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Petanque kuglespil i Oasen 

Beboere, som har holdt ferie ude i Europa, er sikkert fortrolige med kuglespillet 
petanque, som er meget hyggeligt og meget udbredt i Frankrig. Men nu behøver 
vi ikke længere at drage ud i Europa for at dyrke den  sport. Nu har vi fået  vo-
res egen petanque bane i Oasen. - På billedet ovenfor ser I en gruppe beboere 
fra Bjørnens  Kvarter, som under en fødselsdagsfest i beboerhuset har givet sig i 
lag med petanque spillet. - Det ser da hyggeligt ud! (foto: Hans K. Andersen) 



FIGENBLADET  er beboerblad for rækkehusene i  
Afd. 4 Række under Vridsløselille Andelsboligforening 

 

  Bo-Vest, afdeling 68  - VA, afdeling 4 Række 
  Stationsparken 37, 2600 Glostrup. 
  e-mail: bo-vest@bo-vest.dk.   Tel: 8818 0880 
  Åbningstider: hverdage kl. 10 - 14, torsdage tillige kl. 14 - 17 
 

Ejendomskontoret: Hjortens kvarter 10, 2620 Albertslund 
    Tel: 8819 0240 e-mail: afd68-4raekke@bo-vest.dk 
Afdelingsleder:  Michael Willumsen  e-mail: miw@bo-vest.dk  
    Telefon: 8819 0191  Mobiltelefon: 6035 2648 
Kontortid for personligt fremmøde: 
    mandag, onsdag, torsdag, fredag  kl. 8 - 9 
     tirsdag     kl. 16 - 18  
Telefontid, 8819 0240: mandag, onsdag,  torsdag  kl. 8 - 14 
    tirsdag     kl. 8-14 og 16-18 
    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 

   Ved svigt af varme, vand, kloak, TV-forsyning og ved andre alvorlige 
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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Aftenens menu: 

Kalvefrikassé 

med sensommerens grøntsager. 

Kaffe og kage. 

Pris: 

Voksne og børn over 12 år, 45 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.16. septem-

ber kl. 12:00. 

Tilmelding til Jens Arne Niel-

sen gerne med SMS, med 

mail eller på Facebook. 

Tlf.: 6185 4364 

 E-mail: jensarn4@hotmail.dk 

 
Vi spiser, snakker, griner, synger og giver hinanden en hjælpende hånd med 
det praktiske i Beboerhusets spiseklub Hjortens kvt. 10. 

 
Med venlig hilsen 
Jens Arne og Nina 

Fællesspisning i Beboerhuset 
Onsdag d.18. September Kl. 18:00 

Kommende fællesspisninger. 
Onsdag d. 16. oktober – Forloren hare 

Onsdag d. 20. november – Julemiddag med flæskesteg og klassisk tilbehør 

Der er som sædvanligt DVD-er for børnene efter maden.  

Fællesspisningen er for beboerne i VA 4 række og jeres gæster. 

mailto:jensarn4@hotmail.dk
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Motionsløb i Albertslund Syd 
 
I hele sommerperioden har et hold motionister fra Albertslund Syd trænet løb langs 
Kanalen og i Kongsholmparken. Vores mål var at komme i form, så vi kunne deltage 
i motionsløbet ved Bydelsfesten i Albertslund Syd den 31 august. Og det lykkedes 
fint: 
 
Først løb et hold på seks løbere en di-
stance på 5 km.  I ser dem alle seks her 
til højre med de medaljer, de fik for så 
flot at have gennemført løbet. 

Dernæst løb et større hold med tolv 
deltagere en distance på 3 km.  I ser 
dem alle tolv her til venstre med me-
daljerne for deres flotte præstation. 
 
 
 

Vi er på løbeholdet blevet enige om, at sommerens løbetræning har været så stor en 
succes, at vi vil fortsætte den her i efteråret. Vi har derfor besluttet at: 
 
• Vi mødes hver tirsdag og hver torsdag kl. 17 for at fortsætte vores løbetræning. 
• Vi mødes ved Café 72, Kanalens Kvarter 72, overfor Byparken. 
• Her vil vi først lave nogle opvarmningsøvelser for at få gang i de stive led. 
• Herfra vil vi så løbe hhv. 3 km og 5 km langs Kanalen og i Kongsholmparken. 
• Motionsløbet er åbent for alle, der har lyst til at løbe med. 
 
Målet for os alle er at holde os i god form. Men vi vil sikkert og-
så deltage i de løb andre foreninger arrangerer i Albertslund  og i 
nabo kommunerne. - Og så vil vi gerne byde alle andre, der har 
lyst, til at være med på holdet.  
     Mvh. 
Emilie Panduro Justesen   Hans Kristian Andersen 
Albertslund Boligsociale Center VA afdeling 4 Række 
Kanalens Kvarter, 6035 4638  2046 7674 
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Torsdag d. 28. november tænder vi Juletræet!  
 

Vi mødes i beboerhuset og fejrer, at Julen nærmer sig. 
Vi hygger os, synger julesange og leger julelege. 
 

Traktementet er risengrød 
med kanel og smørklat, æb-
leskiver og pebernødder. 
Til det spiselige er der 
gløgg, kaffe og saftevand. 
 
Beboerhuset er åbent fra klokken 16:00. 
Kl. 18:00 tager overtøj på og går ud for at tænde 
afdelingens fælles juletræ, som er det store gran-
træ, som vokser i Oasen lige ud for beboerhuset 
 

Vi glæder os til at se jer 

Hilsen og på gensyn 

Aktivitetsudvalget og div. frivillige 
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Julefest 2019 
 

Albertslund syd fejrer igen i år juletræsfest 

Lørdag den 07-12-2019 

I Kongsholm Centeret, Liljens Kvt. 2 

Kl. 13.00 til 16.00 

æbleskiver, Kakao, The, glögg & kaffe                                               

Juleklip, sang og danselege for børn og 

voksne  

                                   Godteposer & små gaver til børn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festen arrangeres af frivillige beboere fra 

de seks boligafdelinger i Albertslund Syd 

YDERLIGERE OPLYSNINGER HEROM VIL BLIVE UDSENDT, NÅR 

VI KOMMER NÆRMERE DATOEN FOR ARRANGEMENTET. 
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Efterårets aktiviteter i BS 72 
 
   Efteråret kampprogram i BS 72 er blevet lidt anderledes end forventet. Normalt har 
vi samlet hjemmekampene hver anden uge på vores snart berømte Superlørdage. Men 
grundet stor tilgang i seniorafdelingen er der blevet eftertilmeldt et hold, og vores 
damer er blevet tilbudt en ledig plads i Østrækken, hvilket gør at vi ikke har haft ind-
flydelse på disse kampes afvikling. Det betyder med andre ord, at der er nogle få 
kampe hver lørdag resten af efteråret - det man kan kalde Superlørdag-Light. 
 
    I efteråret vil der derfor på lørdagene blive spillet følgende antal kampe: 
- Lørdag den 14/9 spiller U12 drengene og Serie 4 holdet. 
- Lørdag den 21/9 spiller U8 drengene en hel turnering med fem kampe. 
 Desuden spiller Serie 5 holdet og Kvindeserie Øst. 
- Lørdag den 28/9 spiller U10 drengene to kampe. 
 Desuden spiller U12 drengene, Serie 4 holdet og Kvindeserie Øst. 
- Lørdag den 5/10 spiller U12 drengene og serie 5 holdet. 
- Lørdag den 12/10 spiller Serie 5 holdet og Kvindeserie Øst. 
- Lørdag den 19)10 spiller Serie 4 holdet. 
- Lørdag den 26/10 spiller Serie 5 holdet. 
  
  Herudover er der i efteråret også kampe på hverdage - primært tirsdag og torsdag 
med ungdomshold og motionisthold. 
 
   Nærmere oplysninger om, tidspunkter og hvilke hold, der spilles imod, findes  på 
hjemmesiden for BS 72. 
 
For yderligere oplysninger  
kontakt gerne undertegnede: 

Med sportslig hilsen 

Hans-Carl Evers Hansen 

Formand BS 72 

og beboer i Bjørnen 4B 
 
eller besøg BS72’  hjemmeside: 

 www.bs72.dk 

http://www.bs72.dk/
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Ny gartner i Driften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På billedet her ser I vores nye gartner, Søren Krag, ansat i Driften fra den 1. septem-
ber. Søren er 54 år ung, gift og har to voksne børn. Søren er uddannet grøn anlægs-
gartner og jordbrugsteknolog og har altid arbejdet med grønne områder, både privat 
og i et andet boligselskab. Søren skal i Driften arbejde med anlæg og vedligeholdelse 
af de grønne områder, og så skal han samarbejde med  Udeudvalget i vores afdeling 
og det tilsvarende Grønne Udvalg i VA 4 Syd. 
        Mvh. Alex Christiansen. 
 

Susan Forlader Redaktionen 
 
Den 1. oktober flytter Susan Steinhauer fra VA 4 Ræk-
ke til Miravænget, som også ligger i Albertslund Kom-
mune, men på den anden side af Birkelundparken. - Su-
san har gennem flere år været medredaktør på Figenbla-
det og været en stor hjælp til at sikre, at indholdet ikke 
er blevet énsidigt og kedeligt. Det skal Susan have stor 
tak for. - Men  det bringer jo redaktionen i en vanskelig 
situation, at hun forlader os. Vi må snarest muligt finde 
en ny medredaktør. - Vi vil derfor appellere til alle be-
boerne her i VA 4 Række, om ikke nogen iblandt jer 
kunne tænke sig, at deltage i redaktionen, være med til 
at drøfte, hvad bladet skal indeholde, hvordan  indlæg-
gene skal vinkles, hvordan de skal illustreres, og måske 
også være med til at skrive  indlæg eller notitser.  - Hvis 
det er noget for jer, vil vi meget gerne høre fra jer.  
 Med venlig hilsen, på vegne af redaktionen: 
 Hans Kristian Andersen, Hjorten 8 A, 2046 7674 
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Med sidste nummer  af ”Nyt fra Brugergruppen - august 2019”, har vi modtaget føl-
gende dementi: 
 

Hvad sker der med al den plast, vi afleverer til genbrug 
 i molokkerne og i genbrugsgården? 

 
I den senere tid har der været meget fremme i pressen om, at kun 30 % af vores plast 
bliver genanvendt. Men det er ikke rigtigt. Vestforbrændingen har dokumentation for 
de 30 %. Resten sælger det firma, der modtager vores plast, videre til andre certifice-
rede plastvirksomheder. De blander vores plast sammen med andres, og vi kan ikke 
få dokumentation for, hvor meget der bliver genanvendt. Vestforbrændingen og kom-
munen anslår, at yderligere 45 % bliver genanvendt, så i alt 75 % af vores plast bliver 
genanvendt – men det er der ikke hug- og stik-fast dokumentation for. 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

 

Diverse nyt fra Albertslund Agendacenter 

Og så har vi modtaget følgende interessante nyheder fra Agendacenteret: 

Foredrag og debat med Anders Morgenthaler 
Anders Morgenthaler har lagt sit forbrug, sine madvaner 
og sine transportvaner om, så hans klimabelastning er så 
lille som mulig. Han gør det for verdens skyld, især for 
sine børns skyld, og i sidste ende helt og aldeles for sin 
egen. Anders er kendt fra film og tv, og ikke mindst for 
sine satiriske tegneserier, men dertil kommer, at han 
også er en markant samfundsdebattør.  
Sammen med Galgebakken, Naturfredningsforeningen 
og biblioteket får vi Anders Morgenthaler til Alberts-
lund. Det er i beboerhuset i Galgebakken tirsdag den 8. 
oktober kl. 19.30. Billetter koster kr. 50 og de bestilles 
på https://albertslundbibliotek.dk/arrangementer/
foredrag-debat/frelst, hvor du også kan læse mere. 

Verdensmål nål 
Flere har efterspurgt Verdensmålnålen – og nu har vi fået et 
parti hjem. Vi sælger det til indkøbspris kr. 50. Ring gerne i 
forvejen til os, inden du tropper op, så du er helt sikker på, 
at der er nogen på kontoret. Tlf. 43 62 20 15  

 Med venlig hilsen 
  Povl Markussen 
  Agenda Center Albertslund 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falbertslundbibliotek.dk%2Farrangementer%2Fforedrag-debat%2Ffrelst&data=02%7C01%7C%7C0a4fe428e0b74669292908d735276c16%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637036315772587344&sdata=sitIzS
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falbertslundbibliotek.dk%2Farrangementer%2Fforedrag-debat%2Ffrelst&data=02%7C01%7C%7C0a4fe428e0b74669292908d735276c16%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637036315772587344&sdata=sitIzS
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Bydelsfesten ved Kanalen den 31. august 
   Igen i år har vi holdt en vellykket bydelsfest ved Kanalen sammen med de fem an-
dre boligafdelinger i Albertslund Syd. Vi bringer her nogle stemningsbilleder fra fest-
lighederne (Foto: Hans K. Andersen): 

 
 
Vejret var pragtfuldt. - Rigtig som-
merstemning. 
 
Og så ser det jo festligt ud, når alle 
de fine loppevarer bliver lagt frem 
på loppeboderne på en indbydende 
måde. 
 
 
 

 
 
Her til højre er det Tina fra 
Kanalens Kvarter, som har 
været i skabe og gemmer for at  
finde varer til sin loppebod. 
 
 
 

 
Og her til venstre har vi vores 
egen Susan fra Bjørnens Kvarter. 
Hun skal jo også snart flytte til 
Miravænget, så det er ikke så 
mærkeligt, at hun har mange fine 
ting, hun gerne vil have solgt. 

Fortsættes på side 11 
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Her til højre er det Pia fra Fiskens 
Kvarter, som har fået lyst til at slå en 
bod op i det fine sommervejr. 
 
Og her nedenunder myldrer det med 
kunder i en tøjbod, som havde usæd-
vanligt meget fint dametøj til salg. 
 

Her nedenunder har Vestegnens Sprog og 
Kompetencecenter etableret sig med en 
bod, hvor man bl.a. kunne teste sine dan-
ske sprogfærdigheder. 

 
 
Og så var der god underholdning.  Her 
nedenunder spiller Tom Frederiksen 
for festdeltagerne ved Café 72. 
 

Og der var mange flere,: 
• Vikingelandsbyen 
• Albertslund Agendacenter 
• Klub Svanen 
• ALOT 
• Bydelsmødrene 
• Urban Grrls 
• Fit og Sund 
• BAROS 
• Keld Kolbes DJ tyrolerhytte 
På gensyn næste år 
Mvh. Hans K. Andersen 



Fra Torben Hvidsten, projektleder i byggeafdelingen i Bo-Vest, har vi i VA 4 Række 
den 6/9 modtaget følgende indlæg: 

Hvad sker der med MgO-pladerne? 

   Som I nok har bemærket, så er entreprenøren godt i gang med at udskifte MgO-
pladerne bag skiferen på 1. sal i Fiskens Kvarter. 
   Efter en del opstartsproblemer med den første blok, så skrider den del af projektet 
nu fremad som forventet, dog med ca. 1 måneds forsinkelse. 
   I forbindelse med en vandskade i referenceblokken, fandt man ud af, at der var stør-
re mængde af MgO-salte i karnaptagets konstruktion. Saltene er ikke sundhedsskade-
lige, men kan over tid generere fugtophobning og mulige vandskader i karnaploftet. 
Det er derfor besluttet, at konstruktioner med salte skal udskiftes. I praksis betyder 
det at karnaptagene skal udskiftes fra inderste gipsplade til udvendig tagpap. Entre-
prenøren skal derfor også ind i boligen og arbejde.  
   Inden disse arbejder startes, så skal de juridiske og økonomiske forhold for disse 
”følgeskader” først afklares. Det samme gælder også de praktiske forhold for beboer-
ne i processen. Når disse forhold er på plads, vil beboerne blive informeret med skri-
velse i postkassen.  
   I forhold til tidsplanen, så håber vi lige nu, at entreprenøren kan starte op med disse 
indvendige arbejder samtidig med selve MgO-pladeudskiftningen, når han går i gang 
med Bjørnens Kvarter. Men det ligger endnu ikke fast.  
   For beboerne i Fiskens Kvarter, som allerede har fået skiftet MgO-pladerne, så 
kommer der en tilbagegang, hvor karnaptaget skal udskiftes. Hvornår dette sker ligger 
desværre heller ikke fast lige nu.  
   Men hold øje med postkassen. Så snart der vides mere, så får i besked. 
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Fortsættes på side 13 

Faktaboks om MGO: 
MgO – Den kemiske betegnelse for MagnesiumOxid 
Pladerne indeholder typisk MgO og MgCl2, samt fyldstoffer.  
Kemisk binding mellem MgO og MgCl2 (cementagtig) 
Specielt MgCl2 er særlig god til at suge fugt ud af luften. 
Når pladen er mættet begynder den af dryppe (vand og salte) 
Det kan give tæringer på beslag og søm/skruer 

Faktaboks om fugtopsugning med salt 
”MgO–fænomenet”kan sammenlignes med tidligere anvendte metoder til affugtning af 
sommerhuse i vinter-perioden. Her blev en stofpose med køkkensalt (NaCl) hængt op i 
loftet. Saltet opsugede fugt fra indeluften, hvorefter vandet dryppede ned i en balje.Til 
sammenligning optager : 

• køkkensalt (NaCl) fugt fra luften ved ca. 75 %  relativ luftfugtighed 

• Magnesiumclorid (MgCl2) fugt fra luften ved ca. 35 % relativ luftfugtighed 
Magnesiumclorid er således betydeligt mere effektivt til at opsuge fugt end køkkensalt! 
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Billedet til venstre  viser en karnap, der er 
åbnet oppefra og udefra i Fiskens Kvarter. 
De mørke plamager, som ses på krydsfi-
nerpladerne og i trækonstruktionen, er  
MgO salte, som  i fugtigt vejr er dryppet 
ned fra MgO pladerne under skiferplader-
ne i facaden. Disse MgO salte kan forårsa-
ge vandskader i karnaploftet. Derfor skal 
karnaploftet udskiftes. 

Billedet til højre viser en karnap i Fiskens 
Kvarter set indefra, mens karnaploftet er 
fjernet. - Som det fremgår, skal der laves 
en omhyggelig overdækning, under ud-
skiftningen af karnaploftet. - Under ud-
skiftningen skal entreprenøren have ad-
gang til boligen for at kunne udføre arbej-
det. 

 

   Venlig hilsen 

   Torben Hvidsten 
   Projektleder 
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VA 4 Række får topplacering i VAs grønne regnskab! 
 
Den 19. august blev der fra Bo-Vest udsendt grønt regnskab for VA. For vi, der bor i 
VA 4 Række, er det ren fornøjelseslæsning. Det viser sig nemlig, at vores varmefor-
brug ligger suverænt lavere end varmeforbruget i samtlige andre VA boligafdelinger. 
Det fremgår især tydeligt af diagrammet nedenfor, som viser varmeforbruget pr. kva-
dratmeter i de forskellige afdelinger med tæt/lavt byggeri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man kan undre sig over, hvorfor vores varmeforbrug ligger så lavt. Der er vel ingen 
grund til at tro, at vi her hos os er mere påpasselige med at skrue ned for varmen og 
holde dørene lukkede, end man er i f. eks. Galgebakken eller i Hyldespjældet? - Nej! 
Årsagen skal findes i renoveringen af vore boliger fra 2013 til 2015. Her blev der 
lavet omfattende foranstaltninger for at nedsætte varmeforbruget: 
• De kolde krybekældre blev erstattet af fast betonunderlag med et tykt lag isole-

ringsmateriale. 
• Ydervæggene blev efterisolerede med ekstra 30 cm glasuld. 
• De gamle utætte vinduer blev erstattede med nye tætte termoruder med tre lag 

glas. 
• De nye tætte vinduer blev desuden coatede med en uhyre tynd metalfilm, som 

nedsætter varmeudstrålingen gennem vinduerne til næsten ingenting. 
• Og så fik vi endelig installeret varmevekslere i vore ventilationssystemer, såle-

des, at varmen i den forbrugte luft på vej ud bliver overført til den friske luft på 
vej ind.. 

Kun afdeling 6 Vest kan præstere et varmeforbrug, som er  næsten lige så lavt som 
vores, men deres boliger  er jo også blevet renoverede for nyligt. 

Fortsættes på side 15 
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Det lave varmeforbrug betyder, at CO2 klimabelastningen fra vores boliger også er 
meget lavere end fra andre boligafdelinger.  Det fremgår tydeligt af diagrammet ne-
denfor, som viser CO2 belastningen for hver beboer i de forskellige VA boligafdelin-
ger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er dog ikke på alle områder, vi ligger foran de andre boligafdelinger. Diagram-
met nedenfor viser vandforbruget i de forskellige boligafdelinger med  tæt lavt byg-
geri. Vi ligger her i den pæne ende, men bagefter både Afd. 6 Vest og Hyldespjældet. 
Det må vi vist hellere få gjort noget ved! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Mvh. for redaktionen, Hans K. Andersen 

Fortsat fra side 14 
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Hvad er Verdensmålene 
 - og hvordan kan jeg gøre en forskel? 

 
FN har opstillet 17 mål for en bedre verden, som alle FN’s 193 medlemslande har 
forpligtiget sig til at opfylde frem mod 2030. Målene spænder lige fra afskaffelse af 
fattigdom og sult, over rent vand, bedre sundhed og bæredygtig energi til klimaind-
sats og fred i verden. 
 
Før i tiden har man arbejdet meget med de enkelte områder hver for sig, men nu har 
man erkendt, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og in-
ternationalt samarbejde er tæt forbundne, og ikke kan løses uafhængigt af hinanden. 
De skal håndteres samtidig. 

Hvis de 17 Verdensmål skal nås, er det ikke kun de enkelte lande, der skal levere på 
dem. Vi borgere bliver også nødt til at bidrage. 
Det kan vi gøre på mange forskellige måder. I Agenda Centeret opfordrer vi alle til at 
sætte sig et eller flere Hverdagsmål, som tager afsæt i Verdensmålene. Det kan f.eks. 
være at samle mindst 3 stykker plastik om dagen, ikke bruge sprøjtegift i haven, spise 
mindre oksekød, købe mere økologi, holde ferie i Danmark, cykle mere eller blive 
bedre til at sortere affald.   
 
Vi håber, at mange vil tage udfordringen op, og gøre Verdensmål til Hverdagsmål. 
 
 
  Med venlig hilsen  
  Agendacenteret 

Fortsat fra side 15 
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Pas på dit afløb og kloak 
 
Ofte sker det, at et boligområde må have sine kloakker spulet, fordi der har dannet sig 
en stor prop, der hovedsagelig består af fedt. Det koster både penge og besvær, som 
kunne være undgået, hvis fedtet ikke var hældt i vasken. 
 
Undgå fedt i kloakken 
De fleste af os, har jævnligt noget fedt tilbage på stegepanden efter brug. Selv om 
fedtstoffet er flydende på stegepanden, størkner det hurtigt og 
stopper kloakken til, hvis du hælder det i vasken.  
I stedet for at skylle det i kloakken, kan du enten: 
- Komme det i ”Den grønne”, hvis der ligger køkkenrulle eller 
  servietter i, der kan optage fedtet. 
- Vente til fedtet størkner og skrabe det i ”Den grønne”. 
- Komme det flydende fedtstof i en tom mælkekarton, lukke 
den til, og smide den i restaffald. 
 
Har du en større mængder olie, f.eks. fra en frituregryde, så skal det faktisk i en fla-
ske eller dunk, og afleveres til farligt affald. 
 
Forebyg med kogende vand 
Der vil altid være noget fedt, der ender i afløbet. En god måde 
at forebygge at din vandlås stopper til, er at hælde kogende 
vand i.   
Hvis der er optræk til, at dine afløb stopper til, kan du prøve 
at komme lidt opvaskemiddel i afløbet sammen med det ko-
gende vand. Men du skal ikke bruge andre kemikalier – de 
kan ætse dine kloakrør, og desuden slår kemikalierne de bak-
terier ihjel, som skal rense vandet på rensningsanlægget. 
  

Toilettet er ikke en skraldespand! 
Det er ikke kun i køkkenet, du skal passe på kloakken. Også det du kommer i toilet-
tet, kan være med til at lave propper. Så husk, at der kun er tre ting der må i toilettet: 
Tis, lort og papir!  
Vatpinde, kattegrus, bleer, hygiejnebind, skumvaskeklude og hår skal i skraldespan-
den. 
 
 
  Med venlig hilsen  
  Agenda Centeret  
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HUSK! 
Den anden onsdag i må-

neden hele efteråret: 

 9/10, 13/11, og 11/12.  
 

Kl. 19:00 i Beboerhuset, Hjortens kvarter nr. 10. 

Husk gæsteparkeringsbillet, hvis du kommer i bil og ikke bor i 
afdelingen. - Udleveres af 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 2. rækker og på hele pladen. Ved 
flere, der har banko samtidigt, trækkes der lod om gevinsten. 

Med i prisen er kaffe, te og kage. Hvis du ønsker andre drikkeva-
re, må du selv medbringe det.      Hilsen Linda Jensen 

HUSK OGSÅ: 

ZUMBA 
Kom med hver mandag hvor der er Zumba i beboerhuset 

Hjortens kvarter 10, kl. 17.00-18.00 

Prisen er 100 kr. pr. måned og 30 kr. for en enkelt lektion. 
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Onsdag den 11/9 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 18/9 kl. 18:  Fællesspisning 
Søndag den 22/9 kl. 12:  Mød genbrugsstyregruppen i genbrugsgården 
Torsdag den 26/9  kl. 19:  Beboermøde med budget for 2020 
Torsdag den 3/10 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 9/10 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 16/10 kl. 18:  Fællesspisning 
Torsdag den 7/11 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 13/11 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 20/11 kl. 18:  Fællesspisning 
Torsdag den 28/11 kl. 16:  Juletræstænding i Oasen ved Beboerhuset 
Lørdag den 7/12 kl. 13:  Juletræsfest  i Kongsholmcenteret for Alb. Syd 
Onsdag den 11/12 kl. 19:  Banko 
Hver mandag kl. 17.00-18.00:  Zumba i beboerhuset - Dog ikke i julen og ikke i juli. 

Genbrugsgården, Vridsløsevej 2. Her kan man aflevere ting til di-

rekte genbrug, storskrald, farligt affald, haveaffald, havejord og lossepladsaffald. 
Åbningstider indenfor normal arbejdstid: 
Mandag, onsdag og fredag kl. 11.15 - 11.45. Dog ikke 1/5 og ikke 5/6. 
Aftenåbning: 
Torsdag kl. 17 - 18. Dog ikke i november, december, januar og februar. 
 Weekendåbning: 
Søndag kl. 10 - 12. Dog ikke 24/12 og ikke 31/12 
Vi holder også åbent 1. juledag og på torsdage og søndage i Påsken,  i Pinsen og på Kr. 
Himmlefartsdag. Men ikke juleaftensdag og ikke nytårsaftensdag. 

Udlån - husk sundhedskort: 
På Genbrugsgården kan afdelingens beboere låne forskellige redskaber: 
 Trækvogn, sækkevogn, trillebør, ørnenæb, kost, skovl og andre 
 haveredskaber. - Desuden el-plæneklipper og el-hækkesaks uden 
 forlængerledning. Låner skal selv sørge for forlængerledning. 
Udlån og tilbagelevering foregår i Genbrugsgårdens åbningstider. - Se 
ovenfor. - Man skal ved lån af redskaberne oplyse, navn, adresse og for-
ventet tilbagelevering. Desuden skal man vise sit sundhedskort. 
Udlån af slagboremaskine: Henvendelse på ejendomskontoret. 

Boligafdelingens hjemmeside: va4række.dk 
Redaktion: 
Hans Kristian Andersen e-mail: h.k.andersen@outlook.dk 
Jens Arne Nielsen   e-mail: jensarn4@hotmail.dk                      
Brian Finn Jørgensen  e-mail: brianfinn@live.dk 
Omdeler:    Bastian Tue Vang eget tryk 
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Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 25. november.  
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Sjov 
i afdelingen 

Ved Kurt Schultz 


