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For beboerne i Albertslund Nord
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Undskyld vi roder - renoveringen er stadig i sigte, se side 2.
Mød nogle af de første beboere i Nord på side 4-5.
Affald koster millioner. Læs hvorfor på side 6.
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Kvider fra redaktionen

Undskyld vi roder...
Selvom renoveringen igen er
udskudt nogle måneder, er de
første tegn dukket op – i hvert fald
er carportene blevet sagt op. Nu
kan vi begynde at glæde os til det
hele engang bliver færdigt og godt!
Jeg flyttede hertil for over 20 år siden
og kunne vælge mellem tre forskellige
boliger. Valgte en øverst oppe – så
var der da ingen larm oppefra. Der er
sket mangt og meget gennem disse
20 år, som har indebåret byggerod
af den ene eller anden størrelse.
Og med forskellige strabadser.
Jeg kom hjem fra ferie engang,
og hele min blok var pakket ind
i stilladser. Sikke et syn! Gud nej,
nu bygger de 4. sal på, tænkte jeg.
Det positive ville være, at der så
også kom elevator. Men det var
blot en rejsning af taget, og så
fik vi blomsterkasser på trappen.
En anden gang kom jeg hjem til
grønt pudsestøv og troede, der
var udbrudt isvinter, for der var
bragende koldt. Næh nej, jeg
havde bare fået et ekstra lag glas
på alle døre - lidt for at holde
på varmen, lidt for at holde mig
beskæftiget med at pudse vinduer.
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Senere fulgte mange andre nye
ting. Nye vaskerier flere gange.
Udbygget beboerhus i Damgården.
Opfyldning af Themsen. Ja, både
inde og ude har der været gang
i byggerodet. Noget af det har vi
beboere tillige selv været med til
at lave, dengang vi selv malede og
byggede i vores områder.
Vi har fået nye køkkener, ikke to
er ens længere. Nye badeforhold
til nogle, der som min far ikke
kunne få benene op i karet, og nye
spare-toiletter. Alt sammen gode
tiltag, men vores bebyggelse er i
en sørgelig forfatning alligevel.
Så kom HELHEDSLØSNINGEN,
og jeg troede endelig, vi skulle
have så hatten passede både inde
og ude, for ønskerne var mange,
og kreativiteten i top. Men lidt har
vel også ret. "Bad kan vi jo altid få".
Der er stemt for og imod diverse
forslag, gode som dårlige, og nu sker
det snart. Carportene rykkes ned,
og ind rykker bulldozerne, så her
vil i en tid se ud, som der gjorde for
de allerførste, der flyttede ind. Som
man siger: Den der venter på noget
godt… har vel ikke noget imod at
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I 1985 fandt den sidste store renovering sted.
Dengang blev der lavet tag og nye opgangsvinduer. Foto: arkiv.

gå i mudder en tid, ikke at kunne
finde ungerne, fordi de har gemt sig
bag en byggevold, og at måtte slås
med entreprenørerne om de få ppladser, der bliver tilbage.
Men jeg glæder mig nu lidt i denne
tid alligevel, for SNART får jeg
lukket min altan. Dette var mit
forslag til generalforsamlingen, da
jeg flyttede ind. Og ja – ting ta’r tid.
Subito
Har du noget på hjertet...
...men mangler modet eller færdighederne til at få det ned på papiret? Så
hjælper redaktionen gerne. Ordblindhed, nedbrændte pc’ere og knækkede
blyanter er ingen hindring for få lettet dit
hjerte. Redaktionen ønsker, at alle skal
kunne komme frit til orde i Nordstjernen,
men forbeholder sig ret til at forkorte,
redigere og afvise indlæg med personlige
angreb eller anden anstødelig karakter.
Anonyme indlæg er velkomne, dog skal
dit navn være redaktionen bekendt.
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Ældre på tur til Prag

Kunst & mødested

Ældresagen i Albertslund havde i juni måned
arrangeret en rejse til Prag.

Byudvalgets styregruppe og Nords imageudvalg
arbejder videre med idéen om at lave en plads
i bebyggelsen, hvor beboerne kan mødes, grille,
ryge vandpibe m.v.

På vejen til Prag besøgte vi Teresienstadt
– den forhenværende tyske ’mønsterkoncentrationslejr’ – den man viste frem
til Røde Kors for at vise, hvor ’godt’ man
behandlede fangerne – meget forstemmende!
Ikke langt derfra på ruten til Prag, ligger en lille
by, Lidice, som efter mordet på rigsprotektor
Reinhard Heydrich som hævn blev totalt tilintetgjort af de tyske SS-tropper. I Lidiche er
der rejst en monument til minde om alle de
børn og kvinder, som brutalt blev myrdet der.
Monumentet er rejst for midler, bl.a. fra Albertslund
Kommune, og om hele det scenarie holdt Mogens
Lethraborg, som bor i AB Nord, et fremragende
foredrag. Mogens havde sat sig overordentligt godt
ind i sagen, så vi fik det hele belyst på en utrolig flot
og grundig måde. Undertegnede syntes, det var flot
gået af Mogens – tak for det!
Iøvrigt var det en ganske fremragende tur, blot
skulle man have lagt turen på et tidspunkt, hvor
der ikke var VM i fodbold i Tyskland.
Hvis man vil vide mere om Ældresagen,
kan man henvende sig til Oscar Petersen,
Kærgården 1. Han er kontaktmand for
Ældresagen I Albertslund.
Disco

Vinder-navnet blev BO-VEST
Det blev Michaela I. M. Schmalstieg fra Fosgården,
der løb med første-præmien i den konkurrence,
som AB,VA og Tranemosegård havde udskrevet
for at finde det rigtige navn til det nye fælles
administrations-selskab. Navnet bliver BO-VEST,
Boligsamarbejdet på Vestegnen. Hjemmesiden
kommer til at hedde: www.bo-vest.dk
MGP

Idéen er, at der på pladsen skal være en
skulptur, som kan blive Nords varetegn. I
øjeblikket arbejdes der dels på at finde en
kunstner, dels på at skaffe den nødvendige
finansiering.
BRF Kredit er gået med ind i projektet, og
støtter både med penge og planlægning.
Albertslund Kommunes kunstkonsulent er
også med i projektet og hjælper med at finde
relevante kunstnere og fonde.
Har du idéer eller ønsker til projektet, er du
altid velkommen til at deltage i imageudvalgets
møder. Næste gang er d. 28. september kl. 15 i
beboerhuset i Damgården 9.
MGP

Hvad alle bør vide om diabetes
Der er informationsmøde d. 11. oktober kl. 19-21
i beboerhuset i Bækgården 17. Kom og hør mere
om denne sygdom, og hvordan man kan undgå de
alvorlige følgevirkninger af den. Alle er velkomne,
både beboere i Nord og andre interesserede.
Der vil være tyrkisk og pakistansk tolk, men
dansktalende er også velkomne.
Du vil lære, hvorfor det er så enormt vigtigt
at leve sundt, når man har diabetes, og hvorfor
en sund levevis er med til at forebygge, at
man får diabetes. Det er derfor, vi laver dette
arrangement, der er støttet af Sundhedsstyrelsen.
Det er gratis, og du vil kunne få målt dit
blodsukker, hvis du ønsker det.
Aktivitets- og Sundhedsgruppen
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Liv i Nord - fra pioner til veteran
Med baggrund i at det nærmer sig med store
omvæltninger i vores boligområde, har redaktionen
besluttet at opsøge beboere, der har boet i Nord i
rigtig mange år. Det lykkedes aktivitetskoordinatoren
ved ihærdig søgen i gamle arkiver at finde frem til
en familie, der har boet her fra 1. december 1970,
dvs. siden bebyggelsen var helt nybygget. Og det
i den samme lejlighed. Det drejer sig om Vibeke
og John Borritsø. Dem tillod jeres udsendte sig at
opsøge, og de indvilligede søreme i at være med i en
formiddagssnak om forne tider og det spand af år,
der er tilbragt i VA afd. 8.
Familieforøgelse og udflytning
Det viste sig, at familien boede i en parterrelejlighed, og Vibeke serverede både kaffe og
småkager i den hyggelige gårdhaves udestue med en
kraftigt voksende vindrue som dekoration - den har
dog aldrig båret frugt til vin, siger John med et smil.
Baggrunden for at de unge Borritsøs var havnet
her, var den meget sædvanlige i de unge dage:
familieforøgelse. De to og en lille boede i en
toværelsers i Glostrup, og Vibeke var endnu en gang
gravid, så John hørte fra en arbejdskammerat, at ude
i Albertslund var der muligheder.
Arbejdskammeraten skulle selv flytte til
Blokland, og John skyndte sig ud til Vridsløselille
Andelsboligforenings administrationsbygning, der
var en gammel gård, der lå ovre på plænen med
blodbøgen på Roskildevej/Damgårdsvej. I andre
boligforeninger havde John fået at vide, at ventetiden
var mellem 15 og 30 år, men her kunne parret få en
bolig i Bæk/Fosgården i løbet af tre måneder. John
kastede et blik på tegningerne og sagde med det
samme ja tak til tilbuddet, selv om den lille families

Noget på hjertet?
Har du lyst til at fortælle om dit liv i Nord? Eller
har du en anden god historie, du gerne vil dele
med læserne, så send den til redaktionen.
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husleje ville stige med adskillige
hundrede procent. Først derefter
besøgte Vibeke og John området
og vadede igennem pladder
og opblødte grusstier først i
december over til Fosgården
4 og kastede et blik gennem
vinduerne. John opdagede
imidlertid, at en dør stod åben,
og de vovede sig indenfor. De
blev glade for synet, og det
varede ikke mange dage, før John
var i gang med at blitze gulvet en
ekstra gang.
Fællesskab i bebyggelsen
Årene gik, og der var aldrig overvejelser
om at flytte – børnene trivedes,
og lejlighedens enlige toilet
fungerede som sådant for alle
legekammeraterne. Det var
så nemt – lige ind gennem
havelågen i stedet for op ad
alle trapperne.Vibeke var
glad for alt det grønne, der
efterhånden voksede op omkring
bebyggelsen, og udtrykker
derfor også bekymring for den
tilstundende renovering; at den skal
rydde alt for mange af de store træer
om overhovedet nogen.
Det er også blevet til fem års brug af en
nyttehave, men Johns ryg havde det ikke så
godt med gravningen, så nu koncentrerer
han sig om deres lille skønhedsplet i
Fos 4. Han kan godt indimellem savne
det lange badekar, lejlighederne
var udstyret med, men som pga.
fugtskader er blevet sløjfet i næsten
alle lejligheder.
I gamle dage var der også både
fælles grillaftener og en velfungerende
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fodboldklub, som holdt 3. halvleg i
et sikringsrum, der var klublokale.
Jo, det var hyggeligt, griner John.
Begge udtrykker lidt savn af
fællesskab i bebyggelsen, selvom
de både er med på juletræstur
og deltager med glæde i de
succesfulde viseaftener.
Renovering igen
Hvad angår renovering, husker
de begge tagsagen tilbage i
begyndelsen af 90’erne. Men den
var slet ikke så omfattende, som
det bliver denne gang. Tidsforløbet var
også meget kortere, og John fortæller,
at da der var blevet sat nye døre i
parterrelejlighederne, gik han over til
afdelingslederen efter et par år for at
få lidt maling; for de var begyndt at
skalle. Så kunne Flemming fortælle
ham, at det kunne ikke betale sig,
for i løbet af ganske kort tid kom
der gang i helhedsløsningen. Men
John holdt på sit og fik sin maling.
Det er henved 5 år siden.
Hverken Vibeke eller John har dog
intet ønske om at flytte, for netop
nu som årene er gået, er det rigtig
godt at bo et sted uden trapper, så
deres lejlighed bliver også deres sidste,
siger de med et smil.
Trojor

Man kan ikke have boet længere i
Albertslund Nord end Vibeke og John
Borritsø. 36 år er det blevet til, så parret
kender hele bebyggelsens historie. Her er
der billeder fra de glade 70’ere, hvor man
’gjorde det selv’ i gårdene.
Foto: Borritsø.

Danmarks
tungeste
guldarmring
fra 900
årene. Foto:
Anders E.
Løkkegaard.

Danmarks tungeste guldarmring
Københavns Vestegn er rig på offerfund fra
oldtiden og særlig vådområderne omkring
Værebro Ådal har været yndet af oldtidens
mennesker som offersteder. Således kan
Kroppedal i øjeblikket vise to guldarmringe.
Ringene blev fundet i 1878 i Værebro Å
ved Hovholm lidt vest for Smørumovre. En
arbejdsmand vaskede sig efter endt arbejdsdag
ved åbrinken og bemærkede ringene tæt
under vandoverfladen. Armringene vejer
henholdsvis 64 gram og 325 gram, og
den sidstnævnte er dermed den tungeste
guldarmring fra Danmarks vikingetid, dvs. 900
årene.
Få mere at vide om oldtiden
Udstillingen Ånden i Naturen - det hellige
landskab er en del af Museets særudstilling
M3 – fra mælkevej til motorvej. Udstillingen
er åben frem til søndag den 9. april, 2.
påskedag 2007. I forbindelse med udstillingen
arrangeres en række tirsdagsforedrag om
arkæologi. Det næste foredrag foregår den 26.
september kl.19, hvor man kan få mere at vide
om de arkæologiske udgravninger af grave og
huse fra jernalderen, som Kroppedal Museum
har foretaget i Herstedlund, Albertslund.
Kroppedal
Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi
Kroppedals Alle 3
2630 Taastrup
Tlf. 4330 3000, www.kroppedal.dk
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Sorter affald
efter farverne
Af Rikke Schultz & Mai Green Petersen
Ejendomskontorerne har delt plakater rundt og
hængt skilte op på affaldsøerne, om hvordan du skal
sortere dit affald. Nu skal du bare hjælpe os med
at gøre det rigtigt og på den måde gøre Nord til et
pænere og renere sted at bo.
Du skal sortere dit affald, sådan som det står på
plakaterne – eller efter farverne og billederne.
Derfor sparer man penge
Ved at sortere dit affald rigtigt, kan din afdeling spare
penge. Over huslejen betaler beboerne nemlig for, at

afdelingen kan komme af med husholdnings-affald og
storskrald.Vi får derimod penge for at aflevere rent
pap, rent papir og rent glas, fordi det kan genbruges.
Det er gratis at komme af med batterier og farligt
affald, når det er sorteret korrekt.
Jo mindre husholdningsaffald og storskrald, jo
billigere bliver det altså. Og er der smidt noget
forkert i en container, skal afdelingen betale i stedet
for at få penge! Derfor er det så vigtigt at sortere
korrekt. Så kan pengene bruges til noget bedre i
området.

På idrætsdagen d. 24. juni var der lejlighed til at træne affaldssorteringen efter de nye skilte.Tommy fra VA’s ejendomskontor
og Anne fra Kommunen gav gode råd. Man kunne også
deltage i en konkurrence om, hvor meget husholdningsaffald
en person i Nord smider i skraldespanden på et år. Det rigtige
svar var 310 kg.!
Foto: Mai Green Petersen.

Ny lovgivning
Elektronik omfatter nu alt, der har ledning
og/eller batteri – herunder køleskabe og
frysere.
Du skal stadig aflevere elektronikaffald sammen med storskrald.
Ejendomsfunktionærerne sørger så
for, at det sorteres. Kommunen samler
det ind. Derefter er det fremover dem,
der har produceret og importereret
elektronikken, der har ansvaret for den
videre behandling.
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Rene, tømte flasker
og emballageglas:
· Vinflasker
· Spiritusflasker
· Saftflasker
· Dressingflasker
· Konservesglas
· Syltetøjsglas
· Glasskår

Husholdningsaffald
kun i lukkede poser:
· Madaffald
· Mælkekartoner
· Plastic
· Køkkenrulle
· Dåser
· Tuber
· Aske
· Bleer/bind
· Elpærer, alm.
· Hår
· Læder
· Støvsugerposer
· Vådt pap og papir
· Aviser
· Reklamer
· Telefonbøger
· Tidsskrifter
· Tryksager
· Brevpapir
· Kopipapir
· Rudekuverter

Rent og tørt papir:

Papir

Skal du sortere ved affalds-øerne

Glas

Husholdningsaffald

SORTERING AF AFFALD

Rent, tørt og
sammenklappet pap:
· Papkasser
· Æggebakker
· Paprør
· Papæsker

Pap

AB:
Aflever 1. søndag
i måneden og
udvalgte onsdage
på Damgårdens
p-plads

VA:
sortér ved affaldsø

Storskrald:

Brugte batterier

AB:
Aflever 1. søndag
i måneden og
udvalgte onsdage på
Damgårdens p-plads

VA:
Stil foran opgang søn.
kl. 18 - man. kl. 10

· Møbler
· Hynder
· Skabe
· Gulvtæpper
· Brædder
· Plastic
· Elektronik

Storskrald

Batterier

AB:
Aflever 1. søndag
i måneden og
udvalgte onsdage på
Damgårdens p-plads

VA:
Aflevér på
ejendomskontoret

· Maling & terpentin
· Lim
· Spraydåser
· Lystofrør & elpærer
· Akkumulatorer
· Gift, olie m.v,.
· Kemikalier
· Rengøringsmidler

Farligt affald

Farligt affald

Klip ud og hæng på opslagstavlen! --------------------ALBERTSLUND NORD
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På job for Nord
Sidder og får en sludder med to af AB Nords
gårdmænd, begge iklædt grå uniform – det er nemlig
bestemt, at den farve har de her. Zekeriyer
Elcer udtaler, at Nordstjernens offer Michael er en
god mand at arbejde sammen med. Han er måske
bedre kendt under navnet Mio.
Selv fortæller Mio, at han holder meget af sit job,
fordi han er udendørs det meste af tiden. Kontorarbejde er ikke noget for ham. Og han har ingen
ambitioner om at blive afdelingsleder – han har selv
’tjent’ under fire, mens han har været her.
Fortæller, at de er 21⁄2 mand i udearealerne, og at
det er for lidt til det, de gerne ville nå. Områderne
har de delt op mellem sig. Mio er gårdmand i Kildeog Kærgården, de små numre. De er fælles om de
større opgaver og fællesarealerne: slå græs, passe
skråningerne og beskære træer og buske. Han er kun
sjældent involveret i opgaver relateret til lejemålene.
Storskraldet er en af de større opgaver.

Michael Marinussen er
dette nummers mand på
job for Nord. Den dårlige
billedkvalitet skyldes ikke
fotografen, men at Mio
hader at blive fotograferet.
Foto: Jeannette NautaRidderstrøm.

Mio er lidt stolt af, at vores bebyggelse har så pæne
stræder, som den har. Ellers synes han generelt, at
det er en meget grøn bebyggelse. På dagen for vores
snak har han været ansat i 4 år og 5 dage, fortæller han,
mens han laver manicure med en grensaks. Inden da
var han afløser i Syd fra 1987, så der må snart falde en
lille jubigave, ik.
Mio er 39 år gammel, et forårsbarn, der p.t.. lever
som single, indtil hende, der er i kikkerten, finder
ud af, at han leder efter hende. Han har læst på
gymnasiet, matematisk, det gør rigtige mænd nemlig.
De tager sig også en ’morfar’ mandag til torsdag
efter jobbet, fredag er der tidlig fri, og så er ’morfar’
ikke nødvendig.
Mio har tre brødre og en søster og deraf en masse
nevøer og niecer, han kalder dem børnebørn. Han har
ingen selv endnu. Det hænder han får lokket søster
hjem og tage opvasken i den lille toværelses. Mio er
født i Vanløse, men har boet i Albertslund, siden han
var spæd. Det må næsten være en indfødt.

Michael nyder sit udendørs arbejde, især det grønne.
Foto: Jeannette Nauta-Ridderstrøm.
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Når han holder ferie, går turen med kammeraterne
– i år til Prag. Kammerater har han mange af, og
de hygger sig tit og gerne med fodbold. Han er
nemlig Brøndbyfan, følger dem, hver gang han kan,
også i udlandet. Har set dem spille i bl.a. Zyrich og
Amsterdam. Han spiller selv lidt fodbold i BS72 serie
5, det har han gjort siden 1974. Spiller alle pladser på
banen, men er bedre til forsvar end angreb, bolden vil
ikke rigtig ind i kassen. Man kan også opleve ham på
inliner i ny og næ, men det er mere for sjov skyld, det
kører ikke rigtig, men han kan bremse.
Subito
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Kære Nordstjerne

Lån gratis lokaler til aktiviteter!
Vidste du, at Pavillonen i Damgården 11
er til fri afbenyttelse for beboere, der
vil lave fælles aktiviteter. Der er køkken
og toilet, et computerrum med to pc’er
og et opholdsrum med sofagruppe og
borde, stole, en tavle samt mulighed
for at få et skab. Så mangler du et
sted at holde mødregruppe, skakklub,
strikkeklub eller læsegruppe, kan du
ringe til Mai Green Petersen på tlf. 43 62
73 18 og høre, hvilke tider der er ledige.

www.albertslundnord.dk
15
Husk, at bruge vores hjemmeside! Den har nu
besøgende om dagen.
Du kan finde
oplysninger om alt
lige fra byggesagen
og bolignettet
til udflugter og
aktiviteter.

Lær at sy e

ller

bage tyrkisk
Den 20. augu
brød!
st startede sy
damerne op
med undervis
igen
ning i syning
og m
mandag kl. 12
-15 og torsdag adlavning hver
kl. 15-17. Alle
er velkomne
til at komme
forbi. Så her
chancen for at
er
lære at lægge
bukser op elle
bage tyrkisk
brød!
r

Ib & Ib:

»Den der begynder dagen med et
smil, har allerede overvundet mange
besværligheder.«

Mini-zetterne
Vi har åbent for alle –
voksne og børn – hver
tirsdag fra. kl. 16.00. He
er I meget velkomne til
r
at komme og prøve at
køre med mini-z-biler.
Hvis interessen er for
det, kan vi arrangere sm
å konkurrencer og klu
mesterløb. Der er også
bmulighed for at melde
sig ind i klubben: minizetterne.dk Tag en sn
ak med Niels om det,
når du kommer forbi en
tirsdag.

Oplevelserne
i Libanon

En del af Nords beboere
har været i Libanon i
sommer og kan have nogle
voldsomme oplevelser med
hjem derfra. Hvis dit barn
er påvirket af episoder i
Libanon og har brug for
en at snakke med, er der
psykolog-hjælp at hente.
Kontakt Kristian på tlf. 20
47 90 40.
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Os i Nord
for beboerne
i Dam-, Kær- og Kildegården
73. Udgave

Telefon- og adresseliste
Afdelingsbestyrelsen i AB Nord
Henvendelse til bestyrelsen bedes ske inden kl.
20.00. Bestyrelsen mødes ikke i skoleferierne.
Formand
Kirsten Poulsen, Kildegården 14 st. , tlf. 43 62 05 20,
afdbestkip@comxnet.dk
Bestyrelsen
Bent Eriksen, Kærgården 3 1. tv., tlf. 43 64 47 65,
Hedin Kjelnæs, Kildegården 9 1. th., tlf. 21 69 59 44
Lone Holm, Kildegården 12, st., tlf. 43 64 07 21
Evy Middelkoop, Kærgården 2 st. ,tlf. 43 64 58 14
Mogens Lethraborg, Kærgården 1 3. th.
Hasan Yildiran, Kærgården 5 3. th.
Suppleanter
Inger Lauritzen, Kildegården 16 1tv
Spiseklubben
Tilmelding senest 1 uge før arrangementet til Lidy
Dørge, Kildegården 1 st., tlf. 43 64 33 76 eller Evy
Middelkoop, Kærgården 2 st., tlf 43 64 58 14.
Os i Nord/Nordstjernen
AB-redaktør: Jeannette Nauta-Ridderstrøm (Subito),
Kildegården 5 3. tv.
Subito-nauta@ofir.dk
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Ejendomskontoret
Damgården 10 st.
nord@alb-bolig.dk
Tlf. 43 64 56 86
Træffetid:
hverdage kl. 8.00-9.00
onsdage tillige kl. 16.00-18.00
Albertslund Boligselskab
Kanalens Kvt. 66-68
Telefon 43 62 12 23
Telefax 43 62 46 70
admin@alb-bolig.dk
www.alb-bolig.dk
Åbningstider:
mandag-torsdag kl. 10.00-13.00
onsdage tillige kl. 16.00-18.00
Aktivitetskoordinator (Byudvalget)
Mai Green Petersen
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
mgp@va-bolig.dk

OS I NORD - AB

Kort nyt fra bestyrelsen
Tak for det store arbejde, Leif
På et repræsentantskabsmøde den 22. maj meddelte
Leif Pedersen, at han ville trække sig fra såvel
afdelingsbestyrelsen som fra formandsposten i
selskabsbestyrelsen. Allerede i efteråret, da Leif blev
valgt ind i kommunalbestyrelsen for SF, valgte han at
trække sig som formand for afdelingsbestyrelsen for
at bruge flere kræfter på kommunalpolitik.
Vi er i bestyrelsen utroligt kede af nu at skulle
undvære Leif helt. Han har igennem mange år
lagt et usædvanligt stort og altid konstruktivt
stykke frivilligt arbejde i beboerdemokratiet. Og
han ligger inde med stor viden, ikke mindst om
henhedsløsningen, som han har været med i gennem
hele processen.

Leif har alle årene i Nord været en været god for et festligt
indslag. Her er han - camoufleret - med på et fodboldhold for
vist mange år siden. Foto: arkiv.

Leif har boet i Nord, så længe folk kan huske. Det var
en gang i 80’erne, han flyttede ind første gang, men
han har boet i Nord i flere omgange og er kommet
omkring i bebyggelsen på mere end én måde – han har
boet på forskellige etager i Damgården, i Kildegården
og p.t.. i Kærgården. Han har aldrig kunnet holde
sig væk, uanset om det gjaldt bestyrelsesarbejdet,
byudvalgsarbejdet, fysisk arbejde, fælles aktiviteter, et
indlæg til beboerbladet eller et festligt indslag. Med sit
gode humør, skæve ideer og visionære overblik har
han gennem årene fået sat rigtig mange fingeraftryk i
bestyrelsesarbejdet og i Nord.

På arbejdsdage er Leif den første til at tage fat. Foto: Mai
Green Petersen.

Tak for det, Leif. Og held og lykke på den nye bane.

Job som omdeler
Vil du tjene dine lommepenge, kan vi tilbyde
dig et job som omdeler i AB. Det drejer sig om
afdelingsbestyrelsens oplysninger til beboerne
- 280 lejemål. Du skal regne med 2-3 gange
månedligt. Du skal være over 13 år.
Henvendelse til Lone Holm,
Kildegården 12 st., tlf. 43 64 07 21.

I mange år var Leif en af bestyrelsens repræsentanter i
Byudvalget, som her afholder en fremtidsdag for beboere og
samarbejdspartnere. Foto: Mai Green Petersen.
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Vi sparer vand med succes !
Af Rikke Schultz
Vandkampagnen i Nord har nu kørt et halvt år, og i
den periode har beboerne vist, at de både kan og vil
spare på vandet. Det samlede resultat viser, at alle
har gjort en ekstra indsats. Bare i perioden, hvor
konkurrencen har stået på, har AB Nord nemlig
sparet lidt over 140.000 kr.
Det var Kærgården ulige numre, der løb med
hovedpræmien med en besparelse på hele 37.913
kr. Damgården og Kildegården lige numre lå dog
lige i hælene, men kunne ikke helt hamle op med
den store besparelse. De havde hver især sparet
henholdsvis 35.259 kr. og 25.023 kr.

også er en god idé at bruge en sparebruser og vaske
op i en balje. Rådene er hermed givet videre!
Afdelingsbestyrelsen er meget glade for det flotte
resultat, da det har betydet, at huslejen ikke er
steget på grund af et enormt vandforbrug. De håber
derfor også, at beboerne fortsat vil bruge vand med
omtanke – det betaler sig for alle parter!
Vandkampagnen sluttede endeligt på markedsdagen
den 9. september, hvor der ligesom sidste år var en
konkurrence om vandforbruget i Nord.

Hovedpræmien var blomsterkasser til at forskønne
området omkring blokkene med. I løbet af hele
konkurrencen har der dog været delt små præmier
ud til alle månedsvinderne. Præmierne har været
små gæstehåndklæder med sæbe og isterningbakker.
Beboerne har vist glæde over de små gaver og har
også givet et par råd med på vejen, om hvordan
beboerne i Nord kan spare på vandet.
Skyl grøntsager i en balje
Charlotte Ladefoged i Kildegården fortalte bl.a., at
hun skyller sine grøntsager i en balje i stedet for
under løbende vand. Det var der flere, der fortalte,
at de var begyndt at gøre, efter kampagnen var gået i
gang. M. Ahmed, også fra Kildegården, fortalte, at det

Et udsnit af april måneds vindere i Kildegården lige numre,
hvor beboerne til sammen sparede 16 % i forhold til april
sidste år. Det svarer til 5.028 kr.
Foto: Rikke Schultz.
12

Kærgården ulige numre løb med hovedgevinsten. Smukke
blomster-kummer, som kan ses ved vinder-blokkene.
Foto: Bent Eriksen.
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Udlejningskalender
for beboerhuset i Damgården 9
Hvis du bruger denne kalender, kan du se, hvornår huset er udlejet eller ledigt. Kalenderen her er opdateret
den 6. september, og huset kan derfor være udlejet siden.

Signatur:
= Udlejet til beboer
= Aktivitet
= Helhedsløsning
= Fællesspisning
= Banko
= Kan ikke udlejes
Priser ved leje af huset:
Inkl. gulvvask:
1 dag kr. 1100.2 dage kr. 1300.3 dage kr. 1500.Weekend kr. 1300.-

Ved egen gulvvask:
1 dag kr. 400.2 dage kr. 600.3 dage kr. 800.Weekend kr. 600.-

Velkommen til nye beboere
Damgården 8, 3. tv
Damgården 2, 1. th
Kærgården 10, 1. th

Storskrald
Der kan afleveres storskrald på
Damgårdens p-plads.
Onsdag d. 20. september kl. 16-19
Søndag d. 1. oktober kl. 10-13
Onsdag d. 18. oktober kl. 16-19
Søndag d. 5. november kl. 10-13
Onsdag d. 15. november kl. 16-19
Søndag d. 3. december kl. 10-13
Onsdag d. 13. december kl. 16-19

Bestyrelsen byder velkommen til jer alle.
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Bæk & Fos
for beboerne
i Bæk- og Fosgården

Telefon- og adresseliste
Nævnet i VA afd. 8
Nævnskontoret, Bækgården 19,
2620 Albertslund, tlf. 43 62 30 69
naevnet@albertslundnord.dk
Nævnsmedlemmer
Brian M. Jensen - kontaktperson
Bækgården 12, 3. tv., tlf. 25 15 75 95.
Poul Erik Jensen - kasserer
Fosgården 13, 1. th., tlf. 43 62 06 52.
Troels Jørgensen
Fosgården 2, 1. tv., tlf. 43 64 60 83.
troels.jorgensen@gmail.com
Lyna Jensen
Bækgården 3 st., tlf. 43 62 20 73.
Ayfer Yolal
Bækgården 3 2. tv., tlf. 43 62 52 78.
Anita Kallesø
Bækgården 15, st., tlf. 88 38 33 10.
Kai Kallesø
Bækgården 15, st., tlf. 88 38 33 10.

Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14 B,
Tlf. 43 64 80 50, fax 43 62 73 08, kbo@va-bolig.dk
Åbningstider
Mandag-fredag kl. 8.30–9.00
Mandag tillige kl. 17.00–18.00
Telefontider
Mandag-fredag kl. 9.00–9.30
Mandag tillige kl. 17.00–18.00
Vridsløselille Andelsboligforening
VA-huset,Vognporten 2, 2620 Albertslund
Tlf. 43 64 93 01, fax 43 64 52 01, www.va-bolig.dk
Åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00
Torsdag tillige kl. 15.30-17.30
Onsdag lukket.
Aktivitetskoordinator (Byudvalget)
Mai Green Petersen
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
mgp@va-bolig.dk
Bæk & Fos/Nordstjernen
VA-Redaktør: Troels Jørgensen (Trojor),
Fosgården 2, 1. tv., troels.jorgensen@gmail.com
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Udlejningskalender
for beboerhuset
i Bækgården 17
Hvis du bruger denne kalender,
kan du se, hvornår huset er
udlejet eller ledigt.
Kalenderen er opdateret den
11. september, og huset kan
derfor være udlejet siden.
Signatur:
= Udlejet
= Aktivitet
= Folkemusik
= Helhedsløsning
= Møde
= Kan ikke udlejes

Leje af beboerhuset
Beboerhuset er udstyret med service til 60 personer. Der er musikanlæg med CD-afspiller og kassettebånd.
Der er et tilstødende sofarum med bløde møbler. Huset kan lejes af beboere i Bæk- og Fosgården til
afholdelse af egne private fester.
Priserne for leje af huset er:
400 kr. for en dag
600 kr. for en weekend (fredag kl. 16 – mandag kl. 8)
Aftale om leje af beboerhuset sker ved henvendelse til VA’s ejendomskontor på Damgårdsvej 14B.

Velkommen

Blomster i opgangene

Velkommen til de nye beboere, der er flyttet
ind i Bæk- og Fosgården. I perioden maj-juli har
der været fem indflytninger.

Hvis du savner blomster i din opgang, kan
du henvende dig på ejendomskontoret. Hver
opgang kan indkøbe blomster for op til 500 kr.
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Kalender
Hver uge

Særlige arrangementer

Klub Nord
Stensmosevej 14. FK (10-14 år) mandag-torsdag kl. 12-17.30,
fredag 12-17. JK (13-15 år) mandag-onsdag kl. 16-17.30 og
18.30-22 samt torsdag kl. 15-17.30 og fredag kl. 15-17.

Banko
Husk nu det forrygende, fantastiske, formfuldendte,
finurlige, fascinerende, fremragende, fantasifulde, følsomme
og fremadrettede bankospil: 2. oktober, 6. november, 4./5.
december, 5. februar, 5. marts, 2, april, kl. 19, Damgården 9.

Undervisning i syning og kurdisk madlavning
For kvinder og piger mandag kl. 12-16 og torsdag kl. 15-17
i Pavillonen, Damgården 11.
Mini-zetterne
tirsdag kl. 16-18, Fosgården 10.
Stavgang
tirsdag kl. 18.30, foran Pavillonen.

Fællesspisning,
4. oktober: Helstegt nakkekam, 1. november: Hakkebøf,
6. december: Flæskesteg, 7. februar: Gule ærter, 7. marts:
Boller i carry, 4. april: Kalvekød, 9. maj: Høns i asparges, 6.
juni: Hvidvinsdampet laks. Kl. 18. Damgården 9. Tilmelding
til Lidy Dørge, Kildegården 1 st., tlf. 43 64 33 76 eller Evy
Middelkoop, Kærgården 2 st., tlf. 43 64 58 14.

Syklub
for kvinder, tirsdag og onsdag kl. 12-16, Pavillonen.

Hvad alle bør vide om diabetes
Informationsmøde med urdu og tyrkisk tolkning, 11.
oktober, beboerhuset i Bækgården 17.

Baros Folkemusik. Onsdag kl. 18, Bækgården 17.

Deadline for Nordstjernen: 25. oktober.

Klub for børn
lørdag kl. 12-14, Pavillonen.

Diplomoverrækkelse
til de nyuddannede energi-ambassadører. 21. september kl.
18.15-20, beboerhuset i Bækgården 17.

Kultur & Samfund
lørdag og søndag kl. 10-12, samt lørdag kl. 15-18, Pavillonen.
Arabisk sprogundervisning
for børn, søndag kl. 12-16, Pavillonen.
For unge
v/ Mehmet, søndag kl. 16-20, Pavillonen eller ud af
bebyggelsen. Henvendelser vedr. unge kan ske til Mehmet
på tlf. 28 78 68 40.

Viseaften
6. oktober kl. 18, Damgården 9. Med To Mand Frem v/Hans
Knudsen Temaet er Otto Brandenburg og Bjarne Liller.
Loppemarked
8. oktober kl. 11-16, Damgården 9.
Juletræstur
10. december 2006.

Møder
Budgetbeboermøde i VA afd. 8, 18. september, kl. 19, beboerhuset i Bækgården 17.
Udvalget for sundhed og aktivitet, 20. september, kl. 17.30, beboerhuset i Bækgården 17.
Børn og unge-udvalget, 22. september kl. 10, beboerhuset i Bækgården 17
Image-udvalget, 28. september kl. 15, Damgården 9.
Styregruppemøde, 12. oktober kl. 17.30, beboerhuset i Bækgården 17, spørgetid den første halve time.
Beskæftigelses-udvalget, 12. oktober kl. 15, lokale 129 på Rådhuset.
Redaktionsmøde, 30. oktober kl. 17 i beboerhuset i Bækgården 17.
Regnskabsmøde i AB Nord, 8. november kl. 19, beboerhuset i Damgården 9.

