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BETONHJERTET ER BEBOERBLAD FOR AFDELING 4 SYD 
REDAKTIONEN BESTÅR AF 
Henny Eilersen, Erik Vang Nielsen og Dorthe Larsen  
Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden 10 april 
mærket  ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:  
betonhjertet@va4syd.dk  
Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. maj 
 
Betonhjertet er trykt på Torben Larsens bogtrykkeri i Stokkemarke 
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”ØRNEN” 

Prisen er 35,00 kr. Pr. gang  
 

Tilmelding kan ske på følgende måder: 
 
Email: cafe@va4syd.dk  
Mobil 2893 7251 

 
Eller smid en seddel med navn og antal 
i postkassen i beboerhuset Ørnen, Sva-
nens Kvt 22 

Dato Menu 
  
Tirsdag  
10.april 
Kl. 18 

  
Lammekølle m/flødekartofler og salat                   
Tilmelding onsdag 4. april 

  
Torsdag  
12. april 
kl. 18 
 

  
Herregårds bøf m/bearnaise, kartoffelbåde og ærter 
Tilmelding tirsdag 10. april 

  
Torsdag  
19. april 
kl. 18 

  
Kalkunsnitzel m/flødespinat og kartofler 
Tilmelding tirsdag 17. april 

 
Torsdag 
26. april 
Kl. 18 

 
Oksesteg gl. dags m/kartofler, grønt og skysauce 
Tilmelding tirsdag  24. april 
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BEGIVENHEDER I FORBINDELSE MED 
AKTIVITETSPLADSERNE 
Vi er tre specialestuderende fra Roskilde Universitetscenter, Mie, Mads og 
Djawed, der er interesserede i udviklingen af de nye aktivitetspladser i 
Albertslund Syd. Vi arbejder for at skabe en række begivenheder, der vil 
finde sted de næste 4 måneder med opbakning af Albertslund kommune 
og beboerforeningerne. Vi er allerede nu i området, hvor vi bl.a. holder til 
i en campingvogn, der vil flytte sig rundt i området, så hold øje med os og 
kig gerne forbi med forslag, kommentarer eller en snak. Følgende begi-
venheder står allerede nu på dagsordnen, og vi vil i den forbindelse gerne 
have lov til at invitere dig til at deltage i et eller flere af disse arrangemen-
ter.  
 

Fotoudstilling på gadeplan omkring Albertslund Syd. 
 
Møbelworkshop hvor man kan komme og lave sit eget møbel til de 
nye pladser. 

 
Festlighed ved Byparken under rejsegildet for Aktivitetspladserne den 
24. maj. Her vil vi sætte den ufærdige aktivitetsplads op til hygge og 
laver bl.a. et musikudvekslingsarrangement for interesserede  
deltagere 
 

 
Er du interesseret i at deltage, eller hvis du har nogle spørgsmål, vil vi 
meget gerne mødes med dig og evt. aftale nærmere.  
 
Mie: 2856 8000/ mihomo@ruc.dk  
Mads: 6077 8892/ bech@ruc.dk  
 
 
 
Bedste hilsner 
Djawed, Mie og Mads  
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KLIMA UDFORDRING  - ET TON MINDRE 
 

I sidste nummer af Betonhjertet fortalte vi at Miljøgruppen har tilmeldt 
beboerne i 4 Syd  til ”Klimaudfordringen – Et ton mindre”. 
 
Der er i alt 10 boligområder der har taget udfordringer op. Udover VA 4 
Syd er det Hyldespjældet, Galgebakken, Blokland, VA 6 Vest,  VA Nord, AB 
Nord; AB Syd, Godthåbsparken, Ulfbuen. Disse boligområder består af 
tilsammen ca. 4000 boliger, (over halvdelen af Albertslunds husstande).  
 
Udfordringen er lavet som en konkurrence, mellem de boligområder der 
sparer mest  CO2 i 2007, ved at spare på varme og el. 
Præmien til det boligområde der vinder, får en opsats, en flot mosaik.. 
Miljøforvaltningen har lovet at være retfærdige dommere i konkurrencen. 
 
Klimaudfordringen handler om et meget alvorligt miljøproblem, nemlig den 
store mængde CO2, som vi alle udleder til atmosfæren hver eneste dag. 
CO2 dannes, når kraftvarmeværkerne bruger kul og olie for at producere 
den varme og el, som vi bruger hver dag. 
Der dannes også CO2, når vi brænder benzin af i vores transportmidler.   
 
Hver dansker sender ca. 13 ton CO2 ud i atmosfæren om året, de 5 ton 
kan vi selv gøre noget ved i dagligdagen. 
 
Hvis du synes at et ton CO2 er et noget “uformeligt” begreb og spørger 
dig selv: 

”Hvordan skal jeg forholde mig til det”?  
”Hvor meget kan jeg spare”? 
 ”Hvordan kan jeg spare uden at det går væsentligt 
  udover min   livskvalitet”?  

Så er du med sikkerhed ikke den eneste, der har det sådan. 
Miljøgruppen vil gøre alt, hvad vi kan for at give dig oplysninger og gode 
spareråd. 
Her er første fakta: 1000”MWh”  brugt varme svarer til ca. 115 kg CO2 .  
1000”kWh” brugt elektricitet svarer til 534 kg CO2. 
Hvis dit årsforbrug er 3000 kWh el, svarer det til at du sender ca. 1,6 ton 
CO2 ud i atomsfæren om året. 
De første spareråd kommer i næste nummer 
 

Miljøgruppen 4 Syd/ Tove J 
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GENOPLADELIGE BATTERIER 
EN GOD IDE FOR MILJØET 
I Danmark bruger vi 80 millioner engangsbatterier om året. Det 
kræver mange ressourcer at fremstille batterierne. Til det danske 
forbrug alene kræves 470.000 kg zink, 375.000 kg jern, 375.000 kg mangan og 
6.700 kg kobber. 
 
Til de fleste formål kan man bruge genopladelige batterier i stedet for. Det er bed-
re for miljøet og du sparer mange penge. Et genopladeligt batteri kan bruges op til 
1000 gange (nogle op til 2000 gange ifølge producenterne i hvert fald)  
En opladning koster 10 øre inklusiv el til opladning, indkøb af batteri og oplader. Et 
engangsbatteri koster mellem 1,25 til 5,- kr pr stk. 
 
En ny type batterier er på vej ud i handlen. Hybrid-batterier. Det er en helt ny 
teknologi, hvor man har taget det bedste fra genopladelige batterier og kombine-
ret med det bedste fra engangsbatterier. De nye batterier taber ikke energien, 
mens de ligger i skuffen. Derfor er de også opladet og klar til brug direkte fra fa-
brikken, når man køber dem. Efter 1 år er der stadig 85% energi på batteriet. Du 
kan få mere at vide om hybridbatterier på 
www.batteribyen.dk som også gerne giver gode råd  
om andre batterier. 
Når du bruger genopladelige batterier er du med til 
at lave mindre affald. Et genopladeligt batteri vejer  
mellem 20-30 gram, mens den tilsvarende mængde  
engangsbatterier skaber mellem 15 og 25 kg affald.  
Batterier må ikke komme i skraldespanden.  
Alle indsamlede batterier sorteres.  
Nogle bliver genanvendt, mens andre bliver deponeret.   
 
Husk også ”de skjulte batterier”. De findes f.eks. i børnenes legetøj og ”den lysen-
de kuglepen” eller andre af de mange blinkende og lysende småting man har i 
dag. Der er vigtigt at alle batterier samles ind. Hvis du vil vide mere om batterier, 
som affald så kig på siden www.hitmedbatterierne.dk 
 
 
 I dag kan man også købe miljømærkede batterier med ”Svanen” eller 
”Blomsten”. Det betyder at de er blandt de mest miljøvenlige batterier på 
markedet. Læs mere på www.ecolabel.dk 
 
Husk at det altid er mere miljørigtigt at bruge strøm direkte fra stikkontak-
ten, men hvis du har brug for batterier, så brug genopladelige batterier, 
og/eller miljømærkede batterier.  
                Med venlig hilsen  Agenda Center Albertslund 
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HUND I SNOR! 
Alle beboere SKAL holde deres hund i snor, når i går tur her i afdelingen 
og for den sags skyld også alle andre steder 
I skal tænke på at det ikke er alle der er lige trygge ved hunde, og det er 
heller ikke alle der har kontrol over deres hund. 
Så sørg nu for at holde jeres hund i snor, og husk også at lære og fortæl 
Jeres børn at hunden skal holdes i snor. 
Alle der har husdyr SKAL have en tilladelse til at holde husdyr. Den kan 
indhentes på ejendomskontoret. 
Hvis reglerne for husdyr ikke overholdes kan/vil husdyrtilladelsen blive 
inddraget, og hvis man har husdyr uden at have tilladelse til det, kan/vil 
det medføre ophævelse af lejemålet. 
SÅ JEG SKAL HERMED OPFORDRE ALLE HUSDYREJERE TIL AT: 
 

HOLD JERES HUND I SNOR 
 
Og hvis i ikke har husdyrtilladelse, så få søgt om en tilladelse! 
 
                          M.v.h. Afdelingsleder Michael Willumsen 

NØRKLEKLUBBEN  
Onsdag d. 11. april kl. 19.30 Hyggeaften 
Torsdag d. 26. april kl. 19.30 Temaaften   
Deqoupager  
Der kommer en ”ekspert” og viser hvordan det kan gøres. 
 
Tirsdag d. 8. maj kl. 19.30 Hyggeaften 
Onsdag d. 23. maj kl. 19.30 Temaaften ? 
 
Det er muligt at lave kaffe og the. Vel mødt 
 
Nørkleklubben 
Kontaktpersoner:  
Tove tlf. 43620915 eller Lena 43648808 
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APRIL KALENDEREN 
 
 Genbrugshal og containerplads er åben: 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag      kl. 17-18 
 
 BEMÆRK: 
 Lukket påskesøndag åben 2. påskedag kl. 14-16  
 
 Nævnsmøde: 
 Tirsdag 3.      kl. 19 
 Tirsdag 24.     kl. 19 
 
 Husk!  Beboermøde  mandag 16. april kl. 19.00 
 
 Kommunens grønne dag lørdag 28. april 
 
 Forårsrengøring lørdag 21. april til søndag 6. maj 

GROFT TYVERI 
Vi abonnerer på Årstiderne. Hver fredag får vi bragt en kasse med  
grønsager med vognmand. Den stiller han udenfor vor gadedør og tager 
returkassen med.  
Fredag 16. februar kom jeg først ud for at hente kassen kl. 14,00. Da var 
den borte. Returkassen var der heller ikke. Grønsagerne var altså kom-
met. Der hvor kassen nok har stået var der et plastikkrus med kakao-
grums i bunden.  
Hvem tyven er ved jeg ikke. Jeg får det nok heller aldrig at vide. Men til 
vedkommende vil jeg sige, at det er tyveri at tilegne sig andres ejendom. 
Den kasse havde vi købt og betalt. Til  beboerne vil jeg sige: Vær forsig-
tig, hvis ting I har købt bliver stillet udenfor jeres dør. Her i afdelingen 
færdes der åbenbart personer, der ikke så nøje skelner mellem dit og mit. 
 
     Med venlig hilsen. 
     Henning Eriksen og Elisabeth Balle Andersen 
            Ørnens kvarter 17 B  
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AFDELING 4 SYDS OFFICIELLE HJEMMESIDE 
Hvis du ønsker hurtig information om næsten alt i 4 syd,  
så klik ind på  
www.va4syd.dk 

JØRGENS HJEMMESIDE  
Vær opmærksom på ikke at forveksle denne hjemmeside med vo-
res officielle, som hedder www.va4syd.dk. 
 
Jørgens hjemmeside er ”privat” oprettet, men  indeholder kun af-
delingsrelaterede ting (billeder, vedtægter m.v.). Alle kan se den 
og kopiere fra den, og alle er velkomne med indlæg via mailsiden. 
 
Adressen er www.jdyrholm.dk 

FLERE HJEMMESIDER 
Jeg vil bare have lov til, at  henvise til følgende hjemmesider 
www.kograes.dk www.agendacenter.dk  www.albertslund-
delebil.dk  og www.vallensbaekmose.dk disse sider fortæller lidt om 
livet  i og lige uden for vores dejlige afdeling. Det er tilladt at kopie-
re alt  fra hjemmesiderne og sende det videre til venner og be-
kendte. 
       Med vindlig hilsen 
       Jørgen Hansen 28937251

EMAIL ADR. 
Nu har næsten alle udvalg her i afdelingen fået deres egen Email 
adr. så du kan skrive direkte til det udvalg som du vil henvende dig 
til. 
betonhjertet@va4syd.dk 
it-udvalget@va4syd.dk 
naevnet@va4syd.dk 
miljoegruppen@va4syd.dk 
cafe@va4syd.dk 
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VAGTORDNING 
Udenfor Bo-VEST`s åbningstid kan VA`s vagtordning kontaktes 
på nedenstående telefonnummer 
Ordningen gælder alle VA`s afdelinger og skal uden for den 
normale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser 
med bygninger 
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 

                            Vagtnummeret er 70153800  

PROBLEMER MED TV INTERNET  
0G COMX TELEFONER 
Ang. tv og radio + it så har vi nu ( i modsætning til før ) 3 andre mulighe-
der, når der er noget galt med Tv radio og internet. 
Alle spørgsmål vedr. TV modtagelse, internet og telefoni , skal fortsat ske 
til ComX, tlf.: 70 22 22 29 tryk 1 for driftforstyrrelse 
se mere her www.comxnet.dk  + email kundeservice@comx.dk og 
Spørgsmål vedr. opkrævninger efter 1.1.2006 skal rettes til NTVC,  
tlf.: 48 27 82 30 
Så  er der driften på tlf. 43 62 44 70 og email driften@va4syd.dk vores 
egen hjemmeside www.va4syd.dk  en anden mulighed er  
it-udvalget@va4syd.dk 
      Med venlig hilsen Jørgen Hansen 

NY LOKALPLAN FOR ALBERTSLUND SYD 
Den nye lokalplan for Albertslund syd er nu endelig vedtaget 
Lokalplanen kan ses på kommunens biblioteker eller på Albertslund Kom-
munes hjemmeside, www.albertslund.dk > By, trafik og natur > By, boli-
ger og lokalplaner > Lokalplaner og byplanlægning 
Lokalplanen kan også ses på Jørgens hjemmeside www.jdyrholm.dk 
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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 
Allan Vangsøe Uglen 11 A 4364 0140 
Maja Reutzer Uglen 9 C 4364 8070 
Henny Eilersen=HE Ørnen 26 A 4364 1594 
Lena Kujahn Ravnen 14 B 4364 8808 
Vibeke Hansen Hanen 4 A 8832 0412 
          
SUPPLEANTER:         
          
Hans Froulund Ørnen 7 B  
Jette Rasmussen Ørnen 20 B 4364 5868 
          
REVISOR:         
          
Willy Andersen Duen 9 A 4364 3618 
____________________________________________________________________________________________ 

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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