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Fra første oktober 

Skal  mad- og drikke-kartoner også genanvendes! 

Efter endnu en varm sommer med rekordhøje temperaturer, udbredt tørke 
og udtørrede floder i Europa, Asien og Nordamerika er det blevet mere klart 
end nogensinde, at vi skal spare meget mere på jordens ressourcer og reduce-
re mængden af drivhusgasser. Vi skal f.eks. blive dygtigere til at genanvende 
vores affald.  - Fra 1. oktober blive det muligt at genanvende mad- og drikke-
kartonerne i vores husholdningsaffald. Det ér da et lille skridt i den rigtige 
retning! - Læs mere herom på side 11 inde i bladet. 
Illustrationen ovenfor er fra  Albertslund Kommunes sorteringsvejledning. 



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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Afdeling 4 Række 

 

             Husk beboermødet den 22. september: 

 

Dagsorden til ordinært beboermøde 
med behandling af budget for 2023 

 
Torsdag den 22. september 2022 kl. 19:00 

i Beboerhuset, Hjortens Kvarter nr. 10 

 
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 17. marts 2022  
8. Udlicitering af de grønne områder 
9. Indkomne forslag 

A. Forslag vedr. overvågning af P-pladser, legepladser og stier 
B. Forslag vedr. bedre P-vagt service 
C. Forslag vedr. udryddelse af skadelige fugle 

10. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023 
11. Orientering om anvendelse af overskydende midler fra reguleringskontoen 
12. Orientering om ny affaldsordning 
13. Eventuelt  
 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen for VA 4 Række 
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Affaldsindsamlingssøndag den 2. oktober 
 
   Hvert forår arrangerer Dansk Naturfredningsforening indsamling af affald over hele 
landet. Desværre gik vi i VA 4 Række i år glip af den landsdækkende indsamling. 
Men det vil vores Genbrugsudvalg nu gerne råde bod på. Vi planlægger i samarbejde 
med Dansk Naturfredningsforening at holde vores egen affaldsindsamling: 

Søndag den 2. oktober kl. 10 -13. 
 
   På denne dag vil vi holde åbent hus i genbrugsgården, hvor vi inviterer alle beboe-
re, børn og voksne, til at være med i konkurrencer om: 
• Hvem kan samle mest almindeligt affald? 
• Hvem kan samle flest cigaretskodder? 
• Hvem er bedst til at sortere affald? 
 
   I kan godt regne med fine præmier til vinderne af konkurrencerne, og vi vil også 
byde på både kaffe, sodavand og kage. - Og så vil vi gerne benytte lejligheden til at 
orientere om den nye affaldshåndtering, som træder i kraft i Albertslund Kommune 
den 1. oktober. Vi vil orientere om, hvad der er fordelene ved den nye affaldshåndte-
ring, og om hvad vi hver især kan gøre  for at mest muligt affald bliver genanvendt. 
 
   Vi håber, at der vil komme rigtigt mange børn og voksne, og vi glæder os til at se 
jer: 

Søndag den 2. oktober kl. 10-13, i Genbrugsgården, Vridsløsevej 2 
 

Med venlig hilsen, for Genbrugsudvalget, Hans K. Andersen 

Foto: Dansk Naturfredningsforening 
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Nyt fra BS 72 
 
 

Hold nu op for et velgennemført og festligt forår... 
   Udover fantastiske jubilæumsevents med mange besøgende og deltagere, er det 
også gået godt sportsligt: 
• Vores U12 drenge, som imellemtiden er blevet til U13 (turneringen begynder på 

ny efter sommerpausen) er rykket op, og flere klubber på fornemme adresser hen-
vender sig til os for at tale med dem. 

• Hertil kommer at begge vores herresenior 11- mandshold er rykket op i henholds-
vis Serie 2 og 3, hvilket tangerer det højeste niveau vores herrer nogensinde har 
spillet på. 

• Herudover er det især vores ungdom, der shiner, idet der er godt gang i den. - 
Mange nye spillere er kommet til, og nye trænere er ved at finde sig godt  tilrette. 

• Desuden er vores pigeafdeling langt om længe kommet i omdrejninger igen, med 
gode folk bag roret. - Så hvis du er pige og har lyst til at spille fodbold i en god 
social klub i nærheden af, hvor du bor - så kig forbi! 

 
   I løbet af efteråret regner vi med at holde nogle interne arrangementer inden vinter-
pausen. Forhåbentlig i forbindelse med 1. spadestik til den nye kunstgræsbane. 
   Vi regner stadig med at den oprindelige budgetaftale holder. - Bl.a. er der i kommu-
nens netop offentliggjorte sparekatalog for 2023-2026, et forslag om at droppe vores 
tilskud til buskørsel op til Stadion om vinteren, idet forvaltningen ikke finder det 
nødvendigt længere, når vi har fået Kunstgræsbane i 2023. 
   Ellers vil jeg opfordre jer til at holde øje med hjemmesiden: www.bs72.dk, samt 
SoMe, hvad angår kampe og Superlørdage - og bede Jer alle sætte et KÆMPE 
KRYDS i kalenderen lørdag den 8. oktober, hvor vi for 3. år i træk kombinerer Su-
perlørdag med kampen mod Brystkræft - altså Lyserød Lørdag. Kom ned og hjælp 
os med at støtte den gode sag!!! 
 
Sportslig hilsen  
Hans-Carl Evers Hansen 
Nabo fra Bjørnens Kvarter 4B 
Formand for BS 72 
 
Billedet til højre er fra Lyserød Lørdag 
sidste år. Det er en både festlig og glad 
begivenhed, selv om det gælder støtten 
til en alvorlig sag.- Og så foregår det 
jo lige i nærheden af, hvor vi bor. - Gå 
ikke glip af denne oplevelse. Sæt  kryds 
i  kalenderen ved den 8. oktober. Foto hentet fra BS 72 hjemmeside 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bs72.dk%2F&data=05%7C01%7C%7C0ecda8ff3bd24bcbcd7508da872f304c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637970933991339233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJB
http://www.bs72.dk/
http://www.bs72.dk/
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 Hvad skal du gøre, 
når strømforsyningen til netværksboksen brænder af? 

 
   Det hænder af og til, at en netværksboks fra Dansk Kabel TV brænder af. Det kan 
du læse mere om i forrige nummer af Figenbladet. Men hvad kan du gøre, når det 
sker? 
   Du kan få udleveret en ny strømforsyning på ejendomskontoret eller hos Dansk 
Kabel TV på 69 12 12 12, hvis det er indenfor normal arbejdstid.  
   Men du kan også få udleveret  en ny strømforsyning, hvis det er weekend eller uden 
for ejendomskontorets åbningstid. Du skal blot medbringe den defekte strømforsy-
ning, og henvende dig til: 
 
Brian Jørgensen, 
Bjørnens Kvarter 6B,  
Telefon: 2620 5027 
 
Så vil Brian udlevere dig en helt ny 
 strømforsyning, nydeligt indpakket 
 i plastpose, som vist til højre. 
 
Med venlig hilsen 
Redaktionen 
 
 

Lysende skyer over Rækkehusene 

Foto: Brian Jørgensen 

Foto: Ulla Nielsen 

.. og så har vi 
i redaktionen 
fundet en 
halv ledig 
side her i 
bladet. Den 
vil vi gerne 
bruge til at 
vise morgen-
stund med 
guld i mund 
over Fiskens 
og Bjørnens 
kvarterer en 
tidlig som-
mermorgen, 
hvor solen 

står lige under 
horisonten, 
men akkurat 
med sit stærke 
lys kan for-
gylde undersi-
den af skyer-
ne. 
 
 
 
Det er Ulla 
Nielsen, som 
har været tid-
ligt oppe og 
forevige det 
smukke syn! 
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Foto: Ulla Nielsen 

Foto: Ulla Nielsen 

Bydelsfest for Albertslund Syd lørdag den 3. september
 

Igen i år har vi holdt bydelsfest i Kanalens Kvarter sammen med de andre boligafde-
linger i Albertslund Syd. Vejret var fint, og bydelsfesten blev meget vellykket. 
bringer her nogle billeder, som viser lidt af den fine stemning ved bydelsfesten.

Ovenfor: Der stilles op i loppeboderne. 
 
Ovenfor til højre: Tom Frederiksen underhol-
der med  pragtfuld festmusik. 
 
Til Højre: Sine Andersen laver bugtalershow 
med frække Rikke, og bagefter laver hun sjo-
ve ballondyr til en lang kø af begejstrede 
børn. 
 
Nedenfor: Kjell Kolbe  underholder med sin 
rullende DJ cykelhytte 

Ovenfor: Der var mange gæster , som købte lækre 
frokostanretninger i Café 72, eller pølser og øl i 
boden foran Caféen. Her nyder nogle gæster deres 
frokost ved ét af cafébordene ved kanalen.
 
Til højre: Vores dygtige ansigtsmaler havde i ti-
mevis travlt med at lave ansigtsmalinger på for-
ventningsfulde børn og unge. Der var mange  som 
vendte hjem med nye flotte ansigtsudtryk.
 
Nedenfor: Natur og Ungdom deltog også med en 
stor trailer fyldt vaders, fiskenet og akvarieglas. Så 
var man godt udrustede til at fange hundestejler, 
igler, myggelarver og andet småkravl, som man 
kunne studere nærmere.

Foto: Jens Arne Nielsen 

Foto: Jens Arne Nielsen 

Foto: Jens Arne Nielsen 

Foto: Jens Arne Nielsen 

Foto: Hans K. Andersen 

Foto: Hans K. Andersen 
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Foto: Allan Kierulff 

Bydelsfest for Albertslund Syd lørdag den 3. september 

Igen i år har vi holdt bydelsfest i Kanalens Kvarter sammen med de andre boligafde-
linger i Albertslund Syd. Vejret var fint, og bydelsfesten blev meget vellykket. - Vi 
bringer her nogle billeder, som viser lidt af den fine stemning ved bydelsfesten. 

Ovenfor: Der var mange gæster , som købte lækre 
frokostanretninger i Café 72, eller pølser og øl i 
boden foran Caféen. Her nyder nogle gæster deres 
frokost ved ét af cafébordene ved kanalen. 
 
Til højre: Vores dygtige ansigtsmaler havde i ti-
mevis travlt med at lave ansigtsmalinger på for-
ventningsfulde børn og unge. Der var mange  som 
vendte hjem med nye flotte ansigtsudtryk. 
 
Nedenfor: Natur og Ungdom deltog også med en 
stor trailer fyldt vaders, fiskenet og akvarieglas. Så 
var man godt udrustede til at fange hundestejler, 
igler, myggelarver og andet småkravl, som man 
kunne studere nærmere. 

Foto: Jens Arne Nielsen 

Foto: Hans K. Andersen 

Foto: Hans K. Andersen 

Foto: Hans K. Andersen 

Foto: Hans K. Andersen 
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DOMPAP 
 

   Dompap-hannen (som vi kan finde i Kongsholmparken og som gæst i nogle af vore 
haver) er en af de mest farvestrålende fugle i den danske natur, og nok kendt af alle. 
   Ofte ses den som en rød plet i toppen af et træ, eller i foråret midt i træet, i fuld 
gang med at forsyne sig med de nye og lækre blad-knopper, og jeg er sikker på, at 
mange af os hører dens karakteristiske bløde og vemodige fløjt, når vi går tur i natu-
ren omkring os. 
   Hannen er rigtig smuk med et markant rødt bryst og underside, der står i stærk kon-
trast til den grå overside og dens sorte kalot. 
   Jeg har ofte spurgt mig selv, hvordan man dog har kunnet give så smuk en fugl et - 
sådant navn! Men navnet er kommet fra det tyske "Dompape", domprovst, hvis fest-
dragt ligner dompappens – tja derfor (men alligevel, ikke helt retfærdigt !). 
   Arten indvandrede til Danmark i 1930'erne, hvor den bredte sig sydfra op gen-
nem Jylland. 
   Dompappen finder oftest sin føde i vegetationen, men kan også fouragere på jor-
den. Føden består af frø fra flere typer af træer samt pileurt og stor nælde. Om efter-
året står menuen på ene- og rønne-bær. Om foråret er løvtræer og lærkens knopper en 
lækkerbisken. 
   I foråret tager den en del insekter, hvilket er en god proteinkilde, som indgår i un-
gernes foder. 
   De fleste danske dompapper overvintrer, men en mindre del af bestanden kan træk-
ke lidt sydover. 
   Billedet af dompappen ovenfor er taget i april måned i skoven ved Tikøb, men kun-
ne lige så godt være taget i Kongsholmparken her hos os. 

Mvh  Allan Kierulff 
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Nu skal mad- og drikke-kartoner sorteres på en ny Måde 
 

   1. oktober træder en ny affaldsordning i kraft hos os. Det betyder blandt andet, at vi 
nu skal lægge mad og drikkekartoner i samme affaldsbeholder som plast i molokker-
ne. Hvordan det skal gøres kan du læse i den nye sorteringsvejledning for mad– og 
drikke-kartoner fra Albertslun Kommune nedenfor: 

 

 

 

Se også illustrationen med mad– og drikke-kartoner på 
bladets forside hentet fra kommunens sorteringsvejled-
ning. 

 1. oktober i 
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I øjeblikket stiger varmepriserne helt vildt på næsten alle typer opvarmning, Kun priserne for 
fjernvarme holder sig nogenlunde i ro. Heldigvis har vi fjernvarme i vores boligafdeling, så vi 
er endnu ikke så hårdt ramte. Men kan vi regne med at det vil fortsætte på denne måde. - Ikke 
helt, hvis vi skal tro hvad brugergruppen i Albertslund Kommune skriver. I hvert fald må vi 
regne med at varmen bliver dyrere i vintermånederne, hvor vi har mest brug for den. - Du kan 
læse Brugergruppens vurdering her nedenfor: 

 

Fjernvarme er ikke bare fjernvarme. 

Den er forskellig fra sommer til vinter!  
  
   I dag er det sådan, at vi 11 måneder om året betaler et acontobeløb for fjernvarmen. Den 12. 

måned kommer så årsafregningen. Fremover vil det være sådan, at du stadig skal betale 12 

gange om året, men (måske) vil beløbene ikke være aconto, de vil være forskellige fra måned 

til måned. 

   Baggrunden er, at VEKS (der leverer fjernvarmen til Albertslund Varmeværk) har indført en 

variabel afregning. Det betyder, at fjernvarmen er dyr om vinteren og billig om sommeren. 

Det afspejler de faktiske omkostninger ved at producere fjernvarme. For om sommeren er der 

rigelig og billig varme fra affaldsforbrændingen og el-produktionen. Men det slår ikke til om 

vinteren. Derfor skal der fyres ekstra op, og det er dyrt. Med andre ord: En MWh varme er 

dyrere at producere om vinteren (hvor vi bruger mange MWh’er), end om sommeren (hvor vi 

ikke bruger så mange).  

   Rent praktisk betyder VEKS’s nye afregning, at Varmeværket har fået en ekstra stor udgift 

til VEKS om vinteren, hvor Varmeværket ikke har særlig mange penge i kassen, fordi vi for-

brugere betaler jævnt hen over hele året. Endvidere betyder det, at vi alle får den opfattelse, at 

varmen koster det samme at producere året rundt – for vi betaler jo det samme til varmeværket 

pr. MWh, hvad enten det er sommer eller vinter. Men det passer ikke. Derfor er der behov for 

at ændre afregningen for varmen, så vi alle kort sagt får et tydeligt prissignal, der siger: Lad 

nu vær med at bruge mere varme end højest nødvendig om vinteren! Eller med andre ord, det 

er om vinteren, der er mange penge at spare, og det er om vinteren, det er bedst for miljøet, at 

du sparer på varmen. 

 

   Derfor nedsatte Brugergruppen på sit møde i juni en arbejdsgruppe, der skal se på varmetak-

sterne. Kort fortalt skal arbejdsgruppen udarbejde et forslag til en ny takststruktur, der (1) gør 

at Varmeværket får penge i kassen til at betale den dyre varme om vinteren til VEKS, (2) som 

motiverer os alle til et lavere varmeforbrug, især når fjernvarmen er dyrest og (3) som motive-

rer os alle til en bedre afkøling. Alt sammen til gavn for både miljøet, og den enkeltes og fæl-

lesskabets økonomi.  

   Om alt går efter planen, er de nye takster klar ved årsskiftet 2023-2024. 

 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 
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Redaktionen har fra Nina Eilers modtaget følgende to madopskrifter: 

De lovede opskrifter på ”Sur sylt” 

Til ”Bland selv salaten” i juni, havde jeg som tilbehør lavet lidt sursyltede grøntsager. 
Jeg lovede at sætte opskrifterne på rødløg og radiser i Figenbladet, så nu kommer de 
– de er også gode som tilbehør til vinterens gryderetter. 
God fornøjelse med syltningen! 
/Nina 
 
 
 

Syltede rødløg 

Ingredienser 
4 store rødløg skåret i tynde ringe eller i både 
4 dl æblecidereddike/ eller lagereddike 
1 dl vand + 1 dl rørsukker 
1 tsk hele peberkorn + 1 tsk hele fennikelfrø 
2 friske Laurbærblade 
• Skær løgene og kom dem i et rent skoldet patentglas.  
• Kog eddike, vand og sukker op i en gryde sammen med peberkorn og eventuelt 

krydderier til sukkerkornene er helt smeltet. 
• Hæld den kogende varme eddikeblanding over løgene, luk glasset og opbevar kø-

ligt. 
 
 
 

Syltede Radiser 
      2 bundter radiser 
1 dl vand 
1 dl eddike 
85 g sukker 
1 knsp. salt 
5 hele peberkorn 
1 frisk laurbærblad 
1 tsk. gule sennepsfrø – (kan i sæsonen erstattes med krondild) 
• Rens radiserne, og skær dem i skiver eller kvarter. Læg radiserne i et glas. 
• Kog vand, eddike og sukker i en gryde tilsæt salt, peber, laurbærblad og senneps-

frø. 
• Rør rundt, indtil sukkeret er opløst. 
• Hæld grydens indhold over radiserne. 
• Lad radiserne trække i køleskabet i mindst 1 døgn. Spis radiserne i salat eller som 

tilbehør til maden. 
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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 
drikkevarer, må du selv medbringe det. 
 

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 

NB: ovenstående tider for både banko og zumba er under forudsætning af, at der ikke 
kommer nye Corona restriktioner. Husk i øvrigt – for fællesskabets skyld at blive 
hjemme og bliv testet, hvis du har den mindste smule symptomer på influenza, forkø-
lelse eller Corona. VI passer på hinanden! 
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Afdelingsbestyrelsen mødes den fjerde onsdag i måneden. Vi spiller banko den anden ons-
dag i måneden. Fællesspisning foregår normalt den fjerde torsdag i måneden. Zumba træ-
ning foregår hver mandag kl. 17-18. - Mødekalenderen for efteråret ser sådan ud: 
Onsdag den 14/9 kl. 19:  Banko 
Torsdag den 22/9 kl. 19:  Beboermøde behandling af budget for 2023 
Onsdag den 28/9 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Torsdag den 29/9 kl. 18:  Fællesspisning i beboerhuset 
Søndag den 2/10 kl. 10-13:  Affaldsindsamlingssøndag i VA 4 Række 
Lørdag den 8/10:   Lyserød lørdag i BS 72 
Torsdag den 12/10 kl.. 19:  Banko 
Onsdag den 26/10 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde. 
Torsdag den 27/10 kl. 18:  Fællesspisning i beboerhuset. 
Onsdag den 9/11 kl. 19:  Banko 
Lørdag den 3/12 kl. 13-16:  Julefest i Kongsholmcenteret 

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 december 2022. 
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 28. november.  
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Sjov i afdelingen 

Ved Kurt Schultz 


