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Husk du kan besøge Albertslund Kommunes Genbrugsstation når
vores egen har lukket
Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44 er åben fra klokken 10 - 17
alle ugens 7 dage,

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja,
Næste BETONHJERTE udkommer 1 DECEMBER 2015 , Indlæg og
lign. til bladet skal være indleveret inden 25. NOVEMBER 2015
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i postkassen
Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail til: info@va4syd.dk
2

Betonhjertet NOVEMBER 2015

NOVEMBER MENU
5. NOVEMBER

FRISK FISK

12. NOVEMBER

MORTENS AND OG MUSIK MED
FINN ALFRED
Fin Alfred Larsen eller Finalfred er
dansk sanger, folkemusiker og musikpædagog. Han har bl.a. samarbejdet
med den danske vise- og protestsanger
Cæsar.

19. NOVEMBER

HERREMAD SOM KUN WILLY & CO KAN LAVE

26. NOVEMBER

LAVER ULLA KØLPØLSEN OG FORSTUVET
HVIDKÅL

Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00)
cafe@va4syd.dk El. smid en seddel ind i beboerhuset.
Prisen er 40,00 kr. gæster 45,00 kr. Vi mødes

kl. 18.00

Nyt fra driften 4syd.
Det er jo ikke tilladt at vaske bil på offentlig vej i Albertslund. Derfor har
man besluttet, at beboerne kan bruge den nyoprettede vaskeplads på materielgården.
Vaskepladsen på materielgården er nu klar til brug for beboere der har brug
for at vaske bil i hånden. Hvis man ønsker en låsechip til porten, skal man
blot henvende sig til ejendomskontoret, og bestille en. Det kan gøres pr.
telefon / Mail / et brev i postkassen eller personlig henvendelse.
Der bliver opkrævet et depositum på kr. 100,00. Depositum bliver tilbagebetalt når låsechippen afleveres retur. Hvis nøglechippen bortkommer, vil
depositum ikke blive tilbagebetalt.
Venlig hilsen
Jørn Hegnsborg
Ejendomsmester
afd.67 4syd.
Tlf. 88190190 / 46363827
Mail. afd67-4syd@bo-vest.dk
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Miljøforum om plastik 11. november 2015
Kom og hør om den danske Ekspedition Plastik, der har sejlet verdenshavet tyndt for at sætte fokus på plastikforurening.
Plastik er et utrolig praktisk materiale, der er alle steder omkring os. Men
det er også en kilde til forurening.
Verden står i dag over for en stor og overset miljøkatastrofe, som vi endnu kun kender lidt til omfanget af.
Henrik Beha Pedersen fra ekspeditionen fortæller om plastikforurening i
vores verdenshave og tager publikum med på en spændende og øjenåbnende rejse ud på oceanerne.
Henrik Skriver fra Vestforbrænding fortæller mere om plastik i hverdagen
og hvordan det kan sorteres og genbruges.
Alle beboere i BO-VEST er velkomne til Miljøforum! Arrangementet er gratis og inkluderer aftensmad.
Tid: 11. november kl. 17:00 til ca. 19:30
Sted: Bloklands beboerhus, Blokland 34A, 2620 Albertslund
Tilmelding: Send en e-mail til vir@bo-vest.dk senest 3. november
2015.
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Afdelingsbestyrelsens affærer

På afdelingens hjemmeside www.va4syd.dk kan man finde referaterne
fra vores møder. Derudover er det altid muligt, at kontakte os på bestyrelsen@va4syd.dk hvis I har noget, I gerne vil drøfte med afdelingsbestyrelsen.
Vaskeplads på materialegården
Der bliver nu åbnet for at afdelingens beboere kan benytte den miljømæssigt forsvarlige vaskeplads som er etableret på materialegården. For
at få adgang til pladsen, skal du forbi Ejendomskontoret, hvor der udleveres en adgangsbrik mod et depositum på 100 kroner.
Vi arbejder på at etablere et reservationssystem og et sæt retningslinjer,
men har besluttet at åbne pladsen nu, så vi kan komme i gang med at
bruge den. I første omgang vil det altså fungere således, at man kører
derned og ser om der er frit til at man kan vaske sin bil – og ellers må
man holde i kø. Vaskepladsen må benyttes udenfor driftens normale arbejdstider, men ikke når genbrugspladsen er åben. Vi håber, der er mange, der vil bruge pladsen.
Spættegrunden og Svanens Stikvej
Disse to sager afventer fortsat Albertslund Kommune.

Mange gode kræfter har arbejdet for, at vi aktivt kan bruge Spættegrunden til gavn for afdelingens beboere. Vi forhandler fortsat med kommunen om brug af grunden.
Svanens Stikvej er en besværlig størrelse, hvor vi i afdelingsbestyrelsen
nu vil rette henvendelse til Albertslund Kommune, der endnu ikke har
reageret på henvendelser fra hverken Ejendomskontoret eller vores jurist i BO-Vest. Det er ærgerligt for vores område, at stikvejen får lov at
stå hen i så dårlig stand så længe. Vi ser det som en principiel og økonomisk vigtig sag at få afklaret hvem der har ansvaret for vedligehold af
stikvejen. Vi mener naturligvis at det er kommunen.
Stier og skure
Vi er opmærksomme på, at der findes skure og gangbelægning i afdelingen, der trænger til at blive renoveret. Samtidig vil vi nødigt bruge mange ressourcer på dyre renoveringer, der alligevel indgår i Byggesagen og
derfor rives ned om tre år. Derfor har vi nu i samarbejde med Ejendomskontoret kortlagt skure og stiers stand i afdelingen, og er i gang med at
vurdere sandsynligheden for at de indgår i byggesagen.
Bedste hilsner
Flemming V. Wallin på vegne af afdelingsbestyrelsen

Betonhjertet NOVEMBER 2015
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Forskønnelse af udearealer og beskæring og fældning af stor beplantning.
Som lovet på beboermødet d.7. september vil der hermed være mulighed for forskønnelse af jeres fællesarealer.
På beboermødet blev der givet udtryk for stor kritik af miljøgruppens behandling af beboeransøgninger om træfældning
og af vores forsøg med græsslåning.

Det er fint nok med konstruktiv kritik og vi fik jo en god beslutning ud af det. Vi savnede dog opbakning fra vores samarbejdspartnere under debatten. Den fik vi til slut fra driften.
Det skal bare pointeres, at vi ikke kun er tre personer, der bestemmer udearealernes beskaffenhed eller miljøgruppens arbejde som helhed.
Vi samarbejder med driften og har haft en kontaktperson, der
sidder i afdelingsbestyrelsen. Derudover er vi valgt på beboermøder på baggrund af miljøhandlingsplanen og kommissoriet.
Vi orienterer ofte i Betonhjertet og mener, at vi er lydhøre
over for beboernes ønsker generelt. Derfor er det ærgerligt at
der sker en ”magtkamp” fra medlemmer af afdelingsbestyrelsen, der udtrykker enighed et sted og bakker op om kritikken
på beboermødet.
Vi har i en årrække undladt at lægge op til fornyelse af udearealerne, fordi vi afventede renoveringen. Samtidig har vi ikke tjek på, hvor megen skade renoveringen vil tage på beplantningen – og hvor.
Vi vil jo gerne beholde noget af den store beplantning til efter
renoveringen, så vi ikke ligner en grå betonmasse.
Men afdelingsbestyrelsen har besluttet at sætte ekstra økonomi af til udearealerne og beboermødet har accepteret det. Der
er nedsat et udvalg under afdelingsbestyrelsen: ”udvalget for
byfornyelse og kvartersudtryk”, hvor der desuden er afsat
midler til andre aktiviteter på udearealerne.
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Miljøgruppen vil gerne modtage ansøgninger fra jer, så vi
kan få et overblik over på hvilke områder, der ønskes ændringer.
Hvis i ønsker ideer til genbeplantning eller lign., er der input
at hente hos os i miljøgruppen eller driften.
På hjemmesiden eller hos driften kan i finde flg.:
Ansøgningsskema til vedligehold/renovering af fællesarealer:
Vedlagt Betonhjertet.
Regler for vedligeholdelsespolitik for stor beplantning.
Her pointeres, at det kun er stor beplantning, der er svage,
syge slidte eller til skade for bygninger, kloakker mv., der
ryddes.
Der kan dog dispenseres.
Det pointeres, at der skal genbeplantes når der ryddes. Ikke
nødvendigvis samme sted, men i nærheden.
Med venlig hilsen Miljøgruppen
Se skema på side 8

Få sms besked fra DRIFTEN
Tilmeld / frameld sms-service
Som beboer i BO-VEST er du automatisk tilmeldt sms
-servicen. Det skyldes, at selskabet, der står bag tjenesten, har en fuldt ud lovlig aftale med alle landets
102 danske teleselskaber, hvorfra BO-VEST får de relevante telefonnumre.
Ønsker du ikke at modtage sms’er, kan du framelde
dig på linket nedenfor.
Du kan også tilføje telefonnumre, hvis du eksempelvis har hemmeligt nummer
Gå ind på www.va4syd.dk klik på linket på forsiden

Betonhjertet NOVEMBER 2015
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Vedtaget på beboermødet d.5. september 2012
Skema til regler for ”vedligehold/renovering af de grønne områder i
4 syd”.
VA 4 syd
ANSØGNING VEDRØRENDE BEBOERAKTIVITETER PÅ
FÆLLESAREALER
Ansøger / Kontaktperson
………………………………………………
………………………………………………
(navn og adresse)
Beskrivelse og beliggenhed ( skitse vedlægges. Kan evt. udarbejdes i samarbejde med miljøgruppe eller drift. )

Godkendelse og underskrifter fra berørte beboere: JA / NEJ
Økonomisk overslag: (Kan evt. udarbejdes i samarbejde med driften)
Anmodning om, at driften eller håndværkere skal stå til rådighed
og til hvad:

Ansvaret for ren- og vedligeholdelse af aktiviteten foregår efter aftale med driften.
Afregning og indkøbssted foregår efter aftale med driften.
Ved indgåelse af aftalen angives det hvornår arbejdet påbegyndes.
Dato og underskrift:
…………………………………………………………………………….
Ansøgerne får svar fra miljøgruppen efter behandling i samarbejde
med driften.
8
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GRUPPER OG UDVALG I

VA 4 SYD

Der har været tradition for at afdelingens stående grupper og udvalg har en kontaktperson til afdelingsbestyrelsen, med henblik på
at have en nem og hurtig intern kontakt. Desuden har der været
tradition for at afholde et eller flere årlige fællesmøder, med deltagelse af grupper, udvalg og afdelingsbestyrelse.
Fra afdelingsbestyrelsens side må vi erkende, at vi ikke har gjort
brug af disse traditioner i tilstrækkeligt omfang. Individuelle medlemmer af afdelingsbestyrelsen har deltaget i de forskellig grupper
og udvalgs arbejder, men de har kun begrænset omfang haft status af kontaktpersoner.
For at styrke og optimere samarbejdet i afdelingen er det afdelingsbestyrelsens ønske at ordningen med officielle kontaktpersoner genoplives, og vi håber afdelingens grupper og udvalg vil støtte
op omkring dette.
Som vi ser det, så er kontaktpersonens opgave at formidle og referer, samt at deltage i gruppens eller udvalgets arbejde. Da afdelingens grupper og udvalg arbejder meget forskelligt, så hverken kan
eller skal vi afgøre hvordan ordningen udmøntes - det er dermed
optil de enkelte grupper og udvalg, at udfylde rammerne efter behov, interesser og ambitioner.
Nedenfor ses grupper og udvalg med de respektive kontaktpersoner:
Gruppe / udvalg

Kontaktperson

Aktivitets- og legepladsudvalget

Anita Wittusen

Beboerhusgruppen

Maja Reutzer

Følgegruppen

Flemming V. Wallin

Genbrugsgruppen

Vibeke Hansen

Informationsudvalget

Dorthe Larsen

Miljøgruppen

Flemming V. Wallin

Udvalget for kvarters udtryk og
byfornyelse

Tommy Larsen

Hvad angår fællesmøderne så vil datoerne for disse blive meldt ud snarest
muligt.
På vegne af afdelingsbestyrelsen Vh Flemming
Betonhjertet NOVEMBER 2015
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Faste aktiviteter
i Beboerhuset NOVEMBER 2015

Fotogruppen mødes hver tirsdag kl 19:00
PÅ GENSYN Blænde 22 se mere her www.va4foto.dk

SYDSPÆTTERNE
NOVEMBER MÅNED

4.nov. alm. ”komsammen”
18.nov. Bingo
1. dec. Folketeateret.
2.dec. julefrokost

MVH Anette syd@va4syd.dk
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IT - morgencafe
Hver torsdag kl 9 også i november
måned
MORGENBOLLE IT OG HYGGESNAK
her har vi god tid til at hjælpe med
bl.a opsætning og gode tips til at din pc,
tablet eller smartphone. It nørderne
Ps tirsdag den 3.november kl. 9 i cafe
72 kanalens kvt 72

NØRKLEKLUBBEN
Hver onsdag kl 19:00
i NOVEMBER laver vi JULEGAVER
Alle er velkomne Annelise og Anita

STOLEGYMNASTIKKEN
I BEBOERHUSET
HUSK HUSK HVER TIRSDAG FRA KL 11:00 TIL 12:00

Aktiviteter i 2016
Alle grupper bedes indsende ønsker om tilskud til aktiviteter i 2016.
Hvis planerne for hele 2016 ikke er på plads endnu, kan I
nøjes med at søge for 1. halvdel af året, så behandler vi
ønsker til 2. halvår senere.
Ansøgninger sendes til Beboerhusudvalget senest den 15.
november.
BEBOERHUSET@VA4SYD.DK
Betonhjertet NOVEMBER 2015
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Invitation til

FÆLLESSANG
30 november-2015 kl 19
i Kanalens Kvt. 138 - kl.
19.00 - 21.00
Vi synger sange fra Arbejdersangbogen - og fra Kai Norman Andersens repertoire

Få et/to glas vin og kaffe
med kage
samt en unik og engageret
guitarist - Rene Nielsen
alt dette for kr 45.tilmelding til Karin på tlf 26599476 /25320980
BANKO

Fredag den 13/11-2012 kl
19 til 22 spiller vi banko i
kanalen 138 Det koster 50
kr
for kanalen og 55 for folk
ude fra man får 6 plader og
kan købe 6 ekstra for 30 kr
Prisen er incl kaffe kage og
hyggelig aften Tilmelding til katin på 25320980 eller 26599476

Søndag den 29 november kl 11:30
Inviterer nørkeklubben til TUPPERWARE i Beboerhuset
Her kommer Sussanne og viser de ny ting frem—
du kan se den ny brochere i beboerhuset
Hvis du har nogle Tupperware ting liggende der
er i stykker eller mangler fx låg så tag dem med.
Kom over i Beboerhuset
Hilsen Anita og Annelise
Ps det er inden julemarked se bagsiden
12

Betonhjertet NOVEMBER 2015

Kommentar til ”Afdelingsbestyrelsens affærer” i Beton
Hjertet nr. 10, oktober 2015.

Der er ingen tvivl om at I som medlemmer af afdelingsbestyrelsen lægger rigtig mange frivillige timer i afdelingsbestyrelsesarbejdet og det
sætter vi rigtig stor pris på.
Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over at afdelingsbestyrelsen i 4 Syd
ikke har fremkommet med et høringssvar til kommunens besparelseskatalog. Dette bl.a. ud fra, at der i Syd muligvis vil blive lukket en stor institution for unge mennesker. En institution som bidrager med en årlig
lejeindtægt på ca. kr. 1.100.000,00 i regnskabet for afd. 4 Syd. Skulle vi
havne i den ulykkelige situation, at kommunen vælger at lukke Svanen,
vil det udløse en huslejestigning på ca. kr. 330,00 pr. måned pr. husstand svarende til en 6 % stigning.
Hvis vi ser bort fra det økonomiske, så må vi nok også forvente en del
unge mennesker som vil stå uden et sted at være i deres nærområde.
Dette kan i værste tilfælde give en del uro m.m. i afdelingen. Vi har tidligere set at øget uro med eventuelt hærværk til følge, har påvirket vores husleje.
I referatet står der nævnt, at man ville genudleje lokalerne, såfremt Institution Svanen bliver lukket. Dette svar blev ikke meldt ud på mødet.
Det svar som der blev meldt ud var, at man beklagede. Dette burde måske have stået i referatet. Ydermere tænker vi ikke at lokalerne på nogen måde er i en standard, hvor de vil være mulige at udleje til andre
formål.
Vi har op til flere gange prøvet at få kontakt til afdelingsbestyrelsen for
at gøre opmærksom på Institution Svanen kontra besparelseskataloget.
Ligeledes har formanden Majbritt Brander fra afdeling AB i flere omgange prøvet at invitere afdelingsbestyrelsen til et fælles møde i
Kongsholmscentrets festsal, for at vi som afdelinger ville stå stærkere
ved at danne fælles front. Dette blev der slet ikke svaret på fra jeres
side. Her var det ellers meningen at man i fællesskab skulle informere
beboerne i Syd. Formanden for AB-3702 hørte desværre intet hørt fra
afdelingsbestyrelsen i 4 Syd og dette selvom hun rykkede flere gange
for svar.
Vi har ikke nævnt, at afdelingsbestyrelsen ikke havde udvist rettidig omhu på afdelingens vegne vedrørende kommunens besparelseskatalog,
men er bestemt ikke uenig i bemærkningen.
Vi har mange udvalg i 4 Syd, så det kan undre, at man ikke har taget fat
i Svanens bestyrelse for at høre om et eventuelt samarbejde. Vi prøvede
at få kontakt til afdelingsbestyrelsen, men uden held.
Ærgerlige hilsner
Tonja Roslau og Pia Petersen
Medlemmer af bestyrelsen i Svanen samt beboere i afd. 4 Syd.

Betonhjertet NOVEMBER 2015
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Nytårsaften 2015
Vi er en lille gruppe, som vil forsøge at arrangere en
nytårsfest i beboerhuset, men vi vil gerne have nogle
tilbagemeldinger på, om der er interesse for det.
Vi vil sørge for:
Velkomstdrink og en festmenu med 3 retter mad.
Hvis du kunne tænke dig at være med til en hyggelig
aften, må du
gerne give en tilbagemelding til en af os.

Med venlig hilsen
Tonny Bodal, Vibeke Hansen og Tove Meyling

14

Betonhjertet NOVEMBER 2015

Husk det nu torsdag lukket til marts 2016

Bustur til Lübeck igen
Fredag den 11 december 2014
fra svanens kvarter p-plads
ved nr 22 kl 7:45 til CA 20:30
Lübecks julemarked har boder med kunsthåndværk og julepynt, men heldigvis ikke så meget af plastic, sådan som vi kender det fra de danske juleboder.
Der vil være mad og drikke. Rådhuset, der er idyllisk kulisse for julemarkedet,
er også et besøg værd. Det er bygget mellem 1200 og 1500 og er en blanding af gotik og renæssance. Det er muligt at besøge Rådhuset på en rundvisning, som blandt andet går igennem den overdådige audienssal og hallen
med de skinnende teglsten, der ifølge guiden er glaseret med sod og okseblod. I Rådhusets kælder ligger restauranten Ratkeller, hvor du kan spise et
solidt tysk måltid og slukke tørsten i husets hjemmebryggede øl.

Pris 100 kr. tilmeldning cafe@va4syd.dk Betonhjertet NOVEMBER 2015
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Så skal vi til det med varme igen

Det er blevet efterår, og vi trækker indendørs og tænder for varmen. For ikke at bruge for meget varme, er
her nogle tommelfingerregler til, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen:
Indstil alle termostater i et rum på det
samme. Det giver en bedre opvarmning
og lavere forbrug, at have 2 radiatorer
på 50 % end én, der er skruet helt op.
Så skal radiatorerne ikke arbejde så meget.

Jo koldere returtemperaturen er (altså
jo koldere vandet, der løber ud af din
radiator er), jo bedre har du udnyttet
varmen i fjernvarme-vandet. Radiatorernes returrør må kun være lunkent
eller helst så koldt som muligt.

Luk døren ind til rum du foretrækker,
er køligere end resten af boligen. Det
kolde rum vil nemlig trække varme
fra de andre, hvilket kan bevirke, at
der bliver fodkoldt, og at det trækker.

16
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For de fleste er en stuetemperatur på 21 grader den temperatur, der giver velvære. I soveværelset fortrækker de fleste mellem 16 og
18 grader. Vær opmærksom på, at for hver
grad temperaturen hæves, stiger varmeforbruget med 5 %

Luft kraftigt ud med gennemtræk – men
gør det i kort tid, så undgår du, at vægge, gulve og møbler (der er energikrævende at varme op igen) bliver kolde. Et
udluftet rum har lav luftfugtighed, og luften er derfor hurtig at varme op.

Gem ikke en radiator bag sofaen, eller andre tunge møbler. En
radiator skal have luft omkring sig.
Hold en temperatur på mindst 16 grader. Er temperaturen koldere risikere du at skade bygningen og få problemer med fugt/
skimmelsvamp.
Der er ikke meget at spare ved at sænke temperaturen om
natten, for så skal du bare varme det mere op om morgenen.
Men hvis du derimod er væk i længere tid, kan det godt betale
sig, at skrue ned for temperaturen.

Med venlig hilsen Agendacentret
www.agendacenter.dk

Betonhjertet NOVEMBER 2015
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VAGTORDNING
Men husk!

Kun henvendelser vedrørende 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
Svigt i TV-forsyningen i større omfang
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige
Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses
for uundgåelige

Vagtnummeret er: 70 25 26 32
Ejendomskontoret Svanens kvt 22
TLF.: 43624470 /88190190
Afdelingsleder:
Michael Willumsen
Åbningstider:
Telefoniske henvendelser: Tlf. 43624470 /88190190
Email : afd67-4syd@bo-vest.dk
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 M alervangen 1, 2600 Glostrup Telefon 88180880
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK Hjemmeside bo-vest.dk

Genbrugspladstider i november 2015
Alle hverdage kl. 11—11,25
Torsdage LUKKET TIL MARTS 2016
Alle søndage kl. 10 - 12
Genbrugsgruppen
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
Bestyrelsesmedlemmer:
Tonny Bodal
Svanen 3 A
Vibeke Hansen
Hanen 4 A
Anita Wittusen
Svanen 12 B
Flemming V. Wallin
Ravnen 14 A

26
61
24
43

59
69
24
62

94
36
40
30

76
62
74
30

Maja Reutzer
Uglen 9 C
29 40 95 40
Suppleant:
Tommy Larsen
Ørnen
Dorthe Larsen
Ørnen
Se mødedatoer og referater på hjemmesiden www.va4syd.dk
Email: Afdelingsbestyrelsen@va4syd.dk

Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper:
Genbrugsgruppen genbrug@va4syd.dk
Tonny Lilja
Ørnen 2 B

50 71 44 71

Miljøgruppen miljoegruppen@va4syd.dk
Lena Kujahn
Ravnen 14 B
28 83 07 02
Beboerhusgruppen beboerhuset@va4syd.dk
Tove Meyling
Ørnen 17 A
43
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B
28
Informationsudv. info@va4syd.dk
Tonni Lilja
Ørnen 2B
43
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B
28
Fotogruppen foto@va4syd.dk
Tonny Bodal
Svanen 3 A
26
Sydspætterne syd@va4syd.dk
Anette Voergaard
Ørnen 28 B
61

64 84 66
93 72 51

62 30 30
93 72 51
59 94 76
45 45 45

Flere oplysninger på hjemmesiden www.va4syd.dk
Betonhjertet NOVEMBER 2015
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I beboerhuset Svanens kvt 22
Kom og vær med:
Giv en ting væk, sælg eller byt
Kom og se på
eller få en bod til dine
ting og sager.
Papirklip eller flet et hjerte.

Kom og få en kop kaffe, et glas gløgg eller smag en kage.
Husk at der fra 11:30 er TUPPERWARE SE SIDE 12
Maria og Jørgen Ring 28937251
cafe@va4syd.dk
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