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VAGTCENTRAL TELEFON 
 

Opstår der et akut problem uden for        

Ejendomskontorets åbningstid kan dette 
telefonnummer benyttes: 

 

Telefon 76117285 
 

HUSK, nødnummeret må KUN benyttes 
ved akut opståede skader eller              

problemer der ikke kan vente til  
Ejendomskontoret åbner igen! 

Misbrug af dette/unødvendige opkald      
kan medføre at beboeren vil kunne få     

tilsendt regning for opgaven. 

 
 

 

STJERNENS NYE BEBOER-TV 
ER I LUFTEN 

Som vedtaget på afdelingsmødet i maj 
måned, er der nu etableret en ny beboer-
tv-kanal som du finder på følgende sted 

på dit tv: 
 

Analog kanal: S9, frekvens: 161,25 MHz 
På det digitale net hedder den "L-info". 

 
Kanalen er endnu under opbygning, men 
du kan allerede nu finde f.eks. kontakt-

info til Ejendomskontoret, servicemedde-
lelser, nummeret til Vagtcentralen m.m. 

 

AFFALD PÅ STJERNEN 
- nu igen. 

 

Hver eneste uge bruger vores servicemed-
arbejdere masser af tid på at fjerne affald 
og skrald fra Stjernens område. Det koster 

mange penge. DINE penge. For der er kun 
ét sted at dække udgiften, og det er via 

Stjernens regnskab (din husleje). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Lad os hjælpes ad med at holde Stjernen 

fri for affald og holde udgifterne nede, så 
huslejen ikke stiger.  
 

Sørg for at få bragt dit storskrald over til 

vores dertil indrettede rum på Materielgår-
den, papcontainerne står også der. Brug 
også vores papircontainere der står i nær-

heden af opgangene. 
Nu er der også mulighed for at komme af 

med dit storskrald på den nye genbrugssta-
tion: 

Genbrugsstationen har åbent: Mandag til 
fredag: 10.00 - 18.00. Lørdag, søndag og 
helligdage: 10.00 -17.00 



 

STJERNENS  
CYKELSTATIVER  
 

På det nyligt afholdte         
Beboermøde blev det 

vedtaget at nedsætte     
en arbejdsgruppe, som skal komme med 
forslag til beboermødet i maj 2013 om 

placering og udformning af Stjernens cy-
kelparkeringer. Har du lyst til at være 

med i udvalget skal du bare lægge en 
seddel med dit navn, din adresse samt dit 
telefonnummer i den postkasse Afdelings-

bestyrelsen har ved Ejendomskontoret. 
Venlig hilsen 

Klaus Linder/Afdelingsbestyrelsen 

 

STJERNENS NYE HJEMMESIDE 
 

Husk at kigge på stjernens opdaterede 

hjemmeside, hvor du finder de seneste 
nyheder og informationer om vores 

ejendomme: 
 

www.akbstjernen.dk 
 

Man kan også sende mail til Ejendoms-

kontoret eller afdelingsbestyrelsen via 
hjemmesiden 

 

STEMNINGSBILLEDER FRA 
SOMMERTEATER PÅ STJERNEN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Riddersalen opførte med stor succes og 

mange tilskuere ”Livredderliv” på Markeds-
pladsen 8. august. Se flere fotos og et lille 

filmklip på www.akbstjernen.dk 

 

JULETRÆSFEST 
 

- den 16. december om efter- 

middagen kl. 14– ca. 17 
 

Der er tilmelding til årets juletræsfest 
netop nu…  

Succesen fra sidste år på Diakonissestif-
telsen, bliver gentaget i år. 
 

Det bliver igen 

en rigtig gam-
meldags jule-

træsfest med 
sang, dans og 
godter til unge og gamle!  
 

På bestyrelsens vegne Klaus Linder 

 

 
EFTERÅRETS TIP: husk at renholde det lille afløbshul ved vandrenden 

 
 bagerst i køleskabet. Brug evt. et sugerør eller en vatpind. 

 

BOLIGBYTTE: 
Haves: Sprit nyt 
lav-energi  ende- 

rækkehus - 
 
Albertslund Syd, direkte ud til stor park, 
106m2 , efter renovering i 2013: 7164 kr. 

ekskl.. forbrug. (ca. 900-1100 ) 2 haver . 
Rolige omgivelser/naboer, husdyr til-

ladt, tæt på alle dagligvare butikker, på 
skole og S tog. Kontakt: Ole Tlf.: 27 110 
110 Se også Boligbasen.dk / søg 2620. 
 

Ønskes: 3-4 vær. helst på STJERNEN 
min. 85 m2 evt. andet på Frb. – Ventetid 
jf. www.bo-vest.dk (afd. 4 række) 25 år. 

 

BØRNEFØDSELSDAGE I DEN 
GULE PAVILLON 

 

 
 
 

 
 
 

 
Stjernens beboere kan låne Den Gule      

Pavillon til børnefødselsdage, translokatio-
ner, i weekender og skoleferier. 

Kontakt Bente K. Pedersen på telefon 

 61 62 44 60 - mellem 17 og 20. 



 

Nyd efteråret!  

  

 KREATIVKLUB PÅ STJERNEN 
 

Klubben er åben hver torsdag kl. 19 til 

21.30 
 

 
 
 

  Kom og vær med til at sy, strik-

ke, lave  smykker, decoupage, arbejde 
med perler og meget andet. 
 

Klubben holder til på Mariendalsvej 53, 
i kælderen. 

 

STJERNEKORET SANG TIL BE-
BOERMØDET 11. SEPTEMBER 

Igen var der sang til beboermødet, Stjer-
nekoret gav en flot prøve på deres kunnen. 

Der var sange fra (næsten) hele verden på 
programmet. 

 

   HÆRVÆRK PÅ P-PLADSEN 
 

Afdelingsbestyrel-
sen har desværre 

fornylig modtaget 
oplysning om hær-
værk på en af vo-

res beboeres biler.  
 

Vi opfordrer bebo-
erne til skrive en mail til afdelingsbestyrel-
sen, hvis man for nylig har været udsat for 

noget lignende. Det kan blandt andet gøres 
via hjemmesiden: www.akbstjernen.dk  

Hjælp med at holde øje med din og din na-
bos bil på parkeringspladserne, og i  
P-kælderen. 

 

NYT GAVLMALERI PÅ 

 MARIENDALSVEJ 
 

Så er gavlen malet færdig, de fleste kan 
nok godt genkende motivet. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
    Kunstneren hedder Benjamin Abana. 

 

STJERNETUREN TIL BERLIN 
 

Der var 47 deltagere med bussen da den 
kørte fra Kong Georgs Vej kl. 6.30 den 13. 
september. 
 

Vejret var fint, mest 

sol, men også en 
smule regn. Højde-

punktet i programmet 
var nok busrundturen til 
byens seværdigheder med den meget un-

derholdende danske guide Annette Bruun 
(ikke Stjernens Beboerrådgiver!) 

De 3 dage gik dog alt for hurtigt, så mon 
ikke der bliver Stjernetur til Berlin igen en 

anden gang. 

JULEBANKO 
 

Husk der er julebanko, 
torsdag den 6. december 

kl. 19.00 i Beboerhuset. 
 

Sæt kryds i kalenderen 
og kom og vær med! 



Stjerneinformation e-mail: blad@akbstjernen.dk 

Stjernens hjemmeside:   www.akbstjernen.dk 

Redaktion:     Henrik C. Nielsen og Annette Bruun 

Har du lyst til at komme med et indlæg, så skriv endelig løs og læg det i Ejendomskonto-

rets postkasse ved Kong Georgs Vej 86 eller send os en e-mail. 

Vi kan bringe anonyme indlæg; men navn og adresse skal være redaktionen bekendt og skriv også 

dit telefonnummer, så vi kan opklare evt. tvivlsspørgsmål i teksten.  

 

STJERNENS 
AFDELINGSBESTYRELSE 

 
Formand:  Klaus Linder 
Mariendalsvej 59B, 1.tv 

Næstformand: Ole Frederiksen 
Afd. Kasserer: Jeannie Praegel 

Sekretær:  Bjarne Sørensen 
 
 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Bent Kirstein 

Leon Nyberg 
Thomas Nielsen 
 

Suppleanter: 
Annie Dalgaard, 1. suppleant 

Lizzi Aakeson, 2. suppleant 
Hanne Paradisgaard Schimmell, 3. suppl. 

 
 

Kontakt til bestyrelsen E-mail: 

bestyrelsen@akbstjernen.dk 
eller i bestyrelsens postkasse  

Kong Georgs Vej 86 

 

AKTIVITETER PÅ STJERNEN: 
  

Lektiecafé: 

Mandag og onsdag kl. 16 - 18  
i ”Den Gule Pavillon”. 
 

Rytmik: 
Mandag kl. 16.30 - 17.15, Beboerhuset, 

Ndr. Fasanvej 122A. For børn 0 - 7 år. 
 
Beboerhus: 

Mandag kl. 19 - 20 i Beboerhuset, Ndr. 
Fasanvej 122A. Udlejning af beboerhuset. 

 
Stjerne Kor - for kvinder: 

Tirsdag kl. 18 - 20, Beboerhuset,  
Ndr. Fasanvej 122A. 
 

Kreativ klub: 
Torsdag kl. 19 - 21.30, 

Mariendalsvej 53, kld. 
 
Billard: 

Tirsdag og torsdag kl. 20 - 22,  
Mariendalsvej 53, kld. 

  
Zumba: 
Onsdag kl. 18 - 19 i Beboerhuset, 

Ndr. Fasanvej 122A. 
 

Seniorklub: 
Torsdag kl. 14 - 16 i Beboerhuset, 
Ndr. Fasanvej 122A. 

 
Drengeklub: 

Torsdag kl. 17-19 i ”Den Gule Pavillon”. 
 
Beboerrådgiver: 

Torsdag kl. 16 - 18, Kong Georgs Vej 84, 
st. tv. Telefon: 28 98 42 71 

 

Deadline for næste nummer er   
Tirsdag den 11. december 2012 

  NYT OM KØKKENPROJEKTET 
 

Vi har aftalt med KAB, som skal stå for 

projektet, at vi starter først i det nye år 
med de første køkkener. De der i sin tid 
svarede positivt på at få opsat nye køkke-

ner, vil som de første blive tilbudt et så-
dant. Vi regner med at det bliver fra HTH 

og Vordingborg, hvor man kan vælge sit 
køkken ud fra de vedtagne retningslinjer. 
Vi har planlagt det sådan, at der opsættes 

et vist antal køkkener i hvert kvartal af 
2013, og at der sideløbende med dette, bli-

ver udskiftet køkkener ved fraflytning. 
 
Venlig hilsen Køkkenudvalget 

Klaus Linder 

EJENDOMSKONTORETS 

ÅBNINGSTIDER 
 

Personlig betjening 

Mandag til fredag kl. 8.30 - 10.00. 
Torsdag også kl. 15.30 - 18.00. 
Telefonisk betjening: 38 34 34 00 

Mandag til fredag kl. 10.00 - 11.00. 


