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Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden 10. januar 
mærket  ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:  
va4syd@va4syd.dk  
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 LYSFEST PÅ  
BROGAARDS PLADS 
 
Fredag d. 16 december kl. 15.30- ca. 17 
Vi markerer at vi snart er på vej  
mod lysere tider. 
Som vi plejer! tænder vi bål  
og varmer gløgg og æbleskiver.  
 
Måske kommer børnene fra Børnehuset spætten  
og synger julesange. 
 
Der er også varmt at drikke til børnene. 
 
 
I bålets skær ønsker vi hinanden en  god jul. 
 
 
Kom og vær med - hvis du tager stearinlys eller fakler med, 
kan vi pynte pladsen op med mange lys og på flotteste vis 
byde de lysere tider velkommen. 
 
Brogaards plads ligger i ”bunden” af Spætten og Ørnens kvt. 
ved åbningen til Kongsholmsparken. 
 
     Vi glæder os til at se dig. 
     Miljøgruppen VA 4 Syd. 
 
Invitationen er sendt til alle afdelinger i Albertslund Syd 
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BEBOERHUSET ØRNEN 
 

Beboerhusudvalget indbyder alle vore beboere  
til åbent hus nogle søndage i januar og februar 

 
Kom og vær med til at finde ud af,  

hvilke aktiviteter, der kan sættes i gang. 
 

Vi kan spille kort, drikke kaffe, strikke  
eller bare snakke med hinanden. 

 
Vi kan også gå en tur rundt i afdelingen,  

det kan måske inspirere nogle til indretning af deres fællesareal 
 

Birthe Lunau vil gerne komme og vise os billeder, 
 fra sin rejse i Vietnam 

 
Der vil være åbent i huset søndag 15. 22. 29. januar  

og søndag 5. og 12. februar kl. 14-17 
 

vi håber at rigtig mange får lyst til at komme 
 

Beboerhusudvalget 
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NYE TIDER FOR GENBRUG 
Da vi står over for skærpede krav fra kommunen om en bedre  
sortering af affaldet, vil containerpladsen fra 1. januar 2006 være 
aflåst uden for åbningstiderne, man kan altså ikke mere komme 
med affald/genbrug i løbet af dagen som vi hidtil har kunnet. 
 
Alle hverdage fra 1. januar 2006 vil driften holde 
åbent for aflevering af affald/genbrug kl. 11-11.25 
 
Søndag som sædvanligt kl. 14-16  
og torsdag kl. 17-18 
 
Vi håber at denne ordning vil bevirke at affaldsmængden vil blive 
mindre, da vi har det indtryk, at der nok kommer en del affald  
andre steder fra. 
 
FLERE FOLK TIL PASNING AF PLADS OG 
GENGRUGSHAL 
Da vi fremover skal være to personer på vagt om søndagen for at 
få tingene sorteret rigtigt, anmoder vi hermed om, at der er nogle 
friske beboere der melder sig til at være med, denne nye ordning 
skulle gerne betyde at vi sparer nogle penge på afhentning af  
affald. 
Hvis du har lyst til, at være med i pasningen af genbrugshal/
plads, så ring til Henny på 43641594 
Vi har på pladsen fået en komprimator til brændbart affald, det vil 
betyde, at tingene kan presses sammen, så containeren ikke skal 
tømmes så tit som nu og det vil spare en del bortkørsel (penge) 
 
VIGTIGT!!!!!!! 
Selvom komprimatoren er uden strøm udenfor åbningstiden, så er 
det en god ide, at indskærpe overfor børnene, at de ikke må fær-
des på containerpladsen. 
      Drift/Genbrugsgruppe 
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SÅDAN KOMMER DU NEMMEST GENNEN  
VINTEREN MED FÆRRE FUGTPROBLEMER  
OG LAVERE VARMEFORBRUG 

Af Agenda Center Albertslund 
 
Vinteren bringer kulde med sig og det er ofte i den periode, vi ser 
fugt- og mugproblemer. Her følger nogle gode råd til, hvordan du 
kan forebygge fugt og mug og hvordan kan udnytte varmen bedst 
muligt, så du ikke kommer til at betale for mere varme, end du har 
brug for.  
 
De daglige rutiner kan forebygge fugt- og mugproblemer 
Hver person producerer 3 - 4 liter fugt i døgnet ved ånde, sved, 
madlavning, bad, rengøring o.s.v. Alt det vand skal ud – ellers ska-
ber det problemer. 
 
Lav gennemtræk.  
Når du lufter ud er det allervigtigste, at du skaber gennemtræk. 
Hvis du går en runde i huset morgen og aften og åbner alle vindu-
erne, kan de nøjes med at være åbne i nogle minutter – f.eks. 
mens du børster tænder, før du går den samme runde igen for at 
lukke dem. Og så er et nyudluftet soveværelse altså bare skønt at 
falde i søvn i.  
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Tøjtørring indendørs er noget af det, der giver allermest fugt. Det 
bedste er derfor helt at undgå at det. Men tørrer du tøj indendørs, 
skal du tænke på, at alt det vand, der var i det våde tøj, ikke bare 
forsvinder; det er i lejligheden og skal derfor ud ved grundig udluft-
ning. Hvis det indimellem er nødvendigt at tørre tøjet indenfor, så 
brug badeværelset.  
Varme skal der til - men ikke mere end nødvendigt! 
Vi hverken kan eller skal undlade at bruge varme. Varme skaber vel-
være og livskvalitet, holder den værste snue for døren og er også 
med til at holde fugt- og mugproblemerne nede. Men vi skal tænke 
os om, når vi bruger varme, for varmen koster penge - man 
ge penge - og det er et spørgsmål om miljø. Vi skal derfor ikke bru-
ge mere end højest nødvendigt. Men hvad er “højest nødvendigt”? 
Ja, det er i sagens natur individuelt, for nogen vil gerne have 21 gra-
der i lejligheden, andre trives med 19. Nogle lejligheder har mange 
ydermure og føles derfor koldere end de, der ligger pakket ind af 
naboer. Nogle steder er der mug-problemer, og hér kræves mere 
varme. “Højest nødvendigt” er derfor en balance mellem flere fakto-
rer, som hver enkelt familie selv må finde. Men uanset om du har 
brug for meget eller lidt varme, så er der både penge og miljø at 
spare ved at udnytte varmen optimalt.  
 
Et par spareråd 

- Hold rumtemperaturen på maks. 21 grader.  
- Luk vinduer og døre når radiatorerne er tændt. Så de ikke 

“tror”, at der er vældig koldt i rummet og termostatventilerne 
åbner helt op for varmen.  

- Sparer du på det varme vand, vil du både kunne mærke det 
på vandregningen og varmeregningen. Du kan spare på det 
varme vand, når du tager brusebad ved at slukke for vandet 
under indsæbningen. Og så kan du afkorte det daglige bru-
sebad. Der er rigtig mange penge at spare hér.  

- Skru lidt ned for varmen om natten og når du ikke er hjem-
me. 

- Og så kan sutsko og en ekstra trøje gøre underværker!  
 
For hver gang temperaturen stiger med 1 grad, stiger varmeforbru-
get med 5 %. Hvis du sænker temperaturen 4oC om natten og når 



8 Betonhjertet december 2005 

du er på arbejde, vil det svare til, at du på årsbasis sparer ca. 1 
MWH svarende til ca. kr. 500,-.    
 
 

 
Vidste du, at radiatorerne er dimensioneret til at hjælpe hinanden. 
Du udnytter derfor varmen bedst ved at tænde lidt for alle radiato-
rerne i sammenhængende rum og ikke meget for én. Mærk nederst 
på radiatorerne. Her skal de være kolde/lunkne. Er din radiator (og 
fraløbsrør) varm hér, betyder det, at radiatoren kalder på mere var-
me, end den kan nå at afgive til rummet. Du får ikke glæde af den 
overskydende varme, den sender du bare tilbage til varmeværket. 
Og du betaler oven i købet strafgebyr.  

 

 
 

   FOTOKLUB I BEBOERHUSET 
 

Vil du være med til at opbygge en klub der dyrker:  
 

      FOTO, FILM, VIDEO……. 
 

Så ring til Ove Hansen på: 88309113 så vi kan 
aftale et møde for start af klub i beboerhuset. 
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 EN SOLBESKINNET  
DRAGEDAG 
Solen skinnede og det var fint dragevejr 
den søndag d.30.oktober. Omkring 30 
personer var med i drageaktiviteterne. 
Der blev bygget flyvefærdige drager af de 
sorte plasticposer vi havde med. Mange 
kom med deres drager hjemmefra. 
Vi havde kakao og kiks med. Andre havde 
medbragt deres eget. 
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag. 
Næste år bliver der en ny dragedag. 
       
    Miljøgruppen 

 

JULEFEST I RAVNEN - UGLEN 
50 børn og voksne var mødt op til en dejlig eftermiddag til gløgg og 
massevis af æbleskiver samt cacao, og senere var der pæne godte-
poser til børnene. 
  
De fremmødte havde taget 1 stk. julepynt med, som man skulle 
hænge på et juletræ, som stod ved indgangen til vores overdække-
de stillads. Der var sat to grillovne ind, så man kunne lune sig lidt 
trods blæ-sevejret udenfor. 
 
Jeg takker alle, som var mødt op, også for at mærke den glæde, 
der var ved at være sammen om noget fælles. 
 
En stor tak til hjælperne, som sørgede for, at det blev et godt ar-
rangement.                                                                         

        På Legepladsudvalgets vegne, Edvard. 
 
  PS: Hvis andre kvarterer efter at have  
  læst dette indlæg skulle få lyst til noget  
  lignende, står jeg gerne til rådighed med 
  gode råd. 
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VAGTORDNING 
Ordningen gælder alle VA`s afdelinger og skal uden for den 
normale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser 
MEN HUSK !! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af 
vagten: 
1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang 
2. Svigt i vandforsyningen i større omfang 
3. Svigt i el-forsyningen i større omfang 
4. Svigt i Tv-forsyningen i større omfang 
5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for                            

uundgåelige. 
6. Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige 
 følgeskader må anses for uundgåelige 
 

     VAGT-TELEFONNUMMERET ER 
           43649301  
        

       NÆVNET  

INDLÆG I BETONHJERTET 
Betonhjertet er beboerblad for VA 4 syd, bladet bliver redigeret og 
trykt af redaktionsudvalget, som består af fire nævnsmedlemmer. 
Indlæg fra nævn og andre udvalg/grupper, som bliver underskrevet 
med nævn/udvalg og gruppenavne, er indlæg hvor der er enighed 
om indholdet.         
        Redaktionen/Nævnet  

BETONHJERTER OG REFERATER PÅ NETTET 
Du kan få tilsendt Betonhjerter på email. Ønsker du det, bedes du 
sende en email til adressen va4syd@va4syd.dk 
Husk at skrive din post adresse 
Du kan også se Betonhjerter og referater fra nævnsmøderne mv. 
På va4sydnaevnsarkiv.va4syd.dk 
NB. Du må ikke skrive www foran 
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BEBOERNÆVNET — VA   AFDELING  4 SYD 
POSTADRESSE: SVANENS KVT. 22 
2620 ALBERTSLUND’ 
 
BEBOERNÆVN: 
Ove Hansen   Ørnen   4 A  8830 9113 
Tove Meyling   Ørnen 17 A  4364 8466 
Kaj-Erik Pedersen  Ravnen   3 B  4055 7741 
Allan Vangsøe   Uglen   11 A  4364 0140 
Dorthe Larsen   Ørnen  13 E  4366 1780 
Maja Reutzer   Uglen     9 C  4364 8070 
Erik Vang Nielsen   Hanen    1 D  4364 4414 
Suppleanter: 
Henny Eilersen=HE  Ørnen   26 A 4364 1594 
Edvard Carlsen   Uglen        3 A 4362 3885 
 
REVISOR: 
Willy Andersen   Duen          9A 43643618 
 
—————————————————————————————— 
EJENDOMSKONTOR SVANENS KVT. 22 
 
Afdelingsleder: Michael Willumsen Tlf. 43626423 
Ledende ejendomsfunktionær: 
Arne Larsen Tlf. 43624470 
 
Telefontid   Man.Ti.Ons.Fre: kl.8.00-8.30   
Tors. (kun) 17.00-17.30 
 
Fremmøde: Man.Ti.Ons.Fre: kl 8.30-9.00  
Tors. (kun) 17.30-18.00 
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DECEMBER KALENDEREN 
 
Genbrugshallen er åben: 
 
Søndag       Kl.  14-16 
            
JANUAR KALENDEREN 
Genbrugshallen er åben: 
Mandag til fredag     kl. 11-11,25 
Søndag       Kl. 14-16 
Torsdag        kl. 17-18 
Nævnsmøder:  
Ikke fastlagt 
 
Miljømøde: 
Onsdag 11.      kil. 19 
 
Beboerhusmøde: 
Onsdag 11      Kl. 19 
 
 
 
 
 

HJEMMESIDE 
Du kan stadig se Jørgen Dyrholms hjemmeside 
 
Adressen er www.jdyrholm.dk 


