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OF-Frølunde Lokalblad 
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Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2020 

Bestyrelses medlem 

Yvonne Bilager 
Tlf. 60 24 62 00 

Næstformand 

Kim Sørensen 
 Tlf. 26 35 08 49 

Formand:  

Palle Orth 
Tlf. 20 44 14 57 

Sekretær:  

Joan Fischer 
Tlf. 21 79 72 22 

Kasserer:  

Anne Jørgensen  
Tlf. 51 81 19 66 

1. suppleant: 

Jann Mikkelsen 
Tlf. 27 50 98 99 

Redaktør/Webmaster 

Kaj Agerskov 
Tlf. 30 54 99 46 

   

   

  
Forside billede: 

En smuk skovskade på 
foderbrættet hos Gitte og 

Jørgen 
 

Joh! Den er ægte nok! 
 

Tak for billedet 
 
 
 

 

2. suppleant:  

Gert Fleron Beck 
Tlf. 31 90 06 05 
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Så fik vi lige en hedebølge. Det kan tydeligt ses på vores samlede 
vandforbrug, der stiger med ca. 20 M3 pr døgn, sikkert grundet 
vanding. Til næste år betaler hver enkelt efter forbrug. Prisen i år er 
ca. 30 kr. pr. M3. Når parcellerne er tilsluttet den kommende 
tvangskloakering vil prisen være ca. 90 kr. pr M3, så øv jer i at spa-
re på vandet. Jeres vandmåler vil blive aflæst 31.12 2020 og igen 
31.12 2021, så har vi et årsforbrug. Betaling til SK-Forsyning for 
vores samlede forbrug bliver et separat regnskab og vil ikke øge 
lokalkontingentet. Ekstrabetaling/tilbagebetaling vil ske i april kvar-
tal. I får nogle flere oplysninger sidst på året 
 
Kloakering Vi har nu overstået det opklarende møde med Slagel-
se kommune Teknik og miljø, samt repræsentanter for Sk-
Forsynings anlægsafdeling vedr. tvangskloakeringen. Vi mener det 
var et godt møde. Her et kort referat; Man fastholder Byrådets be-
slutning af 25. marts 2019 om at vi skal kloakeres på lige fod som 
andre sommerhuse langs stranden i Slagelse. Det bliver formo-
dentlig et tryksat system med en hovedtryksledning. Antallet af 
pumpestationer og tilslutningsbrønde er på nuværende ukendt, det 
afhænger af de geotekniske undersøgelser, som snart starter op. 
Projektet forventes at tage 1-2 år. SK- forsyning forventer at  
påbegynde kloakeringen af vores område tidligst år 2022. I skal 
først tilsluttes når hele projektet er færdigt. Vores bud er tidligst i år 
2024. SK- Forsyning skal anlægge et stik til hver parcel. Tilslut-
ningsbidraget for hver parcel er pt. 39.049,50 kr. inc. moms og in-
deks reguleres hvert år. Dette er samme betingelser som andre 
sommerhuse i Slagelse. Tilslutningsbeløbet betales af OF-
Hovedforeningen. Udgifter til rørføring af spildevand på egen par-
cel betales af medlemmet og vil være individuelt. Der findes låne-
muligheder, når en ejendom skal tilsluttes, det vil vi oplyse nærme-
re om senere. Når påbuddet om tilslutning er meddelt, kan der sø-
ges dispensation, hvis der er etableret et godkendt anlæg. Dispen-
sationen kan maximalt gælde 15 år fra anlægget er etableret.  
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Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 
 

Klubhus:              of.frolunde@gmail.com  

Formand:   Palle Orth               palle.of.frolunde@gmail.com  

Næstformand:  Kim Sørensen:    kim.of.frolunde@gmail.com  

Kasserer:   Anne Jørgensen         anne.of.frolunde@gmail.com 

Sekretær:  Joan Fisher     joan.of.frolunde@gmail.com 

Best. medlem:     Yvonne Bilager     yvonne.of.frolunde@gmail.com 

1. suppleant        Jan Finn Mikkelsen    janfinn.of.frolunde@gmail.com 

2.Suppleant:        Gert Fleron Beck    gert.of.frolunde@gmail.com      
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Husk vores ordensregler. 

Der er desværre nogen der ikke lige kan huske vores regler angående 
støjende adfærd,  
Anvendelse af græsslåmaskiner, kædesave og lignende motordrevne 
maskiner er kun tilladt:  

   På hverdage mellem   kl. 07.00 og 19.00  
   På lørdage mellem    kl. 09.00 og 16.00  
   På søn- og helligdage ml.  kl. 09.00 og 13.00  

Hvis dispensationen meddeles, fritages ejer for vandafledningsbi-

drag, men skal betale tilslutningsafgift (OF) Vi har en opgave 
der skal løses, vedr. evt. udmatrikulering af vores parceller (med 
samme ejer) krævet af SK-Forsynings juridiske afd. Denne 
unødvendige udgift arbejder vi på at få fjernet i samarbejde med 
OF´s formandskab og OF´s advokat. Når der ligger en fast juri-
disk aftale, har vi aftalt med projektleder og anlægschef fra SK- 
forsyning at vi samarbejder fra dag 1. Eks. Hvis husene er fun-
deret korrekt, er det SK-Forsynings ansvar, at udgravningerne 
ikke giver problemer fx i forhold til sætninger. Husejere skal in-
formere SK- Forsyning på forhånd, hvis der er problematiske 
forhold vedr. husets fundament, så der kan tages særlige hen-
syn til dette. Pumpebrøndene forsøges anlagt i rabatterne og 
grønne områder, men det kan blive nødvendigt at placerer en-
kelte på parcellen, så dette ”puslespil” deltager vi gerne i, samt 
gravetilladelsen og renovering af det opgravede Vi har nogle ke-
delige tilfælde fra da Fibernet gravede og de skal ikke gentages. 
Grundet førnævnte skal rabatterne holdes fri for skraldebøtter, 
trailere og biler og træer/buske og hække skal beskæres. 
Fortsat god sommer, gerne med lidt regn om natten. 
 

Fællesskab med mening 
Lokalbestyrelse, 
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HUSK AT! 
 

Meddele til OF både lokal forening og til hovedkontoret, 
hvis du har fået ny E-mail eller telefon eller ny adresse, 
det er vigtig at det står rigtigt de forskellige steder, så vi 
kan få kontakt med jer hvis der sker noget  
omkring jeres hus. 
 

Du skal også huske at sætte vej 
nummer på dit hus og navn på 
postkassen 

BRÆNDMAND! 
 
Hjælper det at tisse på det 
brændte område? 
Et gammelt husmorråd siger, at 
det hjælper at tisse på det områ-
de, hvor brandmanden har ramt. 
- Det er en skrøne, at det skulle 
hjælpe at tisse på det brændte 
område. Så det er der ikke no-
gen grund til at kaste sig ud i, 
siger Aimi Hamberg, havmiljørådgiver i Danmarks Naturfrednings-
forening. 
Til gengæld kan det hjælpe at skrabe området med f.eks. et dan-
kort. Du skal dog passe på, at du ikke gør skaden værre ved at 
skubbe trådene rundt på huden. Har du en pincet ved hånden, så 
er den klart at foretrække. 
Skyl gerne området med saltvand. Har du kaffe eller lignende med, 
kan det også bruges til at lindre smerterne. Brug selvfølgelig kun 
lun kaffe, så du ikke skolder dig selv. 
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 Maling og 
tapetsering 

 Fuldspartling af vægge 

 Nye skillerum 

 Gulvbelægning 

 Opsætning af køkken 

 Opsætning af profillofter 

 Udskiftning /nye tagrender 

 Udskiftning/nye vinduer 

 Reparation carport/nyt skur 

 Plankeværk/Stakit 

 Facadebeklædning 

 Træfældning mindre træer 

Står du og mangler 2 sikre hænder 

til et projekt som f. eks herunder… 

Så tøv ikke med at kontakte mig. 

 
Henrik Johansen, Korsør 
Tlf. 20 46 3719 
Email:  

henrikshandyservice@outlook.dk 
 

Hjemmeside: 
www.henrikshandyservice.com 

 
CVR 35502246 
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Der er en del herreløse katte i vores område. 
Hvis I vil gøre noget i den anledning, er der 
følgende muligheder. 
Kattens Værn og Slagelse kommune har 
indgået en aftale, så man skal henvende sig 
til Slagelse kommune: 
Mail: entrp@slagelse.dk 
Som så vil komme ud og sætte kattefælde 
op. 
Yderligere oplysninger: 
Det koster ikke noget at få fanget en kat. Den vil blive aflivet. 
Man kan hvis man vil beholde katten henvende sig til Kattens værn som 
så vil få den undersøgt af en dyrlæge, chippet, det koster 600 kr. 
Hvis der bliver fanget en kat som er øremærket/ chippet, vil den med det 
samme blive sat ud igen. 
Så få for din kat øremærket eller chippet. 
 

OF Bestyrelse  

Husk at vores Hunde og deres tobenede venner har deres egen  
badestrand 
En del af Frølunde Strand bliver som forsøg til en hundestrand, 
hvor hundeejere ikke behøver at have hunden i snor. 

mailto:entrp@slagelse.dk
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De 4 fredage i juli afholdt petanque klubben ”De Skøre 
Kugler” Børnepetanque 
 
Den første uge kom der desværre ingen, 
Den anden uge kom der et barn det var Prince tak for det 
Den 3 uge var der pludselig 9 børn, det var dejligt at se. Så blev der spillet  
Petanque, ungerne hygge sig og de fleste syntes det var sjovt og lovede at kom-
me den sidste fredag. Der blev spillet 1 kamp, så var tålmodigheden sluppet op, 
drengene ville hellere spille fodbold.  Efter kampen var der sodavand og  
Pølsehorn.  Tak til alle jer der mødte op inkl. forældre og bedsteforældre. 
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Skovflåterne trives: 6 gode råd for at undgå bid og sygdomme 
 
1 .Lyse bukser og sokker gør livet svært for skovflåten 
Tag lyst tøj på underkroppen. Det vil gøre det sværere for 
flåterne at sætte sig fast, og gøre dem nemmere at opdage. 
Skovflåterne elsker fugtighed og varme, og derfor færdes de 
ofte på enge og i skovbunden. De kan ikke springe, men 
sidder på det yderste af græsstråene og er klar til at klatre 
over på dyret eller mennesket, der kommer forbi. En god 
tommelfingerregel er, at findes der hjortevildt i dit område, så 
er der helt sikkert også flåter. 
 
2. Løbende kropstjek for skovflåter 
Borrelia bliver først overført, når skovflåten har siddet flere timer og dernæst overfø-
rer bakterien med en væske. TBE bliver overført umiddelbart i minutterne efter bid. 
Derfor er det en god idé løbende at tjekke især benene for kravlende flåter. 
Under alle omstændigheder er det en god idé at tjekke kæledyr, børn og voksne 
grundigt efter naturudflugten, f.eks. om aftenen. Knæhaser, indersiden af armen og 
andre ”hyggelige” varme områder på kroppen, skal man især være opmærksom på. 
 
3. Klem ikke flåten! Få hele kroppen ud 
Vær opmærksom på at fjerne hele dyret fra huden, da hovedet på skovflåten har det 
med at sidde godt fast. Bliver hovedet alligevel siddende, så skal det nok selv ryge 
ud af kroppen efterhånden. 
Et tilbageblivende hoved er ikke som sådan farligere end selve flåten. Et godt tip til at 
fjerne flåten er at tage en smal pincet (eller flåttang fra apoteket) og tage fat om skov-
flåten så langt nede om hovedet som muligt uden, at den går i stykker. Så drejer du 
flåten rundt et par gange og trækker langsomt og sejt indtil den slipper. Ingen vilde 
ryk! Og undgå at klemme om flåtens krop, da det vil kunne øge risikoen for at 
klemme borreliavirus ind i kroppen. 
 
4. Bliv TBE-vaccineret 
Er du særligt meget ude i naturen eller bor i områder med mange skovflåter, og hvor 
TBE har vist sig (f.eks. Nordsjælland og Bornholm), kan du tale med din læge om at 
blive TBE-vaccineret. 
 
5. Hold dig til stier - der bor skovflåter ikke 
Sandsynligheden for at blive bidt af en flåt, hvis du holder dig til stier og veje, er uhy-
re lille. Flåterne holder til i højt græs og krat og vil ikke bryde sig om tør, blottet jord. 
Er du derfor bekymret for at blive bidt, kan du holde dig til afmærkede stier. 
 
6. Hold øje med symptomer efter flåtbid 
Er du blevet bidt af en borreliasmittet flåt, vil der typisk danne sig et tydeligt rødt ud-
slæt rundt om biddet. Herefter vil der opstå feber, hovedpine og træthed. 
Samme symptomer viser sig ved TBE, men først to ugers tid efter biddet. Hold derfor 
øje med symptomer i tiden efter et bid fra en skovflåt, og gå til lægen ved 1mistanke 
om sygdom. 
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HONNING TIL SALG! 
 

Vi har fået frisk god Honning, som I kan købe, og det 
sælges i klubhuset om søndagen i kontor  
tiden: ml. 10.00 og 11.00  

 

1 GLAS HONNING………………...…..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 

Hvis du skal sælge dit hus kan du 
sætte dit hus til salg på vores  
hjemmeside  
 

www.of.frolunde.dk. 
 

Vedhæfte dine fotos og skrive den tekst du 
ønsker skal vises sammen med billederne. Så skal vi nok sætte det fint 
ind på siden. Det skal bemærkes, at vi ikke kan henvise til  din ejendoms-
mægler hvis du sælger igennem denne. 
 

Teksten skal indeholde:  Adresse, Kontaktoplysninger: Navn, Adresse, 
Telefon nr.,  mail adresse, kontakt tidspunkt samt salgspris. 
 

Send dine foto og oplysninger til: www.of-frolunde@mail.dk  
så skal webmasteren sætte det ind på siden. 
 

Læs om alt vedr. hvad du skal huske, hvilke papirer der 
skal bruges ved salg på hovedforeningens hjemmeside: 

www.of-fritid.dk 
 
Såfremt du har spørgsmål i forbindelse med din  
overdragelse af parcellen, er du velkommen til at  
kontakte kontoret i Gothersgade på tlf. 3313 5870  
i tidsrummet mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00.  
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Vi kan kun fortælle det igen og igen!  Man må kun køre 

de 15 KM der er skiltet med. 

 

Farten kan ”dræbe” Der er kørt et 

pindsvin ihjel, Så har man også kørt for 

stærkt. 

Der er stadig enkelte medlemmer 

samt mange andre der kører alt for 

stærkt. 

 

PS!  Hvis du inviterer gæster 
eller håndværkere, så sig til dem, at 

de bare skal sætte bilen i 2. gear, og 
slippe speederen, så kører den kun 15 km i 
timen!! 



15 

 

Kontakt til Aktivitetsudvalget: 

Velkommen til nye medlemmer. 
Navn:       Adresse: 
 

Mikkel og Signe Rigmor Bjerre   Korsnæbbet 8 

Anja Falk Rømer      Drosselbakken 10 

Eva Herup Jacobsen og Stephen Oldham Andevig 8 

Nini Jetsmark Andersen    Bogfinkestræde 8 

Karin A.E. og Jacob, Cecilie Jagh Petersen Hønsestien 2 

Jannie Leth Andersen     Lyrekrogen 9 

Julie Perfilieva, Jan Kiselev, Lonnie Frost Engsnarreskellet 12 

Pia og Søren Thomsen     Lyrekrogen 11 

Lisbeth Nygaard og Klaus Olesen   Engsnarreskellet 8 

 

 

 
 

HUSK EN NY NABO ER EN GOD VEN DU IKKE KENDER! 
 

Du kan altid henvende dig i klubhuset om søndagen  mellem kl. 10 og 11 
fra 10. april til 1. oktober, hvis du har spørgsmål vedr. foreningen,  

udenfor dette tidsrum kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen  

Kontaktpersoner E-mails Telefon nr. 

Ulla Bang ullabang@godmail.dk 22 18 21 31 

Yvonne Bilager yvonnebilager@hotmail.com 60 24 62 00 

Bente Orth bentpr1955@gmail.com 50 58 00 19 

Gitte Madsen mcgitte@outlook.dk 29 90 15 87 

mailto:ullabang@godmail.dk
mailto:yvonnebilager@hotmail.com
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SLÅNING 
Hvorfor og hvornår? 
Vild Med Vilje handler IKKE om at droppe græsslåning. Det handler om at slå bevidst, så 
man opnår det rigest mulige blomsterflor og den højst mulige biodiversitet på det givne 
areal.  
Man skal huske, at alle planterne er tilpasset en verden fyldt med store græssende dyr, 
så når dyrene mangler, må vi erstatte dem med leer eller maskiner. Ellers ender det bare 
i førnehelvede (dyne af dødt plantemateriale der forhindre spiring og blomstring) 
Det er ikke muligt at give universelle anbefalinger til slåning, for afhængigt af jordbund og 
artsammensætning vil forskellig hyppighed og tidspunkt for optimal slåning variere.  
På https://www.vildmedvilje.dk/ har vi i årevis anbefalet høslæt i juni og september, det 
skyldes at det har været den gamle praksis på engene, at slå på disse tidspunkter, for 
det gav et godt udbytte af hø og det fjerner dermed også meget næring og giver da også 
et fint blomsterflor. Denne generelle anbefaling af datoer er dog for simpel og vil derfor 
blive rettet! 
Der er dog nogle gode principper at arbejde med, når man skal vælge hvordan og hvor-
når men vil slå sit vild med vilje areal. 
1) Variation er godt! Slå lidt af gangen og efterlad hele tiden de steder der er flest blom-
ster uslåede. Variér også gerne klippehøjden. Nogle planter trives godt med at blive bidt 
ned sjældent og sent (Musevikke f.eks.) andre planter giver masser af blomster selvom 
de bliver klippet hyppigt (Gul Kløver f.eks) 
2) Husk at samle afklip op!  Det giver både på kort og lang sigt de bedste resultater. For 
det giver lys og fjerne næring. 
3) Skån værtsplanter Hvis du ved der findes specifikke arter af sommerfugle i nærheden 
af din matrikel, og at værts-planterne for deres larver findes på din grund, så undgå at 
slå dem alle i sommerhalvåret. På den måde sikre du at nogle æg og larver når at udvik-
le sig til voksne sommerfugle. 
4) Sørg for at klippe i bund i det tidligste forår, inden der kommer gang i væksten. Det 
mimer vintergræsning og det giver lys til at mange planter kan spire.  
5) Det er godt at have nogle steder hvor vegetationen får lov at stå uklippet hele vinte-
ren, for vinterstandere med frø er gode fødekilder for vinterens fugle og gode skjuleste-
der for edderkopper og andre overvintrende smådyr. 
6) Det vil ofte være gavnligt at klippe næringsrige og fugtige arealer hyppigere end knas-
tørre og næringsfattige arealer. Undtagelsen er dog, at mange af de tørketolerante arter 
også når at blomstre igen trods relativt hyppig slåning. 
7) Forstyrelse er godt! Det er også glimrende at man nogle steder roder i jorden, river i 
tørv og mos, eller klipper så langt i bund at jorden blottes. Det mime r dyr der tramper og 
roder i jorden og det giver spirebede til urternes frø. 
 

Hovedbudskabet er: Vær din haves urokse  
 
hilsen 
 
Grønt udvalg 
 

Til højre en Gøgeurt. 

https://www.vildmedvilje.dk/
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8. september, Sporten kort, vandt 2 – 0 

Vi skal have mere gang i Aktivitetshuset,  
så jeg indkalder hermed til kortspil og fodbold på TV. 
 
Første gang bliver d. 8. september kl. 18.30, så spiller vi Jydewhist indtil kl. 
20.30 og 20.45 spiller Danmark mod Belgien. 
Måske er det lige lovlig kort tid at spille i men så må vi arrangere nogle flere  
aftener, og måske skulle vi starte med at spise. Det bliver op til dem der kom-
mer, så kom og vær med. 
 
hilsen Jørn Melchior Nielsen, email 
jmn@jmn.dk 
 
den 5 september 2020, huset udlejet. 
den 8. september - ok 
den 7 oktober - ok 
den 11 oktober - ok 
den 14 oktober - ok 
den 11 november - ok 
 
den 15 november er huset udlejet til kl. 14.',  
derefter ok den 18 november - ok 
det var kampene i Uefa Nations League 
 
så til EM 2021 
den 12 juni - huset udlejet 
den 17 juni - ok 
den 21 juni - ok,  
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Dato Aktivitet Sted 

 
Onsdage og 

Lørdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 
(Alle er velkomne) 
 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

29. aug. 

(Den 8. august er sat ind da vi mangler 2 
vinturneringer)  
hver den sidste lørdag i måneden,  

(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

26. sept. 
 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

14. nov. 
2020 

 

Julefrokost  ( kun for medlemmer) 

Det koster 100,- + 20 kr. til aktivitetshuset 
 

Kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2020 

Den 8. august afholdt vi en mellem turnering 
fordi vi manglede april og maj. 
Det blev en meget varm turnering 30 gr. Men 
alle havde det gode humør med og der blev 
spillet mange gode kampe, bagefter var der 
Burgere og tak til kokkene!! 
 
Vi fik kåret vinderne: 
 
Det blev på 1. Kaj A. 2. Benedikte 3. Jørgen  

Tillykke til vinderne 

Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer i OF-Frølunde 
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27. juni spillede vi vores første vin-

turnering, det var med glæde at vi 

kunne spille igen efter det virvar 

med covid19,  

14 medlemmer var mødt op til  

denne turnering. Vi fik en dejlig 

varm Chilisuppe efter spillet, det  

lunede godt selvom der var 25 gr. 

Og flot vejr. 

Alle nød spillet og vi fik også delt præmier ud: 

1. Kaj Bruhn 2. Jørn Frederiksen 3. Kaj A. 

Tillykke til vinderne 

 

 

25. juli var der vinturnering 

Der var 20 spillere der mødte op til 

dysten, der var igen spændende 

kampe, der blev udkæmpet. Alle var 

i godt humør og bagefter ventede 

der en god kulinarisk oplevelse i 

form af dejlig biksemad som Nils og 

Kaj havde stået for, men spillet skul-

le lige spilles færdig før dette. 

 

Vi fandt vinderne til sidst, og det blev: 

 

nr.1 Kjeld nr. 2 Benedikte og nr. 3 Palle  

‘ 

Stort tillykke til vinderne 
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Lørdag den 12. september 2020 starter vi grillene op i aktivitetshu-
set. Vi håber du/I har lyst til at komme og deltage i dette arrange-
ment. Du/I skal selv komme med det, der skal lægges på grillen og 
det der skal drikkes til og efter maden. Aktivitetsudvalget laver div. 
tilbehør.                                    
Grillene vil være klar kl. 17,30. 
Prisen for at deltage i dette hyggelige arrangement er pr. person 
40,00 kr. (20 kr. for tilbehør og 20 kr. til leje af hus.) 
I tilfælde af køligt vejr, spises der inde, hvor vi har begrænset plads. 
Derfor er det først til mølle. Vælter det ned med vand fra himlen af-
lyses arrangementet. 

 
Tilmelding senest lørdag den 5. september 2020 til Bente på tlf. el-

ler sms 50580019. Husk at opgive navn – adr. og tlf.nr. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
Hilsen Aktivitetsudvalget. 
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OF-Frølunde Lokal:  
Andevig 1. 4220 Korsør 
 
Kontortid: søndag 10.00-11.00 
 
NB! Kontoret er lukket fra: 

 1.november til 1.marts 
 

Hjemmeside: www.of-frolunde.dk 

Mail adresse  of.frolunde@gmail.com  
 

————————————————————— 

OF Omegnens Fritidshaveforening 
 
Åbningstiderne på kontoret: 
For overdragelser: 
åben mandage ml. kl. 10.00 – 18.30  
og torsdage mellem kl. 10.00-15.30 – 
Husk der skal bestilles tid til  
overdragelse. 
  

Telefonen 33 13 58 70  
er åben mandage – torsdage  

mellem kl. 10.00-14.00. 
 eller man kan sende mail på: 

 of@of-fritid.dk 
 

——————————————————— 

Diverse service numre: 
  

Renovation    58 57 38 50 
SK forsyning:  58 36 25 00   

Rottebekæmpelse:  58 57 54 30 
Lægevagten:   70 15 07 00 

Skadestue:   70 15 07 08  
Akut tandpine  29 60 01 11 

Psykisk sygdom  58 55 93 03 

Slagelse kommune: 58 57 36 00  
Skorstensfejer  58 52 00 85 

  Mobil:  21 77 32 52 
 

Fjernelse af Hvepse: 

Niels Hvenegaard:   30 34 92 74 

 

Kavo genbrugspladser: 
 

Vemmelev Genbrugsplads 
 

Industrikrogen 2 
4241 Vemmelev 
Tlf. 58 38 24 25 

 
Tirsdag—onsdag 09.00  -  16.00 
Torsdag:  09.00  -  18.00 
Fredag –søndag: 09.00  -  16.00 
 
Mandag Lukket 
 
__________________________________ 

 

Korsør Genbrugsplads: 
 
Møllevangen 62 
4220 Korsør 
Tlf. 58 35 08 25 
 
Mandag—søndag 09.00  -  17.00 
 
 
Oplysning vedr. renovation: 
http://slagelse.renoweb.dk/
anmeldafvigelse.aspx 
 
 
———————————————————————— 

HUSK Sækkemærke! 
Hvis du har brug for ekstra sæk til  
restaffald, kan du købe sækkemærker  
til kr. 42.50, kan købes på genbrugspladser  
Sæt mærket på posen og sæt posen ved 
siden af din skraldespand 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:of-frolunde@mail.dk
mailto:of@of-fritid.dk
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