor kreativitet - så vi glæder os. 
   Vi er også sluppet godt igennem endnu en coronapræget vinter og fået afholdt hele 
to generalforsamlinger, der har afstedkommet vedtægtsændringer, der kort fortalt går 
ud på, at bestyrelsen er blevet slanket, mod at vi nedsætter et driftsudvalg. Dermed er 
den daglige drift endelig ude af bestyrelseslokalet, så der kan fokuseres på den over-
ordnede økonomi, retning og visioner. 
   Om vejrguderne og stadioninspektøren vil, kan vi gå i gang med udendørstræning 
på græs primo april ved klubhuset - her kan vi også byde på en nyanlagt terrasse for-
an omklædningsbygningen, som vi forventer vil blive brugt til rigtig mange rekreati-
ve formål. 
   Turneringsprogrammet ligger i skrivende stund ikke klar, men vi forventer at fort-
sætte traditionen med Superlørdage - så hold øje med os på www.bs72.dk. 
   Der kommer helt sikkert til at ske en masse spændende i år, men personligt vil jeg 
dog glæde mig mest til 1. spadestik til vores nye kunstgræsbane bliver taget sidst på 
året. 

Rigtig glædeligt forår til Jer alle 
Sportslig hilsen 

Hans-Carl Evers Hansen 
Genvalgt formand for BS 72 og nabo fra Bjørnens Kvarter 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bs72.dk%2F&data=04%7C01%7C%7C49e1f427d3404dc4da4d08d9f86352f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813927740064623%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJ
http://www.bs72.dk/
http://www.bs72.dk/
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 Koncert med ”LET IT BEATLES” 
I beboerhuset Ørnen, søndag den 13. februar 

   Det er blevet en tradition at VA 4 Række og VA 4 Syd tidligt i det nye år afholder 
fælles koncert for beboerne i begge boligafdelinger. I år var det en koncert med mu-
sikgruppen ”Let it Beatles” som har specialiseret sig i de gamle Beatles numre fra 
tiden før ”Sergent Pepper” og det gør de eminent godt. (De senere Beatles numre reg-
ner de for at være punk musik og alt muligt andet, som de ikke er så begejstrede for). 
   Koncerten var i år blevet udskudt på grund af de mange coronarestriktioner i januar 
måned. Men søndag den 13. februar kunne vi genopleve de gamle Beatles numre i 
beboerhuset Ørnen for fuld blæs, som man ser dem her: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fra vnstre til højre er det Klaus Sandorff med guitar og sang, Birger Svanholt  med 
guitar og sang, Peter Wittorff med slagtøj og Robert Mulder med bas og sang. 
   Og de spillede rigtigt godt til stor begejstring for de mange fremmødte beboere, 
som sidder her ved bordene med engelsk morgenmad og nyder musikken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Det blev et rigtigt vellykket arrangement. Vi kan derfor 
sikkert regne med også at blive inviteret til nytårskoncert 
med de to boligafdelinger til næste år. 
   Til sidst viser vi også lige et billede af den engelske mor-
genmad.- Den ser meget lækker ud, men smager ikke af så 
meget. - Sådan er det jo med engelsk morgenmad! 
     Mvh Hans K. Andersen 
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Nu er der også kommet flotte malerier på betonvæggen 
ved  Vædderens Kvarter nr. 7 

 
   Vi har tidligere i Figenbladet vist flotte malerier af dyr fra savannen på transforma-
torstationen mellem Fisken og Krebsen og flotte malerier af dyr fra junglen på trans-
formatorstationen mellem Oksen og Vædderen. Malerier udført af kunstneren, Stine 
Hvid. Nu er turen så kommet til betonvæggen mellem Vædderens Kvarter nr. 7 og 
Sydskolen. Her har Stine Hvid  malet  dyr fra danske marker og enge på den side, 
som vender mod rækkehusene, og hun har malet dyr under vand i søer og vandløb på 
den side, der vender mod Sydskolen. - Vi viser her nogle af de fine kunstværker, til 
nydelse for Figenbladets læsere. - Men gå ikke glip af at se malerierne i virkelighe-
den. Det er absolut umagen værd at  gå forbi  for at se på malerierne på Sydstien mel-
lem Sydskolen og Vædderens Kvarter. 
 

 
 
 
 
 
På betonvæggen ud for Sydsko-
lens gymnastiksal har Stine Hvid 
malet den lumske ræv på jagt 
mellem blå iris og andre eng-
blomster. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Og længere nede mod Kanalen ud 
for Musikskolen har hun  malet  en 
flok yndige mariehøns mellem 
græs og siv. 
 
 
 
 
 

Fortsaættes side 9 

Foto: Ulla Nielsen 

Foto: Ulla Nielsen 



  Figenbladet nr. 1 - 2022                                                            Side 9 

 

Men hun har også fået kyndig 
hjælp af børnene fra Sydstjernen. 
Her ser I hende sammen med en 
gruppe børnehavebørn, som giver 
hende gåde råd om, hvilke dyr der 
skal være med under vandet. 
 
Som f.eks. Frøen der her nedenfor 
flygter forskrækket efter at være 
blevet forstyrret af en and. Eller 
den glubske  ål nedenfor til højre, 
som har fået øje på nogle lækre 
vandbiller! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beboerne i området har taget godt imod malerierne på betonvæggen. Således har 
Astrid Hansen fra Udeudvalget modtaget dette brev fra beboerne i Vædderens Kvar-
ter nr. 7A til nummer 7F: 
 
Kære Astrid. 

Vi familier i rækken Vædderens kvt.. 7 A-F vil gerne udtrykke vores glæde over så 
flot muren ud for vores række er blevet malet. Vi har jo tidl. klaget flere gange over 
den grimme mur. Så nu hvor den er blevet så smuk, vil vi gerne rose afd. bestyrelsen/
udeudvalget for det gode valg af kunstner til at udsmykke den. Det er allerede en 
daglig glæde at se på. Vi takker alle initiativtagerne. 

Susan/Lasse 7F, Jeanette/Kim 7E, Louise/Mira/Stella/Aura 7D, Henny/Ib 7C, Tanja/
Daniel7B, Anne/Ole 7A. 

På alles vegne 

Henny :-) 

    Dette indlæg er skrevet af H.K. Andersen fra redaktionen 

fortsat fra side 8 

Foto: Ulla Nielsen 

Foto: Ulla Nielsen Foto: Ulla Nielsen 
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Efter at alle corona restriktionerne var ophævede, fik fastelavnsfesten i år en  meget stor tilslutning. 
120 børn og voksne i alt. 
Fotomontagen her er lavet af Peter Jacobsen, og viser noget af den fine  fastelavnsstemning.
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Fortsaættes side 12 

Efter at alle corona restriktionerne var ophævede, fik fastelavnsfesten i år en  meget stor tilslutning. 
120 børn og voksne i alt. -  og så havde vi endda måttet afvise nogen, fordi der ikke var plads til flere. 
Fotomontagen her er lavet af Peter Jacobsen, og viser noget af den fine  fastelavnsstemning. 



Til sidst blev kattedronningerne, kattekongerne, katteprinser-
ne og katteprinsesserne kårede: 

 
 
I Gruppen af tøndeslagere mel-
lem 0 og 4 år: 
 
 - Milas Felix Juel Eriksen 
   blev katteprins 
 
 - Zenna Bertelsen 
   blev kattedronning 
 

I gruppen mellem 5 og 7 år: 
  
- Fabrian Charley Bedzeti 
   blev katteprins 
  
- Milo Poulsen 
   blev kattekonge 

 
 
 

Hos de store mellem 8 og 14 år: 
  
- Adrian Bedzeti 
   blev katteprins 
 
 - Mikas Gulmark 
   Blev kattekonge 
 
Og hos de voksne: 

 
 - Brian Olsen 
   Blev katteprins 
 
 - René Hansen 
    Blev kattekonge 

Side 12          Figenbladet nr. 1 - 2022 
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Foto: 
Hans K. Andersen 

Foto:  Peter Jacobsen Foto:  Peter Jacobsen 

Foto:  Peter Jacobsen Foto:  Peter Jacobsen 

Foto:  Peter Jacobsen Foto:  Peter Jacobsen 

Foto:  
Peter Jacobsen 

Foto:  
Peter Jacobsen 
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Fortsættes på side 13 

-   og så har Allan Kierulff igen været på jagt efter et fuglemotiv til Figenbladet. Men 
denne gang faldt han i stedet for dette lille væsen: 

 

Historien om en lille rød ”fyr” jeg pludselig fik i søgeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dette er ikke en fugl – det er et egern. Men jeg var faktisk ved at fotografere fugle 
ved Tueholmsøen, med hovedet kun ganske få centimeter over jorden, da en lille 
”fyr” pludselig trådte ind foran mig. 
   Det lille væsen stillede sig ganske uimponeret op kun 4 meter væk, og stirrede di-
rekte ind i kamerahusets linse – og der blev han stående en tid. Det var tydeligt at se, 
at han stod og funderede, og nok tænkte ”jeg må være blevet stor, for de der plejer at 
nå helt op i luften”.  
   Han stod der ganske længe, og på et tidspunkt lukkede ”han” øjnene en stund, og 
jeg er sikker på, at der på ”hans” små nethinder flimrede billeder af både Goliat og 
Julius Cæsar. 
   Da ”han” igen lukkede øjnene op, stod ”han” stadig et stykke tid, og så mig direkte 
i øjnene - gennem kameraets linse, for så ganske roligt at gå ind i buskadset. 
   Lidt senere var han i træerne over mit hoved, og jeg er sikker på, at han oppe fra sin 
nu ophøjede post tænkte – ”jo, den er god nok – jeg er den største. 
   De små pudsigt opstående relationer og oplevelser der mødes, når man færdes i 
naturen for at iagttage dyrene, giver både gnist og glød i de efterfølgende hverdage – 
det gælder bare om at gribe dem og tage dem til sig. 
   Jeg plejer ikke at fotografere egern, men ”ham” her, var nu noget ganske specielt. 
Han skaffede sig på egen hånd (helt uden denne historie) over 1.600 likes på de soci-
ale medier, et indlæg jeg næsten fortrød, for min telefon og PC bimlede konstant i 
flere dage. 
         Mvh Allan Kierulff 

Foto: Allan Kierulff 
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Afdelingsbestyrelsens beretning 2021-2022 
 

Bestyrelsens arbejde 
   Igen i år har vi været ramt af Corona med de restriktioner der følger med. Dog synes vi, at 
det nu begynder at lette. Vi har siden vort beboermøde den 22. juni 2021 holdt 6 afdelingsbe-
styrelsesmøder, alle møderne har været med fysisk fremmøde. Arbejdet i udvalgene har også 
været sat på lavt blus. 

  
Regnskab 2021 
   Regnskabet for 2021 udviser et overskud på kr. 278.000,00 overskuddet vil blive overført til 
vores overskudskonto der med udgangen af 2021 var på kr. 2.016.000,00. Overskudskontoen 
kan, ifølge reglerne, anvendes til afskrivning på arbejder der er udført i tidligere år eller den 
kan indtægtsføres på vores langtidsplanskonto over tre år.  Regnskabet vil blive gennemgået 
på beboermødet den 17. marts 2022. 
 

Byggesag  
   Der er desværre stadig nogle udestående problemer fra byggesagen som endnu ikke er løst. 
Voldgiftssag om gulve 

   Vi har vundet skønssagen og MTH har accepteret at udbedre både træ- og klinkegulve. Der 
er lavet forsøg på begge slags gulve og disse forsøg vil blive evalueret her i foråret. Vi håber, 
at vi derefter hurtigt kan gå i gang med udbedringen men samtidigt er det vigtigt for os, at det 
er den rigtige løsning så vi ikke har problemet igen om nogle år.  

Voldgiftssag om varmevekslere 

   Her har den tidligere skønsmand trukket sig, da han er blevet inhabil i forbindelse med job-
skifte. Der er derfor udpeget en ny skønsmand og der forventes ny skønsforretning mellem 
den 8. og 15. marts. Lige nu ligger ansvaret hos leverandøren i henhold til seneste skønsrap-
port. Men leverandøren har stillet nye spørgsmål og de besvares forhåbentlig på mødet. Taber 
vi, mod forventning sagen, har vi fået godkendt brug af reguleringskontoen til nye vekslere. 
Økonomi i byggesagen 

   Økonomien i byggesagen er nu afsluttet og i den forbindelse har det vist sig, at vi får 8.400 
mill. retur. Disse penge vil blive indsat på vores langtidsplan. Det betyder, at vi er rigtig godt 
rustede økonomisk når vi skal have gransket vores langtidsplan af en ekstern gransker, første 
gang i forbindelse med budget 2023. Det er besluttet på Christiansborg at alle vi almene boli-
ger skal have kontrolleret/gransket vores langtidsplaner så det sikres, at der er afsat midler til 
udskiftning af alle bygningsdele når disse er nedslidte. 
 

Driftsamarbejdet. 
   Samarbejdet mellem VA4 Syd og VA4 Række fungerer stadig godt. VA4 Syd er her i løbet 
af sommeren færdig med deres byggesag og dermed kommer vore afdelinger til, at ligne hin-
anden igen, hvor det i begge afdelinger vil være almindelig drift dog vil VA4 Syd stadig 
mangle at anlægge udeområderne efter helhedsplanen. 
   Det seneste år har vi desværre været ramt af, at tre ledende medarbejdere har forladt vore 
afdelinger, det giver uro i personalegruppen da det tager tid, at få ansat nye medarbejdere. 
Dog har vi allerede en ny ejendomsmester på plads den 15. marts og den sidste vil følge hur-
tigt efter. 
 

Fortsaættes side 15 
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Aktivitetsudvalget 
   Det er aktivitetsudvalgets opgave at understøtte de aktiviteter der bliver afviklet i afdelin-
gen. Aktivitetsudvalget er ansvarlig for den økonomi, der er afsat på budgettet til beboerakti-
viteter. 
   Aktivitetsudvalget er ikke de udfarende kræfter med hensyn til aktiviteter, men vi ser på de 
ideer, der kommer op og giver økonomisk støtte, hvis det anses at det giver mening for bebo-
erne. 
   I de seneste 2 år under Corona, har det naturligvis været meget begrænset, hvad der har væ-
ret af aktiviteter, men vi kan med stor tilfredshed konstatere at Zumba, bankospil og fælles-
spisning atter er kommet i gang. 
   Der er stadig plads til at mange flere kan deltage. Det er vigtigt at fastslå, at bankospil og 
fællesspisning er økonomisk uafhængig af de midler, der er afsat til beboeraktiviteter. Der 
gives et mindre driftstilskud til Zumba. 
   Aktivitetsudvalget planlægger at holde en fest – Efter Corona – den 27. august 2022 i / ved 
beboerhuset. Vi håber at mange beboere vil deltage. 
 

Udeudvalget 
   Udeudvalgets arbejde og færdiggørelsen af vore planlagte arbejder, har lige som sidste år 
været ramt af Corona pandemien. 
   Legegaden mellem Bjørnen / Løven og Fisken / Krebsen, skulle efter planen, anlægges som 
naturstræde i efteråret 2021, når udskiftningerne af MgO pladerne på AB’s huse var afsluttet. 
Arbejdet blev udsat pga. Corona, men er nu påbegyndt.  
   Området ved indgangen til beboerhuset er også ved at blive færdiggjort, med nye fliser, lagt 
som skakbræt og med en lille opholdsplads. 
   På Transformatorstationen mellem Oksen og Vædderen er blevet malet en Urskov og lige 
nu er Stine Hvid ved at male henholdsvis ”danske sommerlandskab” på betonmuren ud for 
Vædderen 7 og et ”under vandet motiv” på siden ind mod Sydskolen. 
   På beboermødet d. 22. juni 2021 blev spørgsmålet om ”Vild med vilje” i forhaverne rejst. 
Det rejste en del spørgsmål, blandt andet om hvordan vi kunne skelne mellem planlagt ”Vild 
med vilje” og upassede forhaver. Der blev også spurgt om et staudebed, med hjemmehørende 
stauder, ikke vil tilføre lige så meget biodiversitet. 
   På mødet blev det besluttet, at Poul eller Pernille fra Verdensmål centeret skulle inviteres til 
et beboermøde. Poul deltog, på september mødet, med et oplæg om grundprincipperne for, 
hvordan vi hver kan skabe større biodivasitet i vore haver. Vi fik dejlige hvidløg med hjem, til 
udplantning i  haverne. Det blev besluttet at bestyrelsen og udeudvalget skulle arbejde videre 
med hvilke rammer, der skulle være for at ”Vild med vilje, i forhaver. Dette projekt satte Co-
rona en stopper for.  
   Vi havde i januar besøg af en konsulent fra Habitats. En gave til alle afdelinger fra VA i 
anledning af 75-års fødselsdagen. Vi gennemgik sammen med konsulenten vore grønne områ-
der og drøftede, hvordan vi kunne skabe større biodiversitet. Vi har nu modtaget en rapport 
om ”biodiversitet status” på vore grønne områder. 
   Udeudvalget vil arbejde videre med både forhavespørgsmålet og med spørgsmålet om at 
øge biodiversiteten, som jo er to sider af samme sag. 
 

Genbrugsgruppen 
   I genbrugsgruppen har vi mistet én af vore mest erfarne og mest aktive genbrugsvejledere: 
Hidir Kaya, som døde i begyndelsen af februar efter længere tids sygdom. Det er et stort tab 
for os. Men heldigvis får vi stadigvæk nye medlemmer, og derfor er der stadigvæk 17 deltage-
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re i gruppen. 
   Vi mener i genbrugsgruppen, at genbrugsgården fungerer optimalt med de begrænsninger, 
der blev indført under corona pandemien: 

- Vi holder ikke længere åbent om eftermiddagen på torsdagene, hvor der alligevel ikke 
kommer ret mange brugere. 

- Og vi holder nu kun åbent gennem indgangen fra Bjørnens Kvarter. Det giver os bedre 
mulighed for at hilse på alle brugerne. 

   Vi synes efterhånden, at vores genbrugsgård fungerer rigtigt fint. Dog er der stadigvæk to 
vigtige ændringer, vi gerne vil have gennemført: 

- Vi vil gerne have udvidet de to store genbrugsrum, når materialegården alligevel skal 
udvides i nær fremtid. 

- Og vi vil gerne have installeret radiatorer med fjernvarme i det midterste genbrugsrum i 
forbindelse med udvidelsen, så vi ikke skal fryse så bitterligt i vintermånederne. 

   Endelig vil vi gerne have ændret navnet på vores Styregruppe. Styregruppen er sammensat 
af fem genbrugsvejledere udvalgt dels på vores beboermøde i foråret og dels udvalgt af afde-
lingsbestyrelsen. Vi synes derfor, at det vil være mere passende, om vi blot kunne kalde os 
”Genbrugsudvalget”. 
 

Figenbladet 
   Figenbladet bliver trykt i A5 format med typisk 20 sider i hvert nummer. Det udkommer fire 
gange om året i marts, juni, september og december.  
   Vi er nu begyndt i bladet at bringe referater fra vore beboermøder og bringe den årlige beret-
ning fra afdelingsbestyrelsen. Dermed er der blevet lidt mindre plads til det egentlige nyheds-
stof i bladet. Men til gengæld er det blevet noget lettere at finde stof til de nye numre af bla-
det. – Og det er jo meget rart! 
   Vi er tre deltagere i redaktionen: Jens Arne Nielsen, Brian Finn Jørgensen og Hans Kristian 
Andersen. Desuden får vi hjælp fra flere beboere, som bidrager på hver sit særlige område: 
- Kurt Schultz, som forsyner os med humørindlæg på bagsiden. 
- Allan Kierulff, som skriver indlæg og bringer flotte fotos af fuglelivet her i vores område. 
- Hans-Carl Evers Hansen, som skriver om, hvad der foregår i BS72. 
- Peter Jacobsen, som bringer os billeder fra de forskellige arrangementer i vores boligafde-

ling 
   Men hvis der er flere, der har lyst til at være med i redaktionen, eller har lyst til at skrive 
indlæg om særlige emner, vil I være meget velkomne. – Vi vil tage imod jer med kyshånd. 
 

Hjemmeside va4række.dk 
   På afdelingens hjemmeside kan man finde nyttiginformation. Under Corona har vi på hjem-
mesiden kunne se de regler og anbefalinger, der er kommet fra BL og Bo-Vest. 
   Det er ligeledes på hjemmesiden du kan finde referater fra tidligere afdelingsmøder ligesom 
referater af møder i afdelingsbestyrelsen bliver lagt op. 
   Ofte bliver der henvist til hjemmesiden, hvis der opstår spørgsmål på afdelingens Facebook-
side. 
   Vi forsøger at være ajour med information, men må sige, at her i Coronatiden er det ikke 
hele tiden lykkedes. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

VA 4 Række 

fortsat fra side 15 
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Gode grunde til at cykle noget mere! 
 

Inden for de sidste 10 år, er antallet af familier i Albertslund med bil steget med 11% 
og antallet af cykelture per person er gået ned. Det er hverken godt for  

sundheden eller miljøet. Derfor vil vi, med 5 gode grunde til at cykle, prøve at lokke 
dig til at bruge din cykel noget mere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er du ikke allerede flittig cyklist, så skulle du tage at blive det da: 
 

• Cyklen er et nemt og billigt transportmiddel, der er særligt velegnet til dig der 
bor i Albertslund, hvor vi har et unikt net af cykelstier, der gør, at du slipper 
for at skulle køre på vejene. 

• Cyklister er i gennemsnit lige så sunde, som 10 år yngre bilister, og bare én 
kilometer om dagen kan måles på din sundhed. 

• Når du cykler, får du masser af frisk luft, der både booster dit energiniveau og 
klarer hjernen. 

• Børn, der cykler, er bedre til at koncentrere sig, har bedre psykisk trivsel og 
bedre sociale relationer, mon ikke også det gælder for voksne? 

• Cyklen hverken støjer, udleder farlige partikler eller CO2. 
 
Mange bruger vejret som undskyldning for ikke at cykle, men ifølge DMI er det 
kun regnvejr 4 % af tiden i Danmark. Du vil derfor på langt de 
fleste ture ikke blive våd. 

      God tur    

      Verdensmål Centeret 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbicycleinindia.wordpress.com%2F2017%2F02%2F20%2Fenvironmental-benefits-of-cycling%2F&psig=AOvVaw3vop2ozLVxbCoRcjB0V7su&ust=1598616821398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiA0Pitu-sCFQAAAAAdAAAAABAV
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9. marts - 13. april  -11. maj - 8. juni - 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu danser vi igen zumba i VA 4 Række: 

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 
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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 foråret ser sådan ud: 
Torsdag den 17/3 kl. 19:  Beboermøde med valg og fremlæggelse af regnskab 
Lørdag den 19/3 kl. 18:30:  Fest for frivillige i VA 4 Række   
Onsdag den 23/3  kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Tirsdag den 24/3 kl. 18:  Fællesspisning i beboerhuset 
Onsdag den 13/4 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 27/4 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Lørdag den 30/4:   Jubilæumsreception med showkampe i BS72 
Onsdag den 11/5 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 25/5 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 

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                      
Omdeler:    Bastian Tue Vang 

eget tryk 



Næste nummer af FIGENBLADET forventes at udkomme i juni 2022. 
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 30. maj.  
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Sjov i afdelingen 

Ved Kurt Schultz 


