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Kære beboere
Vildtbanegård fylder 75 år – og der skal lyde et stort tillykke til
alle beboerne fra mig. Et sådant jubilæum skal selvfølgelig fejres.
Vi har i dag et boligselskab med en god økonomi og et fint aktivitetsfællesskab. Det er jer, beboere, som skaber liv og aktiviteter
i boligselskabet. Og det gør I godt. Ja, faktisk så godt, at man
andre steder i kommunen har lagt mærke til Vildtbanegård og de
mange aktiviteter, der igennem året finder sted, samt de mange
projekter, der løbende bliver udført.
Normalt kigger man lidt tilbage, når man fylder 75 år. Ser på,
hvordan det er gået og standser op ved særlige begivenheder og
gamle fortællinger og billeder. Men jeg vil gerne bruge anledningen til at kigge fremad, for Vildtbanegård er på ingen måde en
ældre dame på vej på pension – tværtimod.
Vildtbanegård går forrest i Ishøj, når det handler om at være med
i den grønne omstilling. I har som beboere sat klimaet i højsædet og har fx flere ladestandere til el-biler, end kommunen kan
tilbyde bilisterne i byen.
Vildtbanegård er også den første bebyggelse i kommunen, der
har nedgravet kuber til affald, da der er lovkrav om at sortere
mere ved kilden, således at affaldet kan genanvendes. I samarbejde med landskabsarkitekterne i DAB har vi skabt nogle smukke uderum rundt om kuberne, men ikke bare der er der etableret
uderum – dette findes også flere andre steder i boligselskabet.
Men det stopper ikke der; i øjeblikket er der også idéer på bordet
om at skabe naturenge og få egne bistader. De grønne initiativer
er med til at skabe tryghed og udeliv. For er der smukt og grønt
omkring borde og bænke, legepladser, grillpladser, osv., så vil
flere nyde livet udendørs og beundre de grønne områder. Måske
skal vores kommende slogan være ”Vildtbanegård – går grønt”?
For det er jo det, I gør. I kæmper for det grønne og for en verden,
hvor jeres børn og børnebørn kan voksne op i smukke omgivelser og en dejlig natur.

Vildtbanegård er kendt for at være et attraktivt sted at bo. Huslejen er rimelig, fordi vi er gode til at indtænke nye arbejdsgange,
der samtidigt sparer penge. I 2018 reducerede vi omkostningerne
med 11 procent. Året efter lidt mindre, fordi vi skulle afdrage på
renoveringsprojekter. Når vi sparer penge, kan vi holde huslejen i
ro eller bruge midlerne til nye aktiviteter og projekter – og der er
masser af idéer og planer på tegnebrættet for fremtiden.
Til næste år begynder vi bl.a. en større renovering af Vildtbanegård I, der skal have nye badeværelser og faldstammer, så
man også her kan se frem til en delmodernisering af boligen. I
Vildtbanegård II er vi snart færdige med at etablere nye ekstra
parkeringspladser. I Vildtbanegård III er der fremsendt tillægsansøgning til Landsbyggefonden om projekter i udeområderne
samt nogle mindre projekter vedrørende opgangsbelysning og
faldstammer, og i Vildtbanegård IV er vi i gang med at lovliggøre
ventilationsanlæggene.
Jo, Vildtbanegård er klar til de næste 75 år
– HJERTELIG TILLYKKE!
Ole Beckmann Skourup
Formand for selskabsbestyrelsen Vildtbanegård

Har du luftet ud i dag?
Kulde, træk og dårlig luft er blandt de største årsager
til, at hver femte dansker er utilfreds med indeklimaet
i hjemmet. Du kan forbedre dit indeklima ved at følge
disse råd:
• Luft ud 3-5 gange om dagen i minimum 5 minutter.
• Hold en stabil temperatur i alle rum.
• Tør tøj udendørs, eller sørg for at lufte ud jævnligt.

Vidste du, at..?
Brunata leverer ikke kun forbrugsregnskaber. Vi
kan også hjælpe med at forbedre jeres indeklima!
Med Brunatas løsninger får I overblik over jeres
ressourceforbrug, indeklima og bygningstilstand
– det giver både besparelser og øget livskvalitet!
Læs mere på brunata.dk/iot
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Boligselskabet
Vildtbanegård
gennem tiden

En historisk gennemgang
Historien om Boligselskabet Vildtbanegård
går tilbage til januar 1946, hvor
aktieselskabet Toftekær Villaby blev stiftet,
men det var faktisk først i maj 1969, at
Vildtbanegård, som vi kender det i dag,
kom ind i billedet.
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På denne tidslinje kan du læse om nogle af de
markante nedslag i Vildtbanegårds historie.
29. januar 1946: Boligselskabet stiftes med henblik på at bygge boliger på en grund ved Virum
Torv. En afdeling med 76 boliger står færdig i
1946. Denne overdrages senere til et boligselskab i Lyngby.
1950-1966: Boligselskabet arbejder på at bygge
på en lang række grunde i Storkøbenhavn, men
intet af det bliver til noget.

20.maj 1969: Boligselskabet køber ”Lille Vejlegård”, hvilket bliver startskuddet til det Vildtbanegård vi kender i dag.
3. august 1970: Opførelsen af Vildtbanegård I
påbegyndes.
1. september 1971: De første lejligheder står
klar til indflytning.

1986: Den blå varmecentral bygges om til det
nuværende ejendomskontor og afdeling I’s
selskabslokale ”Den blå Lagune”.
1988: Byggeriet af tagetager på Vildtbanegård III
sættes i gang.

1990-1992: Både Vildtbanegård I og II får tilføjet
smukke tagetager i begyndelsen af 1990’erne.
1999: Afdelingernes grønne områder renoveres.
2010: Vildtbanegård II får en facaderenovering.
2012: Vildtbanegård IV er boligselskabets nyeste
afdeling, og står færdigbygget og klar til
indflytning.
2013: Facaden renoveres på Vildtbanegård I.

1973-1974: Byggeriet af Vildtbanegård II påbegyndes i 1973, og i efteråret 1974 kan de første
familier flytte ind.

2016-2018: Ligesom Vildtbanegård I og II får
Vildtbanegård III en facaderenovering i 20162018. I samme omgang renoveres lejlighedernes
badeværelser, og det nye beboerhus, Oasen,
står færdigt.

Oktober 1977: Tredje etape, Vildtbanegård III,
påbegyndes og står klar til indflytning to år efter.

Beplantning & rådgivning
Vi har leveret planter og rådgivning i samarbejde
med Boligselskabet Vildtbanegaard til deres nye
udendørsarealer. Vi tilbyder salg til både erhverv
og private.

Vi er specia
lister i sam
arbejde
med anlæ
g
Vi yder kon sgartnere!
sulentbesø
go
rådgivning
på din adre g
sse.

Gl. Hastrupvej 1 · 4600 Køge · Telefon: 56 65 00 22 · butik@thymes.dk · www.thymes.dk
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Vores fire afdelinger
Boligselskabet Vildtbanegård består i dag af fire afdelinger. Alle afdelinger er placeret centralt i Ishøj
med kort afstand til daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, indkøbsmuligheder, offentlig transport og
Strandparken, men har hver deres kendetegn. Læs mere om afdelingerne på denne side.

Vildtbanegård I
Vildtbanegård I består af 600 lejemål fordelt på 1-5 værelser. Afdelingen ligger tæt på Store Vejleå og store grønne arealer til stor
glæde for både unge og ældre.
Værelser:

1-5 værelser

Areal:		

40-127 kvadratmeter

Byggeår:

1971

Vildtbanegård II
Afdeling II er med sine 817 velindrettede boliger den største i
Boligselskabet Vildtbanegård. Via to gangbroer har afdelingens
beboere nem adgang til Ishøj Bycenter. En stor del af afdeling II er
centreret om den grønne ø, der tilbyder legefaciliteter og hyggelige opholdspladser for afdelingens beboere.
Værelser:

1-4 værelser

Areal:		

34-111 kvadratmeter

Byggeår:

1974
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DAB samarbejder med Ishøj
Kommune om udlejning
af alle lejlighederne i
Vildtbanegårds afdelinger.
Vildtbanegård III
I Vildtbanegårds tredje afdeling findes 380 lejligheder. Afdelingen
blev senest renoveret i 2016-2018, hvor der også blev etableret
stort nyt selskabslokale, Oasen.
Værelser:

1-4 værelser

Areal:		

39-96 kvadratmeter

Byggeår:

1979

Vildtbanegård IV
Seneste tilføjelse er Vildtbanegård IV, der med sine 97 lejemål er
selskabets mindste. Afdelingen er placeret lige ved Ishøj Station
og Ishøj Bycenter og har dermed en god central placering i byen.
Afdelingen er kendetegnet ved en fælles terrasse, hvor beboerne
kan mødes. Derudover har afdelingen elevator.
Værelser:

2-3 værelser

Areal:		

78-130 kvadratmeter

Byggeår:

2012

Følg dit forbrug i Brunatas app

Brun
at
stor a ønske
t till
r
yk
med
jubil ke
æet

Nu kan du selv følge med i dit forbrug af både vand og
varme og få alarmer, hvis dit forbrug er for højt. Brunatas
app kan hentes til både iPhone og Android.
Læs mere på brunata.dk/app
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Stort tillykke til et
dygtigt boligselskab med
engagerede mennesker!
Vildtbanegård er et attraktivt boligselskab, der er fyldt
med engagerede mennesker. Det gælder medarbejderne
på ejendomskontoret, der hver dag går på arbejde og
gør en forskel i de fire boligafdelinger. Det gælder beboerdemokraterne, der hele tiden arbejder på at træffe de
rette beslutninger, som fremtidssikrer boligafdelingerne.
Og det gælder beboerne, der med deres mange fællesaktiviteter er med til at skabe en tryg boligafdeling, hvor
beboerne kender hinanden.
I runder et skarpt hjørne med jeres 75 år, og det er en
oplagt anledning til, at I giver jer selv et velfortjent
skulderklap for jeres mod til at gennemføre nødvendige renoveringer. I har også gjort en stor indsats for at
forbedre udearealerne, og I har et godt blik for tiltag, der
øger trivslen og trygheden i boligafdelingerne, til gavn
for nuværende og kommende beboere. Samtidig har I
overskud til også at tænke på miljøet og bidrage til FN’s
verdensmål. I skaber rammerne for gode hjem i Ishøj, og
jeres indsats fortjener respekt.
Jeg er sikker på, at vi også i samarbejdet fremadrettet
sætter barren højt for udviklingen af Vildtbanegård,
og jeg ser frem til at være en del af den. Tak for et godt
samarbejde.
Ole Jacobsen
Administrerende direktør i DAB

A-Busserne/Turismo er et velfungerende
og hyggeligt turist- og rejsebureau. Vi har
haft til huse i Ølstykke de sidste 32 år.
Vi har alle former for turistbusser, og i dag har vi en samlet
buspark på 8 busser, som gør, at vi har stor fleksibilitet, da
vores busser går fra 17- til 78-personers busser, alle med
seler. De fleste har toilet, køleskab, kaffemaskine.
Vi prioriterer service meget højt og gør alt for at blive
på vores høje serviceniveau, samt at alle vores kunder er
tilfredse.
Husk, er der ikke lige det, I ønsker, så ring og få en snak,
så kan det være, at vi kan lave lige det, du/I vil have. Vi
kører, vi sørger for overnatning, vi sørger for mad.
Ring for fremsendelse af vores rejsekatalog for grupperejser.

en
Ta’ buss
d
o
til g e
er
oplevels

A-busserne/turismo
Hvedemarken 10, 3650 Ølstykke
Tlf.: 47 17 81 52
Info@a-busserne.dk

www.a-busserne.dk
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Beboerdemokrati i boligafdelingerne
I DAB arbejder vi hver dag med at understøtte
beboerdemokratiet, så det er bedst muligt
klædt på til at træffe beslutninger, der kommer boligafdelingerne og beboerne til gavn. I
Vildtbanegård har vi et tæt samarbejde med
både selskabsbestyrelsen og de fire afdelingsbestyrelser. Et samarbejde, hvor der er plads til,
at vi kan udfordre hinanden. Beboerdemokraterne er engagerede, og det samme er de aktive
beboere, der skaber fælles aktiviteter og binder
boligafdelingen sammen. Begge dele er afgørende for, at beboerne trives og har det godt.

I DAB har vi stort fokus på FN’s verdensmål nr.
3 om sundhed og trivsel, og i Ishøj oplever vi,
at det arbejde har særdeles gode betingelser.
Sundheden sikrer I med gode boliger og ved at
få gennemført tiltrængte renoveringer, og trivslen sikrer I med jeres mange fællesaktiviteter.
Selv under perioden med corona er det lykkedes jer at holde sommerfest, indvie ladestandere, invitere på bamsejagt, holde altankoncert
og dele blomster og chokolade ud til beboere
og på det nærliggende plejehjem for at bringe
glæde i en svær tid.

I DAB værdsætter vi gode
partnerskaber, og i jer
har vi en aktiv medspiller,
der giver godt modspil,
så vi sammen finder de
bedste løsninger.
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Klubber, aktiviteter og
sociale tiltag i Vildtbanegård
Afdelingerne i Boligselskabet Vildtbanegård er mere end blot tag over hovedet.
Det er fællesskab, socialt samvær og godt naboskab, og derfor tilbyder alle
fire afdelinger forskellige aktiviteter til deres beboere. Der er noget for enhver
smag, uanset om du elsker at tage billeder, spille billard eller lave mad.

Vi har mange aktiviteter her i afdelingen. Vi står bl.a.
bag et meget populært bankospil, der har kørt i alle
de 30 år, jeg har boet her. Vi afholder det tre-fire gange om
året i skolens kantine. Normalt er vi 100-130 beboere. Og
alle kommer: Unge som gamle, og børnene er også med.
Vi plejer at afholde banko op til påske og jul, så man kan
vinde julekurve og måske snapsen til påskefrokosten. Der
kommer faktisk rigtig mange unge kvinder og spiller banko
– det overraskede mig i starten.”

Jeg holder meget af vores julearrangement. Det
er alletiders. Sidste år var vi over 200 – og nu kan
vi ikke være flere i salen på skolen. Det er guld værd at se
børnene, når de får julegaver. Bagefter er der æbleskiver og
kaffe – og så danser vi om træet. Det er sådan en dejlig dag
for både børn og voksne.”
Dorte Hjort, formand for Vildtbanegård II

Maria Ronild, formand for Vildtbanegård I

Alle arrangementer herude betyder noget. Sommerfesten er dog noget helt specielt. Det er dejligt at
se, når beboerne kommer ned og er med. Tidligere havde
vi også kagebord, hvor man kunne smage 30-40 forskellige
kager. Den aktivitet har beboerne efterlyst, så kagebordet
skal nok vende tilbage. Jeg elsker også selv at bage, så jeg
skal nok give en hånd med.”

Vi er en lille og hyggelig afdeling med kun 97
boliger, så vi kan mødes på vores terrasse. Her har
vi ofte grillarrangementer, og til jul tænder vi juletræ og
hygger med gløgg. Vi tager også på ture og har bl.a. sejlet
rundt med skibet Sagafjord i Roskilde og spist frokost sammen. Det er rigtig hyggeligt her hos os.”
Søren Mortensen, formand for Vildtbanegård IV

Lonnie B. Nielsen, formand for Vildtbanegård III
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Vidste du, at vi tilbyder endnu
flere muligheder, end du ser på
disse sider?
Kontakt din egen afdeling for at
høre mere.

Sydvestvej 130-134
2600 Glostrup
Tlf.: 70 70 73 10

www.cascasgruppen.dk

• Erhvervsrengøring
• Food-rengøring
• Renovation
• Vinduespolering
• Skadeservice
• Flytte og opbevaring
• Privat-/slutrengøring
• Vintertjeneste
• Grøn service

Kamp
agne
til beb tilbud
o
Vildtb ere i
anegå
rd:
25 %

vindue rabat på
spoler
ing
t.o.m.
30. a
pril 20

21
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Grønne tiltag i boligafdelingerne
DAB arbejder for at sikre, at de administrerede boligafdelinger er bæredygtige. Vi er
meget opmærksomme på at understøtte FN’s
verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi, og
i Vildtbanegård er der stor opmærksomhed
på at træffe grønne valg, der både kommer
beboerne, medarbejderne og klimaet til gode.
Selskabet fik i 2020 sine første el-ladestandere,
og beboerne kan nu tanke bæredygtig energi.
Samtidig arbejder Landskab i DAB tæt sammen
med de fire bestyrelser om grønne projekter.
De fire boligafdelinger har i 2018, 2019 og 2020
alle haft et grønt abonnement, og Landskab har
screenet deres grønne områder og undersøgt
muligheden for nye affaldsløsninger. Vildtbanegård III har et færdigetableret system med
nedgravede containere, der har kørt siden 2019,
og i afdeling I, II og IV blev screeningen færdig

i november. Ved at få affaldet væk fra skakten
bliver det muligt at kildesortere, og det gavner miljøet. At gå væk fra skakter gavner også
ejendomsfunktionærernes arbejdsmiljø, da de
slipper for tunge løft og en uhygiejnisk arbejdsopgave.
Derudover bliver de grønne områder i boligafdelingerne åbnet op, og der er fokus på at skabe
frodighed og stor artsrigdoms med mange
blomster og årstidsvariation. Det hele sker i tæt
samarbejde med entusiastiske beboerdemokrater, og der er hentet inspiration fra ture til andre
bebyggelser og planteskoler.
Alt sammen fører til, at Vildtbanegårds boligafdelinger er attraktive at bo i.
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Affaldshåndtering
Hos Vildtbanegård vil vi gerne bidrage til en bæredygtig
fremtid og imødekomme de krav og retningslinjer, der er
lavet i forbindelse med samfundets grønne omstilling.
Det gør vi bl.a. ved at sætte fokus på affaldshåndtering og
ikke mindst sortering.
I Vildtbanegård III har vi fået installeret nedgravede
affaldsbeholdere, hvilket er første skridt i processen med
at fremtidssikre vores affaldssortering, og målet er, at de
andre tre afdelinger skal følge trop og bevæge sig i samme
retning.
De nedgravede affaldsbeholdere består af forskellige
fraktioner til forskellige typer af affald, og på den måde er
de allerede klar til den øgede affaldssortering, vi forventer
de kommende år.
Vil du vide mere om affaldssystemer og
sortering, kan du besøge www.vestfor.dk

Wounlund’s El-service, Baldersbækvej 27, 2635 Ishøj

• Den Bedste Kontakt Døgnet Rundt
• El-installationer
• Edb-installationer
• Tele-installationer

• TV-overvågning
• Automatik og Styringsanlæg
• Porttelefonanlæg

43 52 20 54
E-mail: w@wounlund.dk • www.wounlund.dk
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Tryghed i
boligafdelingerne
Det er afgørende, at vi er trygge, hvor vi bor.
Uden en følelse af tryghed er det umuligt at
føle sig hjemme, og det er én af årsagerne
til, at vi i DAB har fokus på at være med til at
skabe trygge boligafdelinger. Fællesskaberne
i boligafdelingerne, og dem har Vildtbanegård mange af, hjælper trygheden på vej. Det
samme gør de arealer mellem boligerne, som
beboernes færdes i.
I Vildtbanegård er der etableret nye parkeringspladser med bedre belysning og lavere
beplantning, nye cykelskure med transparente
tage, og generelt er områderne blevet åbnet
mere op. For eksempel er et skovområde ned
mod banen åbnet, så det ikke længere er et
mørkt område, men i stedet et venligt areal
til ophold. I Vildtbanegård III er der kommet
LED-lys, som lyser godt op ved cyklerne om
aftenen, samtidig med at lyset ikke blænder.
Tiltagene er fundet i et tæt samarbejde mellem
afdelingsbestyrelserne og Landskab i DAB. Der
er allerede nu sikret forbedrede udearealer
med nye og tidssvarende opholdspladser, og
flere tiltag kommer til i boligafdelingerne i
løbet af de kommende år. På den måde kan
Vildtbanegård blive ved med at være tryg at bo
og færdes i de næste mange år.

Problemer under overfladen?
Vi arbejder i døgndrift for Vildtbanegård
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Frivillige,
tryghedsskabende
initiativer
I Vildtbanegård har vi fokus på tryghed og trivsel for
vores beboere. Derfor samarbejder vi om en række
frivillige initiativer, der skal være med til at skabe
tryghed internt og på tværs af de fire afdelinger.

Er du interesseret i at
blive frivillig i et af de
tre projekter?
Læs mere på:
www.bydelsmor.dk
www.natteravnene.dk
www.baba.dk

Bydelsmødre
Hos Bydelsmødrene har man et mål om at skabe
håb og forandring i kvinders liv. Ved at give den enkelte kvinde information og støtte til at få kontrol
over eget liv bidrager bydelsmødrene til at få flere
kvinder ud af isolation i hjemmet og få dem integreret i samfundet med alt, hvad det indebærer.

Natteravnene
Natteravnene er et frivilligt koncept, der bygger på
samarbejde mellem frivillige, private og det offentlige. Formålet er at yde støtte og skabe tryghed i
det offentlige rum. I grupper af tre går natteravnene rundt iført de karakteristiske gule jakker og
skaber synlighed og tryghed i gadebilledet.

Projekt Baba
Baba, fordi far er vigtig. Hos projekt Baba arbejder
man for at styrke fædres deltagelse i børns liv. Det
er en indsats, som bringer både etnisk danske og
etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de
bedst muligt kan involvere og engagere sig i deres
børns liv i samarbejde med kommune, børnehave,
skole, osv.
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Hverdagen i
Vildtbanegård
– vores beboere

Som beboer i en af Vildtbanegårds fire afdelinger
bliver du en del af vores hverdag.
Her bor studerende og børnefamilier side om side
med pensionister, og det er netop diversiteten,
der gør Vildtbanegård til noget helt specielt.
På denne side kan du møde nogle af vores søde
lejere.

I fem år har Anders Kressner
boet i Vildtbanegård sammen
med sin hustru, Louise, og deres
børn, Samuel, Augusta og Villum.
Vi kom fra Hvidovre og havde selv fordomme om
Ishøj, da vi kiggede på Vildtbanegård. Men vi er
så glade for at bo her. Det er et dejligt område
med masser af aktiviteter for børn og voksne.
Man lærer hurtigt nye mennesker at kende og kan
deltage i fællesspisning og ture, hvis man vil. Og
børnene har fået en masse venner.”
Anders Kressner, beboer i Vildtbanegård

Dalberg Låse
& Sikring A/S
Vi Leverer Sikkerhed i Høj Kvalitet!
Borgbjergsvej 21 · 2450 København SV
Tlf.: 33 22 12 12 · www.dahlberglaase.dk

VVS
Aut. Vvs installatør og blikkenslager
Tlf.: 5657 3501 · www.hildebrandt-vvs.dk
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Inger og Asger Wulff har boet i
Vildtbanegård siden 1992 – og
det har de aldrig fortrudt.

Man kan sige, at vores lejlighed er vores historie. Vores
børn har været glade for at bo her, og nu kommer børnebørnene også her. Vi har så mange gode minder herfra.
Vildtbanegård er også et sted, hvor man ikke bliver glemt,
fordi man er ældre. Afdelingsbestyrelsen er virkelig god
til at inddrage os – og vi føler os meget trygge her.”
Inger Wulff, beboer i Vildtbanegård

Fast samarbejdspartner med
Vildtbanegården
Alt inden for tømrerog snedkerarbejde
Kærvej 19 · 4652 Hårlev
sg@gcsnedker.dk
www.gcsnedker.dk

kloak-, by- & landskabsentreprenør
Anlægsgartner • Brolægger
Aut. kloakmester – herunder skybrudssikring
Entreprenør og anlæg • Pleje og vedligehold
Private haver • Vinterhaver
www.gartnergottlieb.dk
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Hverdagen i
Vildtbanegård

– vores medarbejdere
I Boligselskabet Vildtbanegård gør vi
alt, hvad vi kan for at skabe et godt
og hjemligt miljø for vores beboere.
Drypper vandhanen, er der sprunget
en sikring, eller skal hækken klippes til,
står vores dygtige servicepersonale til
rådighed.
På disse sider kan du møde nogle af
dem, der hver dag arbejder for at gøre
Vildtbanegård til det bedste hjem.

Alt i Glas – Energiruder – Hærdet glas
Lamineret glas – Autoruder – Spejle
Reparationsarbejde
A.A. GLASSERVICE

V/GLARMESTER JAN NIELSEN
TAASTRUP HOVEDGADE 167 • 2630 TAASTRUP
Tlf.: 43 52 13 96
CVR-NR.: 7829 8219
Medlem af Glarmesterlauget

Vi bygger på service og kvalitet.
Din håndværker – når en aftale er en aftale!
Søndre Ryevej 2 • 4060 Kirke Såby • info@saabysnedkeri.dk
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Jeg kom til Vildtbanegård for halvandet år siden. Inden da gik jeg alene
på en arbejdsplads i over 13 år. Nu
har jeg fået gode kollegaer – og vi har
det rigtig godt sammen. Der er også
masser af muligheder for efteruddannelse, når man arbejder her. Det er
bare om at gribe ud.”
Jeg er super glad for at arbejde her. Jeg bor her også. Jeg
elsker at arbejde med alt det grønne i Vildtbanegård. Jeg
har aftalt med en af afdelingerne herude, at jeg til foråret
skal lave nogle naturenge. Det glæder jeg mig meget til. Det
spændende ved at arbejde her er, at du kan lave mange ting
og hjælpe beboerne med alt muligt.”

Jan, medarbejder i Vildtbanegård

Thomas, medarbejder i Vildtbanegård

Vildtbanegård er en god arbejdsplads. Jeg har været her
i 11 år. Det bedste ved at være
her er beboerne og mine kollegaer. Vi er gode til at hjælpe
hinanden og løse opgaver for
hinanden ved ferie og sygdom.”
Ahmed, medarbejder
i Vildtbanegård

TAK FOR DET GODE
SAMARBEJDE
Hos Snedkermester Arne Pedersen A/S er vi stolte over at være
leverandør af service og driftsarbejde til din boligforening. Vi er
en traditionsrig dansk virksomhed, der blev grundlagt i 1978.
Vores motto er ”Mød til tiden, og gå ikke på kompromis med
kvaliteten i arbejdet”. På gensyn.

Farum Gydevej 63 · 3520 Farum · Tlf.: 70 20 43 93

www.smock.dk

Snedkermester Arne Pedersen A/S
Greve Main 22 · 2670 Greve
Telefon 4361 2775
www.arnepedersen.dk

Kontakt
Boligselskabet Vildtbanegård
Gildbrovej 10
2635 Ishøj
Telefon: 43571700
boligpost@vildtbanegaard.dk
www.vildtbanegaard.dk

Ejendomskontorets åbningstider
Personlig henvendelse: 9.30 - 12.00
Telefontid: 13.00 - 15.00
Fredag:
Telefontid og personlig henvendelse: 7.00 - 12.00
Tirsdage i ulige uger:
Telefontid og personlig henvendelse: 15.00 - 17.00
Eventuelle ændringer af åbningstider kan findes
på vores hjemmeside.

• 16213 • www.jsdanmark.dk

Mandag, tirsdag og torsdag:

