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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 juni 
mærket  ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:  
betonhjertet@va4syd.dk  
Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. juli 
 
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, Svanens Kvt. 22 

 
Torsdag 7. juni 
Kl. 18 

 
Kalvefrikassè m/kartofler 
Tilmelding tirsdag 5. juni 

 
Torsdag 14.juni 
Kl. 18 

 
Schnitzel m/stegte kartofler og ærter 
Tilmelding tirsdag 12. juni 

 
Torsdag 21. juni 
Kl.18 

 
Ikke fastlagt (se hjemmesiden) www.va4syd.dk 
Tilmelding tirsdag 19. juni 

 
Torsdag 28. juni 
Kl. 18 

 
Indbagt mørbrad m/Kartoffelbåde 
og champignonsauce 
Tilmelding tirsdag 26. juni 
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KLIMA UDFORDRING ” ET TON MINDRE” 
 
Nu er er det sommer og solen skinner. 
Det er tidligt lyst om morgen og de lange lyse aftener er ved at nå 
sit højde punkt. Så det er ikke lige nu vi bruger så meget elektrici-
tet til at oplyse vores boliger. Vi tænker måske, at så behøver vi vel 
ikke tænke så meget på CO2 udslippet lige nu. 
Men har du tænkt på hvor meget energi din computer bruger og 
hvor meget det bidrage til CO2 udslippet. 
 
Nu vil jeg fortælle den aktuelle og sandfærdige historie om hvordan 
vi i Ørnen 12 A har sparet 665 kWh (over 20 %) på et år. 
Besparelsen svarer til ca.350 kg CO2. og ca.1000 gode DK-kr. 
 
Da vi i sidste år fik årsopgørelsen for 2005 for vores el-forbrug var 
den igen steget lidt. Det var irriterende – og hvorfor nu det? 
Vi synes jo, vi er så fornuftige med vores el-forbrug 
 
Vi satte fokus på vores computere, som bruges i mange timer om 
dagen og stod tændt i endnu flere, så det var nemt at komme på 
nettet, tjekke mail osv. Til disse computere var der også tilsluttet 
forskelligt tilbehør, printer, scanner m.m. 
Nu blev computerne og tilbehør tilsluttet til en ”el-skinner”, så man 
nemt kan slukke for det hele på kun en afbryder. Alt tilbehøret  
blev tilsluttet en anden ”el-skinne”, så de ikke behøvede at være 
tændt sammen med computerne, men var nemme at tænde når 
det skulle bruges. 
Udover det er vi mere omhyggelige med at slukke lyset i de rum, 
hvor vi ikke opholder os.  
Så nemt kan det være at spare uden at nogen ”lider nød”.      
 
Juni måneds spareråd. 
Kontroller om din computer er installeret fornuftigt. 
En tændt computer alene bruger ca. 150 W og 50-60W i standby 
og hvis scanner og printer også er tændt kan der bruges 200 W 
eller mere i timen. 
      Miljøgruppen 4 Syd/TJ   
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KAN EN PERSON  
VIRKELIG GØRE EN 
FORSKEL VED AT  
REDUCERE SIT CO2 
UDSLIP 

 
 

Svaret på det spørgsmål er kort og godt JA! Klimaforandrin-
gerne er et problem, der skyldes vores allesammens daglige 
handlinger. Derfor batter det også noget, når enkeltpersoner 
ændrer adfærd. For som det gode ordsprog siger, ”mange 
bække små gør en stor å”. Hvis vi f.eks. alle reducerer vores 
CO2-udslip med 1 ton, bliver det til 5 mio. ton for hele Dan-
mark. På miljøstyrelsens hjemmeside www.1tonmindre.dk kan 
du beregne dit personlige CO2-udslip og få forslag til hvordan 
du kan nedsætte det med 1 ton. 
I Danmark er vi blandt de helt store syndere, hvad angår CO2-
udledning og drivhuseffekt. Vi er faktisk 10. værst i hele ver-
den! I runde tal udleder en dansker gennemsnitlig 10 ton CO2 
om året. Heraf skyldes godt 6 tons vores personlige forbrug af 
el, varme, transport og varer. Fra varmen kommer 1,6 tons, fra 
el 1 tons, fra transport 2,2 tons og fra vareforbrug 1,5 tons 
CO2/år. Disse tal varierer alt efter hvilken varmekilde man har, 
om man kører meget i bil og tager på flyrejser osv.  
De 6 tons er som nævnt et gennemsnit. Og det betyder jo i vir-
keligheden, at rundt regnet halvdelen af befolkningen har et 
udslip, der er mindre end 6 ton. Det kan med andre ord sagtens 
lade sig gøre, at have en helt normal hverdag med et udslip, 
der er under 6 ton. Lad det være en opfordring til dem der lig-
ger over gennemsnittet ☺ 
Men hvor meget er 1 ton CO2? 
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1 ton ren CO2 fylder godt 500 kubikmeter. Det svarer til en 
ballon med en diameter på 8 meter. Problemet er imidlertid, 
at 1 ton CO2 forurener 3.000 gange så meget, som det selv 
fylder! Det skyldes, at der ikke skal meget CO2 til, før atmo-
sfæren bliver forurenet af det. 
I Agenda Centeret har vi igangsat en lang række forskellige 
aktiviteter for at mindske CO2-udslippet. Det kan du læse me-
re om på vores hjemmeside www.agendacenter.dk. Her kan 
du f.eks. også se om dit boligområde er med i ”Klima-
Udfordringen”, som er en dyst mellem boligområder, om at 
reducere CO2-udslippet mest. Du kan også få gode råd, følge 
med i hvad der sker i kalenderen og ikke mindst afgive dit 
eget klimaløfte (se boks), så også du kan være en del af løs-
ningen. 
Med venlig hilsen, Agenda Center Albertslund 
 

Afgiv Klimaløftet på www.agendacenter.dk:  
"Jeg lover at gøre en eller flere af følgende ting: 
- Skifte til lavenergipærer 
- Slukke for standby forbruget 
- Skrue ned for varmen 
- Køre mindre i bil og mere kollektivt, cykle og gå 
- Rejse mindre med fly og mere med tog  
- Tage hensyn til energiforbruget i mine indkøb 
- Klikke mig ind på Miljøstyrelsens CO2-beregner 
www.1tonmindre.dk og se min personlige CO2-udledning”. 
 
Vær en del af løsningen! Afgiv klimaløftet! Tag ansvar for fremti-
den! Vi er ikke den sidste generation! 
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 DELEBILER  
 HALVERER  CO2 

 UDLEDNINGEN 
 
Delebiler er bedst for klimaet! En helt ny undersøgelse af de danske 
delebils-klubber har vist, at kører man delebil i stedet for privatbil, 
udleder man 50 % mindre CO2. Det skyldes dels, at delebilisterne 
kører 35 % mindre og dels at delebilerne generelt er mere brænd-
stof-økonomiske.  
 
Men der er også andre fordele ved at køre delebil: Man betaler for 
det man kører, (ikke for at have bilen stående på gaden), man får 
cyklet og rørt sig noget mere (især de korte ture klarer delebilister-
ne på anden vis), vi får ikke så mange biler på vejene, der er min-
dre generende trafikstøj, der er flere der kører kollektivt og der er 
ikke brug for så mange P-pladser. Alene det med P-pladserne er 
interessant for mange boligområder i Albertslund. Bare én ny par-
keringsplads koster hurtigt kr. 30.000 at etablere! Og bliver vi ved 
med at få flere privatbiler, går det således ikke kun ud over bolig-
områdets grønne områder, der skal inddrages til P-pladser, men 
det kommer også til at koste fællesskabet mange penge. Undersø-
gelsen viser at alene i Københavns kommune, har delebilerne ned-
sat behovet for P-pladser med næsten 200. 
 
I Albertslund har Delebil-foreningen netop fået bil no. 10 og de er 
73 medlemmer. Bilerne holder rundt om i kommunen, men flest 
nord for Roskildevej, hvor også hovedparten af medlemmerne bor. 
Hvis der i et område er ca. 5 medlemmer skaffer foreningen er ny 
bil og placerer den i området. I 2006 kørte medlemmerne til sam-
men 225.000 km. Det betød en CO2 besparelse 39.150 kg. I hele 
Danmark er der 3800 delebilister. Til sammen reducerede de CO2-
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JUNI KALENDEREN 
 
 Genbrugshal og containerplads er åben: 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag      kl. 17-18 
 
   
     
     

udslippet med 843.900 kg. 
 
Ideen med delebiler opstod I Svejts efter 2. Verdenskrig, og den 
tog fart i slutningen af 1980’erne. I Svejts og Tyskland er der i dag 
over 100.000 delebilister. Den første delebilsordning i Danmark 
kom i 1997 – Odense Bilklub. En af de danske delebil-foreningers 
visioner er et samarbejde, så f.eks. en albertslunder kan tage toget 
til Århus og så på forhånd have booket en delebil dér, som står klar 
på stationen ved ankomst. Med flere medlemmer, kan den slags 
muligheder tilbydes og flere forskellige transportbehov opfyldes.  
Hvis du vil vide mere om delebiler i Albertslund så klik ind på: 
www.albertslund-delebil.dk eller ring til os på Agenda Centeret.  
 
    Venlig hilsen Agenda Center Albertslund 

Faktaboks 
1 liter benzin giver ca. 2,4 kg CO2 
En bil, der kører 12 km/liter, udleder ca. 200 g CO2  
pr. kørt km. 
EU vil indføre krav om 120 g CO2/km i 2012 
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KONSTITUERING Af NÆVNET  8. MAJ 2007 

Nævnsmedlemmer: Ove Hansen 
Tove Meyling, Maja Reutzer,  
Henny Eilersen, Lena Kujahn,  
Vibeke Hansen og Pia Petersen 
 
Suppleant: Finn Kyhe 
 
Kontaktpersoner driften: 
(Tovholderudvalget) Henny Eilersen, 
Lena Kujahn, Tove Meyling og 
Pia Petersen 
 
Kontaktperson VA: Lena Kujahn 
 
Kasserer: Pia Petersen 
 
Information i Betonhjertet ved-
rørende nævnets arbejde: 
Maja Reutzer og Henny Eilersen 
 
Revisor: Willy Andersen 
 
Fastelavnsudvalg: Henny Eilersen, 
Maja Reutzer,  Rita og Ove Hansen, 
Grethe Dyrholm, Ruth og Erik Vang 
Nielsen, Tonny Lilja, Annelise og 
Henry Hansen 
 
Økonomiudvalg: Vibeke Hansen 
og Pia Petersen  
 
Miljøgruppen: Lena Kujahn,   
Tove Jensen, Jan Halle, Annette 
Voergaard og Finn Kyhe 
 
 
 

IT udvalg: Vibeke Hansen, Pia Pe-
tersen, Jørgen Arnold, Helle Rantzau 
og Jørgen Hansen (kontaktperson til 
nævnet) 
 
Betonredaktionen: Henny Eilersen, 
Dorthe Larsen og Erik Vang Nielsen 
 
Genbrugsgruppen: Maja Reutzer, 
Henny Eilersen, Kaj-Erik Pedersen, 
Erik Vang Nielsen, Lone og Per Kaj-
berg, Allan Vangsøe, Tonny Lilja, 
Annelise og Henry Hansen, Grethe 
og Jørgen Dyrholm 
 
Husordenudvalg: Tove Meyling, 
Vibeke Hansen og Ove Hansen 
 
Køkkenudvalg: Maja Reutzer og 
Jan Halle 
 
Beboerhusudvalg: Tove Meyling, 
Henny Eilersen, Pia Petersen, 
Willy Andersen, Charles Runeberg 
og Jørgen Hansen (kontaktperson 
til nævnet) 
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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 

 
 
 
 
 

 
 

DE GRØNNE AREALER 
 

Nu har miljøgruppen udsendt skemaer til alle beboere i hele afde-
lingen. 
Vi siger tak for de tilbagemeldinger vi har modtaget fra jer. 
Dem vil vi bruge i det videre arbejde sammen med driften. 
 
Driften og miljøgruppen vil på en markvandring prioritere de for-
skellige forslag, der er kommet fra beboere, miljøgruppen og drif-
ten. 
 
I vil blive inddraget som beboere, når der skal ske noget ved jeres 
fællesarealer. 
Det vil stadig tage sin tid, da der er mange løsningsforslag der skal 
koordineres. 
 
      Miljøgruppen / Lena Kujahn 
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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 
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 
Pia Petersen   Ørnen 19 C  4362 9918 
 
Suppleant:  
Finn Kyhe    Ravnen 12 B  4364 0648 
 
REVISOR: 
Willy Andersen   Duen        9A   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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BESTIL ET  
HAVEBESØG 
 

Få besøg af Agenda Centrets havearkitekt  
Poul Erik Pedersen. 
 
Besøget varer 1-1½ time, og tager udgangspunkt  
i miljøvenlig havedyrkning. 
 
Du kan få svar på alle slags spørgsmål om haven,  
lige fra beskæring af træer, over havens indretning 
og valg af planter, til miljørigtig ukrudtsbekæmpel-
se, med meget mere. 
 
Et havebesøg koster 200 kr. 
 
Henvendelse via tlf. 43 62 20 15 eller  
pedersen@agendacenter.dk. 
Eller pr. brev til: 
Agenda Center Albertslund, 
Kanalens Kvarter 32 
2620 Albertslund 


