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Torsdag 4 / 11 TANDORIKYLLING M. OVNKARTOFLER OG 
AGURKERAITA SOM ULLA LAVER DET 

Bagerens fød-
selsdag 11i11 

MORTENS AND SOM MAJA OG HENNY LAVER 
DET 

Torsdag 18/11 MÅNEDENS RET SOM DORTHE BIRTHE OG AN-
NETTE LAVER 

Torsdag 25/11 DAGENS FISKERET JØRGEN OG ALEX FANGER  

”Ørnen” 

IT - morgencafe   Hver torsdag kl.: 9:00  
  Vi mødes til morgenbrød og kaffe. 
  Det er også her, vi løser større computerproblemer    
  Nybegyndere er meget velkomne  
  Genskaber din computer osv.  
    Åben for alle - også jer uden pc-problemer.     It nørder-
ne. 

Til jer som har travl i de-

cember  

Så sæt kryds ved den 2  

december  

Her er der julepattegris 

Og den 16 vores årlige jule-

frokost med elmersild osv. 

Du tilmelder dig     

tirsdagen før.     

cafe@va4syd.dk 

eller smid en seddel  ind           

i beboerhuset. 

Prisen er 35,00 kr. 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Eternitplader og maling 
 

Som det fremgår af referatet fra september måneds beboermødet, så 

blev det vedtaget, at eternitpladerne som er den primære facadebeklæd-

ningen i afdelingen, de ikke må males. 

 

Vedtagelsen bringer sådan set ikke noget nyt på banen – det var heller 

ikke tilladt at male eternitpladerne før beboermødet. Så hvis du gik med 

planer om at male dine eternitplader, så drop dem – det kan i sidste en-

de en dyr fornøjelse. 

 

Når foråret nærmer sig, så vil du her i Betonhjertet og på ejendomskon-

toret kunne får en vejledning i hvordan eternitpladerne rengøres, og 

samtidigt kunne du overveje, at male træværket mellem eternitpladerne 

– maling til træværket fås gratis ved henvendelse på ejendomskontoret. 

 

På vegne af afdelingsbestyrelsen 

Flemming V. Wallin 
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ABC-kroner- vi sætter pris på dine idéer 
 
Har du en god idé, du gerne vil afprøve i dit boligområde? 
 
Vi støtter idéer, der: 
• er nytænkende, kreative og utraditionelle, 
• samler beboergrupper, der normalt ikke taler  
sammen. 
• skaber ny viden og nye kompetencer hos beboere, 
frivillige, beboerdemokrater eller medarbejdere 
• forbedrer livsstil og sundhed, eller 
• inkluderer beboere, der ellers ikke deltager i afdelin-
gens liv og sammenhold. 
 
I 2010 prioriterer vi særligt ansøgninger,der 
• fremmer det frivillige arbejde, 
• følger op på resultaterne af naboskabsundersøgelsen 
• fremmer samarbejdet mellem ejendomskontorer og 
boligsociale tiltag 
 
Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende i 
ABC’s områdesekretariat, og du får svar inden for 8 ar-
bejdsdage. Ansøgninger på større beløb behandles 2 gan-
ge årligt på et arbejdssekretariatsmøde. 
 
Du kan hente et ansøgningsskema www.abcenter.dk 
 
Ansøgningen sendes til ABC’s områdesekretariat, Kanalens 
Kvarter 104, 2620 Albertslund, abc@bo-vest.dk. Kuverten 
eller emnefeltet mærkes ’ABC-kroner’. 
 

Når projektet er 
afsluttet, skal du 
indsende en lille 
evaluering.  
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Afdelingens Bolignet 
 
Der bliver talt en del i krogene om afdelingens bolignet – 
men er det vitterligt så galt, som rygterne fortæller! 
 
Den række af leverandører som levere internet, tv/radio og 
telefoni til afdelingen via Antenneforeningen Brøndby, de 
levere desværre ikke en fejlstatistik, så vi kan se hvor godt 
eller dårligt det står til med bolignettet. Det ville ellers væ-
re et glimrende stykke værktøj, som kunne sætte os i 
stand til at vurdere om der er behov for særlige tiltag. 
 
Hvis man som beboer har haft behov for at fejlmelde inter-
net, tv/radio og telefoni, så vil vi fra afdelingsbestyrelsen 
sætte stor pris på, hvis man brugte et par minutter på at 
fortælle os om problemet. Til dette formål har vi på afdelin-
gens hjemmeside lavet en formular, hvor man kan komme 
med en kortfattet beskrivelse af problemet. 
 
Sådan gøres det: 

Gå ind på afdelingens hjemmeside - 
www.va4syd.dk 
I venstre kolonne vælges linket Ejen-
domskontor, og efterfølgende vælges 
linket Bolignet 
Udfyld formularen og tryk på knappen 
Send 
 
De fejlbeskrivelser vi modtager via 
formularen bliver behandlet fortroligt. 
 

Hvis alle beboere i afdelingen bruger formularen når og 
hvis der er problemer med bolignettet, så vil vi være i 
stand til at agere effektivt og målrettet, når der opstår sto-
re eller små problemer. Desuden får vi et unikt grundlag, til 
en dialog om bolignettes kvalitet internt i afdelingen, men 
også et materiale som kan være guld værd når vi skal tale 
med antenneforeningen og dennes leverandører. 
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Vi håber selvfølgelig ikke formularen vil blive brugt, men 
har der været behov for at fejlmelde internet, tv/radio og 
telefoni, så brug lige de få minutter der skal til – det vil 
være til gavn for os alle. 
 
På vegne af afdelingsbestyrelsen 
Flemming V. Wallin 
 
 

 

Tilbage igen i Beboerhuset  

Her ses torsdags morgenholdet tilbage i de vante omgi-
velser i Svanens kvarter. 
Alt er som det plejer ! 
Kaffen er klar og næste i november måned er der også 
frisk bagt morgenbrød til alle . 
Computer problemmer løses til alles tilfredshed 
 nye programmer afprøves   
 morgen tv kan nydes på skærmen   
 Fjernsupport afprøves   
 Nye naboer kommer til  
 vi ses på torsdag 
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ABC-kalender Albertslund Syd 
November 
 

 

 

Beboerferie 2011 

ABC arrangerer igen en beboerferie i 2011 for beboerne i 

Syd.  

Vi skal bo på Hovborglejren på Langeland, lige ud til en 

strand. Se www.hovborglejren.dk Ferien foregår i uge 

27/28 fra d. 9. juli til d. 15. juli 2011. Mere information og 

tilmelding til foråret.  

Tirsdags-fællesspisning 

Tirsdags-fællesspisning i Beboerhuset Svanens Kvt. 22: 

tirs., 9/11+ tirs., 23/11. Kl. 18.  

Den 23.11 fortæller Grethe om hendes arbejde i 13 år i 

Mongoliet. Pris for spisning: 30 kr. Husk tilmelding til Gre-

the (gek@bo-vest.dk, 6035 4639) seneste dagen før kl. 

12. Medbring egne drikkevarer.  

Går du med en iværksætter i maven? 

Gratis informationsaften torsdag d. 25/11 kl. 17:30-21:30 

på Ishøj Idrætscenter. 

Adressen er: Vejledalen 17, 2635 Ishøj, og det er arrange-

ret af www.ivaerksaetterkontaktpunktet.dk Hør om: Gene-

relle forhold ved etablering af egen virksomhed; Forhold 

omkring økonomi; Forretningssted i eller uden for hjem-

met; Krav til selvstændige; Rådgivning og økonomiske 

støtteordninger til iværksættere. Tilmelding på 

www.initiativgruppen.dk  Har du efter deltagelsen i infor-

mationsmødet lyst til at lære mere om iværksætteri, så 

http://www.hovborglejren.dk/
mailto:gek@bo-vest.dk
http://www.ivaerksaetterkontaktpunktet.dk/
http://www.initiativgruppen.dk/
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kan ABC betale for din deltagelse i et 5 dages kursus. Kur-

set afholdes i Taastrup, i perioden 3. februar 2011 til 3. 

marts 2011. Du kan læse mere om kurset på 

www.initiativgruppen.dk Betingelsen er, at du bor i et af 

ABC’s boligområder.  

Kontakt Boligsocial Jobkonsulent Anette Gregersen på tlf. 

6035 4636 eller Boligsocial Vicevært Lea Sørensen på tlf. 

6035 4638, hvis du er interesseret i en plads på kurset.  

 

Træning i aktivitetslokalet i Kanalens Kvarter 198 for både 

unge og ældre 

Ændrede træningstider i aktivitetslokalet 198 

Mandag kl. 15.00 – 17.00: Wing Tschun. Onsdag kl. 10.30 – 

12.00: Ældretræning. Onsdag kl. 15.00 – 17.00: Brasiliansk 

Jiu-jitsu. Torsdag kl. 17.30 – 19.00: Motionsboksning. Fre-

dag kl. 15.00 – 17.00: Selvforsvar og cirkel træning. Kon-

takt Lam på 6035 4637 for nærmere information. 

Udflugt til arbejdermuseet og København 

Hør om arbejderlivet igennem tiderne og brug en dag i Kø-

benhavn lørdag, den 20.11. 

ABC arrangerer en tur til arbejdermuseet, hvor vi skal på 

en omvisning. Bagefter kan vi nyde en kop kaffe sammen. 

Ellers er der frit slag: du kan opdage museet på egen hånd 

eller tage videre på strøgtur igennem det allerede julende 

København, eller hvad du nu har lyst til. Vi sørger for S-

togbilletter, entré og en lille forfriskning/ kop kaffe. Frokost 

sørger du selv for. Max antal deltagere: 20. Pris: 20 kr. 

voksne, 10 kr. børn. Mødetid: kl. 9.05. Mødested: Kort og 

Godt kiosken på Albertslund Station.  

Tilmelding til Lea på lso@bo-vest.dk eller 6035 4638 senest 

tirsdag, den 16. november. 

http://www.initiativgruppen.dk/
mailto:lso@bo-vest.dk


10 Betonhjertet november 2010 

 

 

  
 

Balancen  holdes intakt på beboerhusets legeplads  - næste gang torsdag kl.: 9:00 
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Balancen  holdes intakt på beboerhusets legeplads  - næste gang torsdag kl.: 9:00 
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Så gør vi sådan, når vi vasker vor’ tøj… 
 
 

Tøjvask står for ca. 16 % af en almindelig husholdnings 
strømforbrug. Man kan mere end halvere forbruget ved at 
bruge nogle af de gode gamle spareråd og ved at sænke 
temperaturen, når man vasker det almindelige tøj.  
 
De gode gamle spareråd er evigt aktuelle:  
fyld maskinen op, så der lige kan være plads til en knyt-
tet hånd foroven  
vask kun tøjet, hvis det er snavset  
undlad forvask så længe tøjet bare er almindeligt snavset 
 
Og så det nye…. nu kan tøjet blive rent ved bare 20oC og 
30oC – hvis man altså bruger de såkaldte koldtvandsva-
skepulvere. De fås i de fleste supermarkeder – også i Al-
bertslund. Vaskepulveret er tilsat enzymer, der virker 
mest effektivt ved 20 - 30 grader og som fjerner al snavs.   
 
Der er imidlertid flere forhold, man skal være opmærk-
som på:  
Hvis man lider af allergi overfor husstøvmider, skal sen-
getøj vaskes ved 60o  
Hvis der er sygdom i familien, forårsaget af bakterier, el-
ler hvis et familiemedlem har lus, skal man ligeledes va-
ske sit tøj ved 60o. 
Brug det ‖rigtige‖ vaskepulver. Til 60oC skal du bruge et 
vaskepulver egnet hertil. Til 20oC - 30oC skal du bruge 
koldvandsvaskepulver og det er ikke effektivt ved højere 
temperaturer end 30oC. Til vask af uld og silke skal du 
bruge vaskepulver beregnet hertil.  
Når man vælger koldvandsvask på sin maskine skal man 
ikke vælge uld / silke-programmerne, men normalvask og 
så 30 grader .  
Gør du sådan, når du vasker dit tøj, sparer du mere end 
halvdelen af elforbruget til tøjvask.  
Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 
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Ungdomsmagasin 
 
ABC’s nye ungdomsmagasin er lige på trapperne. Det 
hedder 2620 og er fyldt med historier skrevet af unge i 
Albertslund. Bladet vil blive husstandsomdelt i ABC’s bo-
ligområder, så hold øje med postkassen. Er du ung og har 
lyst til at være med i redaktionen? Der er en professionel 
journalist tilknyttet, som kan hjælpe dig til at fortælle di-
ne historier. Så, har du noget på hjerte, du gerne vil dele 
med andre, så er ungdomsredaktionen måske noget for 
dig.  
Du er meget velkommen til at kontakte Stine Jespersen 
på smo@bo-vest.dk, 60 35 46 32.  
 

Legepatruljen leger af 
 
 
Så er Legepatruljesæsonen slut for i år. Sidste legedag i 
Syd og Kanalens Kvarter var d. 11.oktober. Nu er det tid til 
at evaluere hvordan det er gået, med henblik på at beslut-
te, om der også skal være Legepatrulje næste år, og om 
der i så fald skal laves ændringer i projektet. Det har været 
et svingende antal børn, der har deltaget i den ugentlige 
legedag, men tovholderne i Legepatruljen har det indtryk, 
at det generelt har været en populær aktivitet hos de min-
dre børn. Vil du høre mere om legepatruljen, kontakt Stine 
Jespersen på 60 35 46 32.  
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Udflugt til arbejdermuseet og det julende  
København 
 
Har Du lyst til at tage en rejse tilbage i tiden og se og høre mere 

om arbejderlivet i Danmark igennem tiderne? 
Så tag med, når ABC arrangerer en udflugt til 
arbejdermuseet lørdag, den 20. november. Vi 
skal på en omvisning om arbejderlivet i 
50erne, og bagefter kan vi nyde en kop kaffe 
sammen. Ellers er der frit slag: du kan opdage 
museet på egen hånd eller tage videre på 
strøgtur igennem det allerede julende Køben-
havn, eller hvad du nu har lyst til. Vi sørger for 
billetter til S-tog & museet og en lille forfrisk-

ning/kop kaffe. Frokost skal du selv sørge for. Hvis du har periode-
kort, pensionistkort og lign., husk at medbring dette!  
Max antal deltagere: 20 
Mødetid: kl. 9.05 sharp, lørdag, den 20.11. 
Mødested: Kort og Godt kiosken Albertslund Station 
Pris: 20 kr. voksne, 10 kr. børn 
Tilmelding nødvendig til Lea på lso@bo-vest.dk eller 60 35 46 38 
senest tirsdag, den 16. november. 
 

De boligsociale viceværter  
på ejendomskontoret 
Følgende tirsdage i november og december kan 
du træffe en af de boligsociale viceværter på 
ejendomskontoret i Svanens Kvt. 22: Tirsdag, den 
2. nov., 9. nov., 23. nov., 30. nov., 7. dec., 14. 
dec., 21. dec. Alle dage i tidsrummet 8.30 – 11. El-
lers kan du som altid komme i kontakt med os per 
mail eller telefon på følgende måde: Grethe Kock, 
gek@bo-vest.dk, 60 35 46 39; Lam C. Truong, 
lct@bo-vest.dk, 60 35 46 37; Lea Sørensen. 
lso@bo-vest.dk, 60 35 46 38 

mailto:gek@bo-vest.dk
mailto:lct@bo-vest.dk
mailto:lso@bo-vest.dk
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aller dybes nede ligger der et kælderum  

som kan bruges til hvad som helst ??? 

På sidste beboermøde besluttede vi at gøre kælderen lovlig så vi 

må opholde os i rummet 

Men hvad skal den så bruges til? 

Vi indkalder alle til en rundvisning tirsdag den  16 nov. Kl 19:00 

Der vi bliver serveret en kælderkold vand  

Kaffe o. lign. 

Mød op hvis du har en ide  

mød evt. andre med samme ide eller interesse.  

 

 

 

 

 

 

Beboerhus gruppen  

I en kælder sort som kul  
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Nyt fra Brugergruppen – sep. 2010 
 
Energispareplanen virker. 
‖Min By – Ren By‖ stopper. 
Takstsystemet for affald ændres. 
Vand-, affalds- og varmetaksterne for 2011 på vej gennem syste-
met.  
Det var nogen af punkterne fra Brugergruppemødet i september. 
 
Energispareplanen virker. Folketinget har pålagt varmeværkerne 
at nedsætte energiforbruget med op i nærheden af 2 % om året – 
således også Albertslund varmeværk. For at kunne leve op til det 
krav, har vi i Albertslund lavet en Energispareplan, der bl.a. omfat-
ter ‖Service-ordningen‖, hvor albertslunderne har kunnet få besøg 
af en varmekonsulent til at gennemgå varmesystemet hjemme i 
privaten, renovering af ‖Prøvehuse‖, som forløbere for renoverin-
ger af hele boligområder og den direkte kontakt til ‖Røde Forbru-
gere‖.  
En opgørelse viser, at indsatsen har virket. Vi / Varmeværket får 
rent faktisk sparet det, vi er pålagt.  
Energispareaktiviteterne fortsætter til næste år, men med den 
drejning, at der kommer meget mere fokus på samarbejdet med 
virksomhederne. I fabriksparken, fængslerne, Coop og andre store 
virksomheder er der konstateret store muligheder for at spare på 
energien – og de besparelser skal nu realiseres! 
 
‖Min By – Ren By‖ stopper. Det vi en gang kaldte ―Min By – Ren 
By‖, men som siden blev lavet om til renholdelse af kommunens 
grønne områder, er nu lukket ned.  
Ordningen handlede om, at vi alle sammen over affaldstaksterne 
betalte til at få affald fjernet i parker og grønne områder. Men den 
ordning er nu stoppet, fordi Statsforvaltningen har meldt ud, at de 
ikke mener, det er lovligt at bruge takst-kroner på affaldsfjernelse i 
grønne områder.  
Kommunen har dog ikke helt opgivet håbet, så i samarbejde med 
Kommunernes Landsforening og andre kommuner overvejes det 
for tiden, hvad der kan gøres i sagen. Men ind til videre må vi for-
vente, at vi får mere affald liggende og flyde i byen. 
 
Takstsystemet for affald ændres. Vi har længe haft et kompliceret 
takstsystem for affald – alt for kompliceret. Men nu bliver det mere 
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simpelt. Den betyder ikke noget for den enkelte borger, men 
det gør det, for dem der administrerer systemet.  
Fremover aftaler boligområder og kommunen, hvor mange 
tømninger et område skal have det kommende år.  
Det udløser en fast betaling og altså ikke som nu et acontobe-
løb, der reguleres, når året er omme.  
Viser det sig så, at boligområdet fik brug for flere tømninger 
end aftalt, så får de en ekstraregning - og det er så det!  
Samtidig betyder det nye system, at alle husstande fremover 
kommer til at betale det samme til kommunens materialegård 
på Gadagervej. Hidtil har det været forskelligt, alt afhængig af 
hvilken type bolig man boede i. 
 
Vand-, affalds- og varmetakster 2011. Det er endnu for tidligt 
at sætte præcise beløb på taksterne til næste år, men forment-
lig er det ikke for meget sagt, at vandtaksten vil blive nogen-
lunde den samme som i år, eller måske endda vil falde en anel-
se.  
Affaldstaksterne vil generelt falde lidt, fordi den tidligere om-
talte ordning med fjernelse af affald i grønne områder nedlæg-
ges.  
Og så er der varmen. Også her er det for tidligt at melde en 
eksakt pris ud, men det kan nok være på sin plads at minde 
om, at afkølingstaksten er blevet mere forståelig og lidt lettere 
at have med at gøre. Nu betaler man for den varme (MWh), 
man bruger og for den mængde vand, der løber igennem radi-
atorerne (M3). Begge tal kan man aflæse på sin varmemåler. 
M3-taksten handler altså om, at hvis fraløbs-røret på radiato-
ren er lunken, så er man god til at udnytte varmen i radiator-
vandet og få varmen ud i rummet, og så slipper man billigere. 
Omvendt hvis fraløbs-røret er varmt, så pisker vandet lige 
igennem radiatoren, og man bruger alt for meget fjernvarme-
vand – og det kommer man til at betale for! 
 
Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, hvad der skete på 
Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppe-medlemmet, 
der er valgt i dit boligområde. 
 
Med venlig hilsen  
Brugergruppens arbejdsgruppe 
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Vagtordning 

Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden 
for den mormale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved 
alvorlige drifforstyrrelser eller alvorlige hændelser med 
bygninger. 

MEN HUSK ! 

Kun følgende forhold vil blive behandlet af vagten 

 

Svigt i varmeforsyningen i større omfang  

 

Svigt i vandforsyningen i større omfang  

 

Svigt i El-forsyningen i større omfang  

 

Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses 
for uundgåelige  

 

Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følge-
skader må anses for uundgåelige. 

  

Vagttelefonnummeret er 88 18 08 80 alle dage 
fra 11:00 til 14:00 og torsdage tillige 14:00 til 
17:00 

Udenfor BO-VEST´s og Ejendomskontoret´s  

åbningstid skal man ringe til følgende nummer  

70 21 51 34        
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   

Se mere på hjemmesiden www.va4syd.dk   
——————————————————————————————–—- 

Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 
Afdelingsleder: 

Michael Willumsen driften@va4syd.dk 
Ledende ejendomsfunktionær: 
Arne Larsen  
Åbningstider:            
Telefoniske henvendelser:Tlf. 43624470 
man-tirs-ons-fredag 8.00 - 8.30 
torsdag 17.00 - 17.30 
Personlige henvendelser: 
man-tirs-ons-fredag 8.30 - 9.00 
torsdag 17.30 - 18.00 
BO-VEST  Malervangen 1,  2600 Glostrup 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tove Meyling Ørnen 17 A 43 64 84 66 

Maja Reutzer Uglen 9 C 29 40 95 40  

Henny Eilersen Ørnen 26 A 43 64 15 94 

Vibeke Hansen Hanen 4 A 61 69 36 62 

Dorthe Larsen Ørnen 13 E 43 66 11 88 

Lena Kujahn Ravnen 14 B 28 83 07 02 

Flemming V. Wallin Ravnen 14 A 43 62 30 30 

Suppleant: 

Tonni Bodal Ørnen 9 E 26 59 94 76 

Genbrugspladstider 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
 
Alle torsdage  kl. 17— 18   
   
Alle søndage  kl. 14—16 

Gennbrugsgruppen 
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Julemarked 
Søndag d.28. november kl.13 - 17  
I beboerhuset Svanens kvt 22  
Kom og vær med  
Juleklip o.lign 
Julekagebagning  
julesange  
Husflid  
Loppemarked  
 
Kom og se på eller få en bod 
til dine ting og sager.  
 
Kom og bag en kage -  
og har du en spændende dej, så tag den med.  
 
Kom og få en hyggeeftermiddag med din nabo  
 
 

 
 
 
 
Beboerhusgruppen.  
Ring 2893 7251 
Hvis du vil ha en bod 


