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OF-Frølunde Lokalblad 
 

Redaktør: Kaj Agerskov, Andevig 15, 4220 Korsør 

E-mail:  kaj.of.frolunde@gmail.com  

Ansvarshavende for bladet: Formanden for OF-Frølunde 

Tryk: Jannerup, 4200 Slagelse .  Oplag: 360 eksemplarer. 

udgivelse af næste blad:  maj 2019 

www.of-frolunde.dk  

Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2018 

Bestyrelses medlem 

Søren Backs 
Tlf. 22 13 93 43 

Bestyrelses medlem 

Helmer Christensen 
Tlf. 40 17 56 64 

2. suppleant  

Kim Sørensen 
 Tlf. 26 35 08 49 

Formand:  

Palle Orth 
Tlf. 20 44 14 57 

Næstformand  og 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: 

Når rønnebærrene bliver 
røde, er sommeren gået 
på held og vi er på vej til 
vinter, efter en fantastisk 

sommer 
 
 

Foto: Kaj Agerskov  
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Så er det sidste lokalblad i år. Vi slutter med at have åbent i klubhuset 
søndag den 30.09 og siger tak til dem der har henvendt sig. I kan altid få 
fat i et bestyrelsesmedlem ved at sende en mail til of-frolunde@mail.dk 
eller ringe hvis det er vigtigt, også hvis I ønsker at købe honning.  
Sæsonen slutter den 31. oktober og starter igen den 1. marts 2019.  
Der er 52 parceller der har ret til at nyde sit otium her i vores dejlige 
område. Lokalbestyrelsen går ikke i hi, vi arbejder videre med at undgå 
kloakering,  samt at få projektet Tude Ådal i gang, det sidste med Natur-
fredningsforeningens accept og det første med en større politisk forståel-
se.  
Vi vil sende nyhedsbreve ud pr. mail når der er noget nyt i sagen, samt 
indkaldelsen til lokalgeneralforsamlingen vil blive udsendt pr. mail. iflg. 
de nye vedtægter.  
NB! Det er vigtigt at vi får oplyst os om jeres mail adr. ved at sende en 
mail til klubhuset; of-frolunde@mail.dk . Det er også vigtigt at i får skrevet 
jeres ægtefæller/ samlever på overdragelsesdokumentet, hvis de ønsker; 
møderet, taleret og stemmeret på lokalgeneralforsamlingen og dermed 
også er valgbar. Det siger de nye vedtægter.  
 
Kontingent: Vi arbejder også på at lokalkontingentet og hovedforenings-
kontingentet ikke skal stige til næste år.  
Husk at tjekke om jeres oplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) 
er korrekte.  
Vi finder alt for mange fejl, når vi skal udfærdige en syns attest ved salg. 
Postkasse: Der er også nogle af jer der kan ønske jer en postkasse, 
samt et hus nr. til jul og placere det rigtigt.  
FIBIA: Vi har henvendt os til Fibia og Slagelse kommune vedr. det man-
gelfuldt gravearbejde der er udført, vi har sendt billedmateriale af det der 
skal rettes. Det er på nuværende ikke færdigmeldt til os eller kommunen. 
Vi kræver at komme med ved syn, ved en godkendelse af arbejdet sna-
rest 
Aktivitetshuset kører fint og vi vil lave en evaluering til brug for en frem-
læggelse på næste lokalgeneralforsamling. Vi skal indstille til at i parkere 
på egen parcel eller på de dertil indrettet p:pladser og ikke i rabatten til 
gene for andre.  
TRAILER: Vi har fået ny trailer, pas godt på den og brug den lille trailer hvis 
i skal køre grus eller lignende, max. 500 kg. Svarende til ca. 0,33 M³.  
 

mailto:of-frolunde@mail.dk
mailto:of-frolunde@mail.dk
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Få et tilbud på  
afrensning og evt. 
imprægnering af 

dine fliser  
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Vedligeholdelse: Vi får vedligeholdt den gl. vandværksbygning (maling 
og nyt Tag) der er fra år 1966 og næste år er det klubhuset og laden der 
står for tur.  
 
TRÆER: Vi fælder en del træer der står på kanten til grøfterne og er til 
fare samt gene for andre. Husk jeres beplantning skal være 1.5 m fra 
midt af grøft, så vær med til at fjerne den vegetation inden for denne 
grænse også det selvsåede. Der er rigtig mange træer der er til gene for 
en nabo, skær dem ned så også naboen kan se solen. 
Husk at tappe vandet af og luk for stophanen.  
Tak for en dejlig varm sæson, vi ses til næste år, hvor i kan notere  
følgende datoer; 

Lokalgeneralforsamling den 31. marts 
Sankt Hans den 22. juni. 

Bankospil i teltet den 11. juli 
Sommerfesten hele dagen den 13. juli  

Kommende Aktiviteter i Aktivitetshuset kan i se på vores hjemmeside 
www.of-frolunde.dk  

FÆLLESSKAB MED MENING 
Lokalbestyrelsen 

Tjek dine hække, buske og træer. 
 
Hvis din beplantning trænger til beskæring, kan det være svært, at komme frem 
med skralde bilen, og i værste tilfælde må vi opgive at hente dit affald. 
 

Se mere på:  www.slagelse.dk/klipperegler 

http://www.of-frolunde.dk
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
v/ Blomsterdekoratør Mette Krustrup 
Trelleborg Allé 1, 4200 Slagelse 
Tlf: 28 60 51 52  -  Ring og bestil 
www.trelleborgaard.dk 

Åbningstider: 
 

MAN-TORS: 10-16 

FREDAG:   10-17 

LØRDAG     9-13  (ELLER EFTER AFTALE) 

BUKETTER 

BEGRAVELSE 

RECEPTIONER 

BRYLLUP M.M. 

BRUGSKUNST 

SPECIALITETER 

Gratis  
Levering i hele 

SLAGELSE 

Find min spændende butik: 

 

Den ligger til venstre før 

du kører ind på Trelleborg  
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HURRA HURRA 
Nu er der etableret Fibernet i OF Frølunde. 

Søndag den 9. juli 2017 fik vi besøg af Brian fra Fibia som 
fortalte om dette fantastiske Fibernet, og omkring midt i sep-
tember, startede Fibia op med at, kapre  
kunder i området, det var lidt træg start, men til sidst lykkedes 
det at samle så mange at de ville begynde at grave Fibernet 
ned i jorden. 
Vi fik lovning på at det ville være færdigt  i uge 8, 2018, men det blev først i uge 38 det 
blev færdigt så der smuttede lige 30 uger inden de blev færdige. 
Men nu har vi fået det og det er bare noget der virker.  
Det var lidt start vanskeligheder med opsætningen i huset, men så ringer man bare til 
deres Tekniske support afdeling på tlf. 70 24 24 29, og her bliver man  godt behandlet, de 
er meget hjælpsomme og har styr på det hele, så nogle timer senere kører det bare. 
 
Området er ikke helt blevet etableret endnu efter gravearbejdet, men det skal nok blive 
fint og flot igen over det hele. 
 
Jeg kan kun anbefale, at hvis du ikke har fået Fibernet i huset, kan du sagtens nå det 
endnu. 

 

Førstehjælpskursus afholdt d 15. september. 
  
Vi må altså sige, at det var et super-godt kursus !  (som vi håber vi ikke får brug for) ! 
Det hele varede ca. 3 timer, som gik forrygende hurtigt ! 
  
Underviserne, Michael og Jan, falckfolk (Paramedicinere), som kan deres ting, var meget dygtige, til 
at få proppet noget lærdom ind i “de gamle hoveder”.  
Jan er desværre ikke så mobil lige nu. Han har haft et slemt uheld med sin motorcykel...men han 
gjorde sit bedste, for at hjælpe med til, at kursus-forløbet gik rigtig godt. 
God bedring Jan ! 
  

Vi var kun 6 deltagere, hvoraf kun én under 70 år ! (ville ønske at flere (yngre ?), ville deltage næste 
gang, der bliver tilbudt kursus.) 
  
Michael fortalte os, hvordan, og hvad man kan gøre, hvis man kommer ud for at nogen behøver 
hjælp. Han underviste på en let forståelig, frisk og humoristisk måde...( vi fik et par gode grin indimel-
lem, men alvoren blev ikke glemt, og vi fik at vide, at man kan meget mere, end man tror, når først 
det gælder) 
  
Det er så godt at vide, at man kan hjælpe, med de evner og kræfter, man nu har, og måske være 
med til at redde et liv. 
  
Det her kursus gav os mere mod til at turde gå i gang med førstehjælp, hvis det engang blev nødven-
digt. 
Tak for det Jan og Michael ! 
  
Så!.. mød op, når der kommer førstehjælpskursus igen ! 
  
p.s.  kaffe, te, småkager og snacks var helt gratis !   

Ulrik og Birthe, Tornsangerlunden 5 
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I Danmark drikker vi grundvand 
 
Det er naturligt, 
nemt, billigt og det 
bedste for vores 
natur og miljø. 
Som et af de  
eneste lande i  
verden kan vi få  
drikkevand nok fra 
grundvandet. Det 
er en helt unik  
ressource, som 
efterspørges på 
verdensplan. Men 
vores drikkevand 
er truet af sprøjtegift. I 2016 afslørede overvågningen af grundvandet rester af 
sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring, og i år er der fundet rester af tre  
forskellige sprøjtegifte i drikkevandet, som ingen ellers troede kunne havne i 
grundvandet. 
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Læs lige denne artikel om Aronia Bæret og dens egenskaber 
 
Superbærret Aronia er en ægte 
sundhedsbombe. Spækket med vita-
miner og antioxidanter styrker bærret 
kroppens immunsystem og dæmper 
aldringsprocessen. Og så smager det 
godt! 
Oprindeligt kommer bærret fra Nord-
amerika, hvor det vokser vildt. I dag 
dyrkes Aronia i mange nordiske og 
østeuropæiske lande, hvor der bliver 
høstet fra sidst i august til midten af 
september. 
Aroniabærret kaldes ’verdens stærkeste antioxidant’ 
  
Det gør det på grund af sit usædvanlige høje indhold af vitaminer og antioxidan-
ter. Sammenlignet med blåbær, som ellers anses for at være et af de sundeste 
bær, har Aroniabærret tre gange så mange antioxidanter. Det er forskere verden 
rundt, som har fået fingrene i Aronia. Og de er alle blevet overrasket over hvor 
meget sundhed, det lille undseelige bær indeholder. 
 
Aronia har ellers været et kendt læge bær i årtusinder. Både kineserne og india-
nerne har lange traditioner for at bruge bærret til at helbrede og forebygge syg-
dom. Det mørkerøde, næsten sorte bær er meget rigt på alle de aktive stoffer, 
som også findes i blå druer, ribs, solbær, brombær, blåbær og så videre. 
Men Aroniabærret overskygger dem alle – det er nemlig rigt på et hav af vitami-
ner, mineraler og sporstoffer. Desuden indeholder det flere bioflavonoider end 
nogen anden kendt frugt. Bioflavonoider forstærker effekten af vitaminer og mi-
neraler i kroppen, og er samtidig ansvarlige for at fange de frie radikaler. De frie 
radikaler, som er med til at ælde vores krop. 
 
Aronia hjælper kroppens celler 
  
Aronia er med til at beskytte vores celler. Bærret gør det lettere for 
cellerne at optage vitaminer og mineraler. Det gir stærke celler. Der-
med får de frie radikaler ikke lov til at vinde. Hvis cellen derimod er 
stresset, dør den hurtigere. Når cellerne dør hurtigere end kroppen 

kan nå at danne nye celler, bliver aldringsprocessen fremskyndet. 
Man ser ofte, at stressede mennesker pludselig ser 10 år ældre 
ud. Det er fordi, cellerne er udsat for stort stress i forhold til, 
hvad den har ressourcer til. Aronia hjælper med andre ord celler-
ne i kroppen med at holde sig unge, friske og spændstige.  
 

 Se mere på denne hjemmeside:   http://aroniasaft.dk/ 
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”Tøsespisning” i aktivitetshuset: 
 

Tak til Ulla Nielsen et godt initiativ. Vi var 10 "tøser" til arrangementet. Ulla 
Nielsen og Yvonne havde lavet dejlig lasagne og salat. Snakken gik ly-
stigt. Bagefter var der kaffe og kage til filmen, som var Mama Mia.  
Vi havde en rigtig hyggelig aften. 
  
Er der nogen, der har lyst til at arrangere en ny tøseaften, kan I skrive en 
mail til en af os fra Aktivitetsudvalget 
  
Husk at der er loppemarked ved pumpehuset på Bekkasinvangen samt 
bytte tøj-dag i Aktivitetshuset søndag den 30. september 2018.   

 
 
 
 
 

Den 30. september kl. 09.00 til 13.00 
På hjørnet af Bekkasinvangen/Broholmvej 

 

Har du lopper du gerne vil sælge, og er 
du medlem af OF, så kontakt  
Aktivitetsudvalget og aftal en bod.   
Der er plads til 15 boder – så det er 
først til mølle princippet 
Du skal selv sørge for bord, opstilling 
og oprydning, når loppemarkedet  
lukker… 
 
Kontakt Aktivitetsudvalget hvis du ønsker en bod, senest d. 26.09.18 
Dorthe – 22465208 telefon – eller pr mail – dorthe.johnbeck@hotmail.com 

mailto:dorthe.johnbeck@hotmail.com
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Tørke i Frølunde 
 
Ikke siden 1874 har tre måneder i sommerhalvåret været så tørre som i 
år. 
Det er historisk tørke, som vi har oplevet de sidste  3 måneder 
Tørken, der startede i maj, har ført til afsvedne græsplæner og marker, 
mens der i hele landet er afbrændingsforbud, og selv fra rummet kan 
man se tørken over Danmark. 
Blot 45 millimeter på tre måneder 
Indtil den 19. juli er der siden 1. maj på landsplan blot faldet 45 millimeter 
regn, og juli måned er på vej mod at sætte tørkerekord med blot 
tre millimeter regn fordelt ud over hele landet. 
 
Jeg har aldrig i den tid jeg har været på feddet oplevet en sådan  
udtørring af vore søer, det er lidt voldsomt, men det er måske den nye 
klimafremtid vi skal til at vende os til.  
 
Se bare her søen ved Sandløbernæsset/Gøgemarken, der mangler  
i hvert fald en halv meter vand!! 
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Søndag 23. september. 
 
Havde vi besøg af  SSP Koordinator Ebbe Henriksen fra  
Slagelse Politi. 
25 medlemmer var mødt op, tak for det store fremmøde.  
Han holdt et rigtig godt foredrag om alt vedr. kriminelle. 
 
Det var hovedsageligt om tyveri og indbrudssikring. Mærkning 
af værdigenstande i hjemmet, meget om Nabohjælp, og meget 
andet. 
 
For sikre dit hus, er det vigtigt at du sørger for gode låse med 
indbrudssikre låse systemer. Her er der fire forskellige, fra den 
dårligste til venstre til den mest sikre til højre 

Han fortalte at det er vigtigt, at man fjernede vriderne på indersiden af døren så  
tyven har svært ved at komme ind og ud. Der er også mange måder at sikre sine 
ruder på, det kan man se hos låsesmeden 
 
Nabohjælp, kan han kun anbefale at der er flere der melder til, det har vist sig at de 
har en gavnlig virkning på tyveri statistikken, da tyven kan se skiltene og kan se, at 
der bliver holdt øje.  
Hvis man ser noget mistænkelig i form af biler der kører rundt, noter nummer på bil 
og tag et evt. foto og meld det til politiet.  
Hvis man har høje hække om sit hus, har tyven bedre mulighed for skjule sig og  
foretage sit indbrud i ro og mag. 
 
Operation Mærkning: Han fortalte om forskellige opmærkninger: Man kunne låne et 
lille graverings maskine hos politiet hvor man kunne præge sit mærke i tingene. Han 
viste os en usynlig pen som man kun kunne se i UV lys. Det sidste nye var en DNA 
maling som politiet havde et speciel mikroskop så man kunne de den unikke kode. 
 
Vi siger mange tak til Ebbe for det gode foredrag, så vi alle blev bedre rustet til at 
forbygge indbrud. 
 
Link til: Det Kriminal Præventive Råd: www.dkr.dk 
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279,- 
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Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 

 
Klubhus:              of-frolunde@mail.dk  

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

Næstformand og sekretær:  Joan Fischer joan.of.frolunde@gmail.com  

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

Bestyrelsesmedlem:    Søren Backs     soren.of.frolunde@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:  Helmer Christensen helmer.of.frolunde@gmail.com  

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

2.Suppleant:        Kim Sørensen      kim.of.frolunde@gmail.com               

    

Velkommen til nye medlemmer. 
 

Navn:      Adresse:  

Tobias Vestbo Andersen    Gøgemarken 3 
Max Allan Olsen og Annette Lundager Jensen  Høgeleddet 7 

Flemming Christiansen Høybye   Høgeleddet 8 
Fie N. Larsen og Michael  A. Christensen Lyrekrogen 30 

Lars Rosendahl     Munkelukket 4 

Jørgen og June Nancy Lauritsen   Sandløbernæsset 12 
Marit Frederiksen Okui    Tornsangerlunden 2 

 

 
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 1. april til 1. oktober, hvis du har spørgsmål vedr. foreningen,  udenfor 

dette tidsrum kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsen  

Husk at! Du kan sætte dit hus til salg på vores hjem-
meside, send blot billeder og en beskrivelse af huset 
med en salgspris med eller uden OF indskud. Men vi 
kan ikke Linke til en ejendomsmægler! 
Send det til OF-Frølundes klubhus: 

E-mail:  of-frolunde@mail.dk 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

31. marts Generalforsamling  

22. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

11. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

13. juli  

Sommerfest dag 

Med morgenmad, kræmmere, og 

diverse. 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

13. juli 

Sommerfest aften 

Med god mad, musik og sang og 

diverse underholdning 

I teltet Fra  

 

kl. 17.30— 01.00   

4.august Sommermøde 
Aktivitetshuset  

kl. 11.00 

HONNING TIL SALG! 
 

 
Vi har stadig honning tilbage som I kan købe, og det  
sælges i klubhuset om søndagen i kontor tiden: 
ml. 10.00 og 11.00 efter 1. oktober kan man henvende 
sig til et bestyrelses medlem og få det udleveret 

 

1 GLAS FORÅRS HONNING………..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 
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Luk for vandet i god tid inden frosten sætter ind 
  

Vandinstallationen til og med stophanen er foreningens ejendom og 

den hæfter lokalforeningen for. Du hæfter fra stophanen og videre ind 

på grunden. d.v.s. at det er dit ansvar, at vandstanderen tømmes for 

vand inden frosten sætter ind. Hvis du har indlagt vand i huset, skal 

alle rør og vandvarmere tømmes. Tøm også toilettet og kom en sjat 

kølervæske i cisternen og vandlås. 

  
Fremgangsmåden er følgende: 
  
1.   Luk for stophanen fig. 1  Drej T nøglen højre om 
2.        a.  Er der kun selve vandstanderen på grunden skal,  

   vandhanen fig. 3 åbnes 
   

         b. Er der indlagt vand i huset holdes hanen fig. 3 lukket, Evt.  
   vandvarmer tømmes. Aftapningen sidder ved sikkerheds

   ventilen. Åben samtlige blandingsbatterier så går det stær
   kere. Luk aftapningen til beholderen. Luk samtlige haner, 
            undtaget det blandingsbatteri der ligger længst væk fig. 4 
            fra hvor dit vand kommer ind i huset. 
     
1.  Fjern messingmuffen fra fig. 2 (under muffen finder du en  

 cykelventil) Pump med en to hånds cykelpumpe (eller en  

 lille kompressor) Indtil der ikke kommer mere vand ud af  
 hanen i huset fig. 4  

  
4.          Luk for hanen i huset. Åben for hanen på standeren fig. 3 

          og pump en gang til. Lad hanen stå åben.   
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer i 

OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

6. april 2019 Generalforsamling Petanquebanen 

 
Lørdage 

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

Petanque banen 
Fra kl. 13.00 

 
Onsdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 

(Alle er velkomne) 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

27. april 
25. maj 
29. juni 
27. juli 
31. aug. 

Vin turnering 2019 
 
hver den sidste lørdag i måneden,  

(kun for medlemmer) 
Petanque banen  

kl. 13.00 

29. sept. 
(2018) 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

17. nov. 
(2018) 

 

Julefrokost 
( kun for medlemmer) Kl. 13.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2018/19 
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Turnering: 

 

25. august afholdt vi vores vinturne-

ring og vi var 13 deltagere, ikke  

mange men der blev alligevel spillet 

nogle meget tætte kampe, en runde 

stod der 13-12 på alle tavlerne det har 

vi ikke oplevet før. 

Vi var igen heldige med vejret, da vi 

var færdige med spillet kom der bare 

regn og banen blev næsten  

oversvømmet. Men vi sad i tørvejr og 

nød den dejlige mad. 

Vi lykønskede vinderne af dagens kamp og det blev: 

 

Nr. 1. Nils 2. Kaj A.  3. Preben 

 

Tillykke til vinderne. 

 

 

Nu er dette det sidste der kommer fra De skøre kugler i år, 

så bestyrelsen vil ønske alle vore medlemmer  

En Rigtig Glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

Mange tak for alle de gode oplevelser vi har haft sammen på  

banen i årets løb. Vi håber på mange flere til næste år. 

Vi håber også, at der er nye medlemmer der kunne tænke sig at 

melde sig ind i vores hyggelige Petanque klub, I skal ikke holde jer 

tilbage. Alle kan møde op på vores spilledag og være med og 

mærke stemningen. 
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T.P. Handy Service 

Forefaldende arbejde, mindre byggeopgaver, Oprydning, 

ude og inde.  

Kørsel med 750 

Kg. Overdækket 

trailer 

CVR NR: 37462624 
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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@mail.dk  
 

————————————————————— 

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    56 25 05 76 

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. 37.50, 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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