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Husk beboermødet 10. April 
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INDHOLD 

Betonhjertet er beboerblad for afd. 4 Syd. 
Betonudvalg består af: Jørgen Dyrholm, Jan Halle,  
Willy Andersen og Henny Eilersen 
Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden  15.  
Marts .2002 
til Ørnens kvt. 1B og mærket ”BETONHJERTET”, eller sen-
des som  
E-mail til:   va4syd@worldonline.dk 
Bladet er trykt på 80 g. miljøpapir og uddelt af Jesper 
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Fremmødte: 46 beboere  
Nævnet beklager, at der var trang plads. Men vi kunne ikke afholde mødet 
i Børnehuset Spætten denne gang.  
På opfordring præsenterede nævnsmedlemmerne sig. 
Edvard Carlsen fra nævnet bød velkommen til de mange beboere og spe-
cielt til vores driftskoordinator Carsten Klausen. 
 
Ad.1.: På nævnets indstilling, blev Mads Raulund valgt som dirigent. 

Han er nævnsmedlem i en anden afdeling. 
Ad.2.: På nævnets indstilling, blev Henny Eilersen og Lena Kujahn 

valgt som referenter. 
Ad.3.: Benny Pedersen, Edvard Carlsen og Mikael Laursen blev 
 valgt til stemmeudvalget. 
Ad.4.: Dagsordenen godkendtes. 
 
Ad.5.: DSO kontrakt: hvor lang løbetid? 

Ove fremlage nævnets forslag, om at kontrakten skal løbe i 2 
år og Carsten redegjorde for sit ansættelsesforhold, efter en 
debat blev forslaget enstemmigt  vedtaget. 

 
Ad.6.: Ekstra ejendomsfunktionær? 

Carsten fremlagde forslaget og begrundede det  med, at Arne 
havde mere kontorarbejde og hvis vi var interesserede i det 
høje serviceniveau med betjeningen af beboerne i afdelingen 
og i, at få en ordentlig vedligeholdt afdeling, var det nødven-
digt med endnu en fastansat ejendomsfunktionær. Der blev 
pointeret, at der er driftsplaner under udarbejdelse og deri er 
inkluderet arbejdsplaner for de ansatte. Efter en livlig og til 
tider grov debat, bl.a. om de grønne områder og 1 m. reglen, 
blev forslaget vedtaget, af et stort flertal.  

 5 stemte imod og 3 undlod at stemme. 

          REFERAT! 
  Referat fra ekstraordinært beboermøde 
   i VA afd. 4 syd 13. Februar 2002 
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Ad.7.: Regler for fællesarealer. 
Lena fremlagde punktet og efter en mindre debat blev de en-
stemmigt vedtaget. Lena præciserer pkt. 4  i  næste Betonhjer-
te. 

Ad.8.: Regler for parkering af campingvogne. 
Edvard og Arne orienterede om, hvor man kunne tænke sig at 
etablere nye pladser. Det skabte en voldsom debat, en beboer 
havde undersøgt, hvem der ejer de vogne, der er parkeret i 
Ørnen, en bor i Jylland, en anden er død.  En beboer foreslog, 
at man kunne få tildelt en plads, i lighed med carporte. Det 
blev vedtaget, at udvalget fortsætter med arbejdet. 

 
Ad.9.: Regler for at erstatte plankeværker med hække.  
 (Rettet til: Forslag til principbeslutning for forsøg med at er-

statte plankeværker med hække.)  
Lena orienterede om forsøget og pointerede, at det er en prin-
cipbeslutning om et forsøg kun for 5 husstande. Hvis forsøget 
mislykkes, skal de 5 plankeværker alligevel skiftes helt ud, så 
det vil ikke betyde ekstraudgifter for afdelingen. De 5 hus-
stande sørger selv for vedligeholdelsen. Det rejste en del 
spørgsmål. Henny påpegede, at vi i nævnet allerede har en del  
spørgsmål nedskrevet. Lena lagde op til, at hvis interessen er 
der, kan et beboerudvalg nedsættes til at udarbejde forslag til 
regler for hække i afdelingen efter forsøget er sat i gang. Dis-
se forslag skal derefter godkendes på et beboermøde. 

 Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad.10.: Orientering fra nævnet. 

Antenner: 
Pia orienterede om vores antenneprojekt, som ikke er kommet 
videre, på grund af manglende kontraktunderskrifter. Ove ori-
enterede om etableringen af bredbånd i andre afdelinger. Her 
er det gået i stå på grund af manglende godkendelse fra kom-
munen inden arbejdets begyndelse. Pia fortalte igen om nød-
vendigheden af et nyt system. Samarbejdet med AB i anten-
nelauget, fungerer meget dårligt, repræsentanterne fra vores 
afd. bliver holdt udenfor og ikke indkaldt til møder. 



5 

 Syd 2020: 
Lena orienterede om 2020 projekterne, der nu er i gang. Bl.a. 
om Vridsløsevej og 2020-puljen. Da tiden var knap på mødet, 
udarbejder Lena et bilag til referatet. Hun opfordrede dog be-
boerne til at deltage i udvalgsarbejde om ændring af lokalpla-
nen omkring det grønne og husfacaderne. 

 
Køkkensagen: 
Carsten orienterede om køkkensagen, man vil starte med at 
gennemgå 20 køkkener, på grund af de mange konstaterede 
fejl, vi skal sandsynligvis have en ny køkkenleverandør, så det 
varer en tid endnu, før der igen bliver sat nye køkkener op. 

 
 Betonredaktionen: 

Henny efterlyste nogle beboere til Betonredaktionen, ingen 
meldte sig, men på dette tidspunkt var ca. halvdelen gået 
hjem. 

 
Ad.11.: Evt.: intet 
 
          Mødet sluttede kl. 21.38 
 
 
 
 
 
 
 
 Nævnets holdning efter mødets afholdelse er flg.: 
 
Beboermødet blev afholdt i en meget dårlig stemning. Møde disciplinen 
var  dårlig og flere mødedeltagere  uddelte verbale grovheder overfor hin-
anden. 
Vi håber, at fremtidige beboermøder bliver afholdt i en mere fredelig 
stemning med en god debat, hvor man kan diskutere uenigheder uden at 
blive aggressive. 
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På beboermødet d.13. februar kneb det med tid, til at gennemgå projek-
terne og belyse noget af det fremtidige arbejde. 
Derfor vil jeg her kort beskrive hvor langt projektet er kommet og hvad 
der forventes at ske i løbet af dette år. 
Vridsløsevej: Der blev udarbejdet en lokalplan i dec. 2000 for den mid-
terste del af vejen og for boligerne og det grønne, der grænser der op til. 
Der har været indsigelser på nedlæggelsen af vejen, men indsigelserne er 
blevet underkendt af de relevante ankeinstanser. 
Arbejdet er nu sat i gang: Asfalten på vejen er brudt op, tunellen er revet 
ned og arbejdet fortsætter. 
Brogårds plads: Pladsen blev færdig 
i december sidste år og vi holdt en 
lille “lysfest”. Vi håber på en kom-
munal indvielse i foråret. 
Der opfordres til, at beboerne holder 
lidt øje med pladsens tilstand og evt. 
nedsætter en aktivgruppe til vedlige-
holdelse af pladsen. Der kan søges 
økonomisk støtte fra Agenda Center 
Albertslund. 
Facade- og tag renovering: Der er 
udarbejdet en lokalplan for rækkehu-
sene og et beboerudvalg er nu i gang med at udarbejde forslag til projek-
ter. 
Affaldsprojekt: Lærkens kvt. (AB) har på et beboermøde sagt ja til et for-
søg med affalds hus, varmekompostering og en vejevogn til individuel 
vejning af restaffald. Vi følger forsøget med spænding. 
2020-puljen:  
Kommunalbestyrelsen har nu behandlet samtlige projekter. De fleste er 
delvist bevilget, 2 projekter er afvist og 2 har fået 50 % tilskud.  
Nævnet og driften skal herefter i samarbejde behandle bevillingerne øko-
nomisk og arbejdsmæssigt. Ansøgerne får herefter besked om sagens 
gang. 

BYFORNYELSESPROJEKTET 
 ALBERTSLUND ”SYD 2020” 
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I øvrigt kan i se uddybende artikler i det seneste nr. af  “SYD 2020 NYT”, 
der er husstandsomdelt i Albertslund syd midt i februar. 
 
 
 
 
En ny fase starter nu i byfornyelsesprojektet: “Område 2" dækker både 
over et nyt område i Albertslund Syd og over nye temaer: 
Område 2 strækker sig fra grænsen til område 1 og ned til kanalen. Dvs. 
vores afdeling er nu helt med i projektet. Grænserne er ikke så skarpe, så 
vi ikke kan overskride dem i de forskellige projekter. 
Temaerne i denne fase er: Trafik, byforskønnelse og lokal  identitet, fæl-
lesskab og ejerskab. 
Omkring den nye fase, har der været arrangeret stormøde for de beboer-
valgte og en “stjernehøring”. Emnerne er foreslået til at være: 
-Belysningsplan for Albertslund syd. -Trafiksikring af stikveje og bro ve-
je. -Facader i gårdhusene.  
-Kirkegårdsgrunden og parken. -Aktivitetshus /beboerhus /træningshal /
forsamlingshus. -Indretning af udendørs arealer til fysisk udfoldelse. -
Sociale aktiviteter på tværs af aldersklasser, kommunale- og private skille-
linier og foreningsstrukturer. -Indretning af mødested, beboercafé og 
værksted med formidling i eksisterende lokaler. 
Der er mange forslag og tanker indenfor hvert punkt. Men vi kunne foku-
sere på enkelte områder, som f.eks.: 
- Forslag til ændring af lokalplan og afdelingens regler omkring vores 
gårdhusfacader og de grønne arealer. ( Skal vi have mulighed for at vælge 
vindue i gavlen? El.lign.) - Forslag til undersøgelse af, hvad det vil koste 
at få bygget/oprettet et beboerhus -og hvor det kunne ligge. - Oprettelse af 
en formiddagskaffeklub i vores “beboerhus” (Ørnen 1B)  - Forslag til na-
turlegeplads på Kirkegårdsgrunden. - Bekæmpelse af graffiti og andet 
hærværk. - Samarbejde med skole og daginstitutioner om f.eks. idrætsdag 
el.lign.  
Hvis I er interesserede, kan I tilmelde jer vores byfornyelsesudvalg eller 
beboerudvalget vedr. lokalplanen. 
 Lena Kujahn 
 Ravnens kvt.14B 
 43 64 88 08 

NY FASE I ”SYD 2020” 
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BESØG DIAMANTEN 
 
Uddannelsesudvalget inviterer til 
rundvisning på. 
 
DET KONGELIGE BILLIOTEK 
        DIAMANTEN 16. APRIL 
 
Efter rundvisningen byder vi på et 
lille traktement. 
       Der er fælles bustransport fra  
       VA huset kl. 18 
Pris for at deltage i arrangementet 
er 
     100 kr. pr deltager 
Tilmelding og betaling kan ske i 
VA huset i åbningstiden. 
Mandag til fredag Kl. 10-14 
Samt torsdag  Kl. 15.30-
17.30 
 
Tilmeldingsfrist 1. April 2002 
 

 
FASTELAVNSFESTEN 
 
Søndag 10. Februar var der faste-
lavnsfest i Kongsholmsalen, der 
var 11 personer, der sørgede for, 
at festen forløb på bedste måde, 
aktivitetsudvalget takker alle for 
indsatsen, der ud over havde vi en 
musiker Erik Friberg Hansen der 
spillede for børnene medens Bente 
og Preben var legetante/onkel, 
Ove var konferen-
cier og i baren re-
gerede Grethe og 
Henny, ved tønde 
slagningen hjalp 
Ruth og Erik, Ben-
te og Poul, samt 
Finn, Nicolai og 
Per. 
Der var mange flotte præmier til 
det amerikanske lotteri. 
Mai hair design havde sponsoreret 
Et gavekort på en klipning og fra 
Kirkebække var der en flot kurv 
På midtersiderne er der flere bille-
der, resten af billederne kan ses og 
afhentes, på beboermødet 10. 
April. Eller man kan ringe til  

      Henny på 
Tlf. 43 64 15 94 
   
 HE. 
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ORDINÆRT BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG 
 

VA AFD 4 SYD ONSDAG  10. APRIL KL. 19  
 

BØRNEHUSET SPÆTTEN 
Dagsorden: 
Velkomst og godkendelse af forretningsordenen 
 
1 ) Valg af dirigent 
 
2 ) Valg af referenter 
 
3 ) Valg af stemmeudvalg 
 
4 ) Godkendelse af dagsorden 
 
5 )    Godkendelse af referater fra budgetbeboermøde 19-9-01 og  
           2  ekstraordinære beboermøder 7-11-01 og 13-2-02 
 
6 ) Regnskab 
 
7 )  Indkomne forslag 
 
8 ) Beboernævnets beretning 
 
9 ) Valg til beboernævnet 
 
10) Valg af intern revisor 
 
11) Valg til interessegrupper 
 
12) VA generalforsamling 15. Maj 2002 
 
13)  Evt. 
 

Forslag der ønskes behandlet, skal sendes til nævnet senest 27-3-02 
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ANTENNE 
 
Det sker at TV-signalerne ikke 
kommer ned helt som man 
kunne ønske eller forvente. 
Derfor skal al henvendelse 
vedr. TV og radio fremover 
ske til: I dagtimerne  
 
Ejendomskontoret Ørnens Kvar-
ter 1B        Tlf. 43 62 44 70 
 
Efter kl. 16.00 til senest kl. 22.00 
Pia Petersen tlf. 25 72 41 74 
     
   Nævnet/Pia 
 

Jeg deltog i det seneste beboermøde 
onsdag den 13 februar. I indkaldel-
sen hed det et "ekstraordinært" bebo-
ermøde. I politikkens retskrivnings- 
og betydningsordbog læser man, at 
"ekstra" betyder: - ud over det sæd-
vanlige -, og at "ordinær" betyder: - 
jævn. Man kan godt sige at mødet 
var ud over det sædvanlige, men ik-
ke, at det var jævnt.  
Ser man tilbage til tidligere, - ordi-
nære såvel som ekstraordinere - be-
boermøder, har disse altid været af-
holdt i en urban atmosfære af saglig-
hed og en positiv ånd.  
Sådan var det ikke onsdag den 13. 
Nogle af deltagerne udviste en over-
ordentlig uparlamentarisk møde-
form. Det gjorde heller ikke stem-
ningen bedre, at mødet - for en stor 
del - gled dirigenten af hænde. En 
dirigent som aldeles havde misfor-
stået sin dirigentrolle.  
Måske skyldtes misstemningen 
dagsordenens indhold af kontrover-
sielle punkter, eller måske, at der 
ikke var siddepladser til alle. Jeg 
synes at vi skal vende tilbage til tid-
ligere tiders mødeform. 
Med venlig hilsen.  
   Willy Andersen  

BETRAGTNINGER 
 OVER SENESTE  
BEBOERMØDE 
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Værestuen Apollo 
 
Tilbud til psykisk syge med 
bopæl i Albertslund kom-
mune. 
 
Værestuen Apollo, Kanalens kvt 
166 st. ( indgang fra Kanalsiden )  
er åben mandag, torsdag og fredag 
Kl. 10-13 her er du meget velkom-
men til en snak og en kop kaffe/
the. 
Hvis du har svært ved selv at kom-
me herhen, kan du blive afhentet 
på din bopæl. Ring til Søren Chri-
stensen tlf. 23 64 27 37 eller Jane 
Larsen tlf. 40 78 34 39 
 

    Efter lukketid 
Tilbud til psykisk syge/per- 
soner der kommer i krise. 
 
Du kan ringe til ”Efter lukketid” 
som er en akut telefon - der har 
åbent hver dag hele året, i tidsrum-
met Kl. 21 aften, til Kl. 8 morgen, 
ring på tlf. 43 62 27 80.  
Hvis du ønsker yderligere oplys-
ninger, så ring til daglig leder Jane 
Larsen tlf. 40 78 34 39. 
 
     Socialpsykiatrien  
 Albertslund kommune 
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BEBOERNÆVNET — VA   AFDELING  4 SYD 
 
POSTADRESSE: ØRNENS KVT. 1 B 2620,  ALBERTSLUND 
 
BEBOERNÆVN: 
 
Kaj-Erik Pedersen  Ravnen   3 B  4055 7741 
Henny Eilersen = HE  Ørnen 26 A  4364 1594 
Pia Petersen   Ørnen 19 C  2572 4174  
Lena Kujahn   Ravnen 14 B  4364 8808 
Ove Hansen   Ørnen   4 A  4364 4472 
Edvard Carlsen   Uglen    3 A  4362 3885 
Mikael Laursen   Hanen    8 A  4362 6612 
 
SUPPLEANTER: 
 
Freddy Hansen   Ørnen  19 B  4364 4613 
Poul Richter Larsen  Ravnen         4 A  4366 1335   
 
 
REVISOR: 
Willy Andersen   Duen    9 A  4364 3618 
 
FLAGNING: 
? 
Beboernævnet mødes: Se kalender på bagsiden 
 
 
Afdelingskontor: Ørnens kvt. 1 B.  
Varmemester Arne Larsen    Tlf.  43624470 
 
Telefon:    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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Marts kalenderen 
Genbrugshallen er åben: 
 
Søndag      Kl. 14-16 
Torsdag      Kl. 17-18 
Bemærk åbningstiderne i Påsken 
Skærtorsdag 28. Marts  Kl. 14-16 
Langfredag 29. Marts  Kl. 14-16 
Påskesøndag 31. Marts    Lukket 
 
Nævnsmøde 
Onsdag i ulige uger   Kl. 19 
 
April kalenderen 
Genbrugshallen er åben: 
 
Søndag      Kl. 14-16 
Torsdag      Kl. 17-18 
Bemærk åbningstiderne i Påsken. 
2. Påskedag mandag 1. April Kl. 14-16 
Påskesøndag 31. Marts  Lukket 
 
Nævnsmøde 
Onsdag i ulige uger   Kl. 19 
Beboermøde: 
Onsdag 10. April    Kl. 19 
I børnehuset Spætten 


