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

 
 
 
 
 

  
 
  

  

  

Alle dage kl. 18 
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KLIMA-UDFORDRING 
” Et ton mindre” 
 

Denne artikel handler om at hvordan du kan opvarme din bolig 
samtidig med at du nedsætter CO2 udledningen. 

 
Nu tænker du måske – skal jeg så sidde og fryse hele vinteren? 

 
Svaret er – Nej du skal ikke fryse – men du skal tænke og handle 

fornuftigt, når du tænder for varmen. 
 

Du skal beslutte dig til hvor mange graders varme du synes der 
skal være i de forskellige rum i boligen. I opholdsrum, i soveværel-
ser og på badeværelset. 20-22° C bør være nok i opholdsrum. 
Vær opmærksom på at for hver grad, bruger du mere energi og 
har dermed et større CO2 udslip.  

 
Det er vigtigt at udnytte den fjernvarme du får ind i dit hus rigtigt. 
Altså afkøle vandet, der løber igennem dine radiatorer så meget 
som muligt inden det løber retur. 
Det gør du bedst ved at indstille termostaterne på alle radiatorerne 
i et rum, så de varmer lige meget. Hvis en radiator varmer mere 
end de andre, løbet vandet for hurtigt gennem dine radiatorer og 
vandet når ikke at afgive nok varme. På din varmemåler kan du 
kontrollere temperaturen på det vand der kommer ind og på retur-
vandet. Forskellen skal helst være mindst 40-50 °C.   
 
For at opnå den bedste afkøling af fjernvarmevandet og få den 
bedste opvarmning af dit hus er det vigtigt at dine radiatorer og 
termostater virker som de skal.  
Så henvend dig på ejendomskontoret for at få hjælp, hvis du har 
problemer med det tekniske. 
 
 
 

 



5 Betonhjertet oktober2007 

ALTERNATIV TIL BILKØRSEL  
OG CO 2 UDSLIP 
 
Et nemt og sundt alternativ til at køre bil på arbejde er. at investere 
i en El - cykel.  Jeg havde først en almindelig, med 7 gear, udmær-
ket cykel, men bare ikke når man har stiv kuling i modvind, og 
regn. 
Kom frem på arbejde, drivvåd av sved og totalt blæst.  Nu skal det 
indrømmes, at jeg er B - menneske, og kommer altid for sent ud af 
sengen, og det gør ikke situationen bedre.  Så jeg faldt til patten 
( bilen ), og fik dårlig kondition, og endnu dårligere samvittighed, 
for det er da ude af proportioner, at man skal sætte et ton stål i 
drift, for at flytte bare sig selv.  
                  Så kom der en annonce i et varehus, om en cykel med 
en el - motor, hvor modvind og stejle bakker er ligegyldigt, du sli-
der ikke, men du får rigeligt med motion, da du må træde med.  En 
opladning af batteriet koster meget lidt energi, faktisk bare nogle få 
ører pr. gang, og så hjælper det den magelige i hele 25 km pr op-
ladning, i en  jævn fart af ca. 25 km/t.  Det er danskproducerede 
cykler af god kvalitet, de er lidt dyre i indkøb, men det spares hur-
tigt ind på benzinudgifter osv.  Og du sparer altså vildt MEGET på 
dit co2- udslip. Kan absolut anbefales. 
                                                                                                
                                                                  C. Runeberg 

Oktober måneds spareråd. 
 

Opvarm kun dit hus, så temperaturen er komfortabel.   
Gør dig umage med indstillingen af dine radiatorer. 
Hold øje med afkølingen af dit fjernvarmevand. 
Få hjælp, hvis teknikken ikke virker som den skal.  

 
      Miljøgruppen 4 Syd/TJ   
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EL-UNDERLIG OG UUNDVÆRLIG 
Elektricitet er en underlig størrelse, som vi ikke kan se direkte, men tager 
som en selvfølge kommer ud hver gang, vi tænder for en stikkontakt. I 
2005 var det samlede elforbrug i Danmark på 33.604.000.000 kWh. Det 
svarer til et gennemsnitsforbrug pr. dansker på 6.400 kWh. Omkring en 
tredjedel af strømmen bruges i boliger. Næsten lige så meget anvendes i 
industrien og resten fordeler sig på landbrug og gartneri, handel og ser-
vice samt det offentlige. Den danske el-produktion bliver produceret på 15 
centrale kraftværker, 606 decentrale kraftværker, 5.340 vindmøller, 174 

industrielle værker (kraft-, eller kraftvarmeværker i 
industrivirksomheder) samt 39 små vandkraftanlæg. 
Ud af det samlede elforbrug i Danmark dækker vedva-
rende energi kun 28,5 %. Det betyder, at størstedelen 
af el-produktionen stammer fra afbrænding af kul, olie 
og gas, som alle udleder CO2 under produktionen og 
er en af kilderne til klimaforandringer. Elforbruget står 
for ca. 35 % af Danmarks samlede CO2 udslip. 
 

Albertslund bliver først og fremmest forsynet med elektricitet, der er pro-
duceret på kraft-varmeværkerne, så som Avedøre-værket, og vi får leve-
ret strømmen af DONG ENERGY. Når man bor i Albertslund, er det derfor 
svært at sikre sig, at ens elektricitet bliver produceret CO2 neutralt. Og bor 
man i en af byens mange lejeboliger, kan det ydermere være svært f.eks. 
at skifte sit køleskab ud med et nyere, der bruger mindre strøm. Men bliv 
ikke frustreret, der er alligevel noget, du kan gøre for at spare strøm og 
mindske klimaforandringerne!  
 
Helt grundlæggende handler det naturligvis om at slukke for standby for-
bruget, købe A-mærkede apparater, bruge sparepærer og tænke over om, 
du kan bruge dine elektriske apparater mindre. Så handler det også om at 
bruge gode ”hjælpemidler” – som f.eks. fjernbetjente stikkontakter der 
gør, at du ikke skal ned bag sofaen eller under skrivebordet, hver gang du 
skal slukke på kontakten. Og lige i fht. sparepærer så er kvaliteten meget 
bedre, end den var for bare få år siden. De gengiver farverne bedre og 
tænder hurtigere, og du kan få dem i næsten alle størrelser og former. 
Mere avanceret er det f.eks. at sætte solceller op på taget, som supple-
ment til din nuværende strøm. Prisen afhænger af størrelsen.  
Men kom ned i Agenda Centeret og se på nogle af ”hjælpemidlerne” og få 
en snak om, hvad du kan gøre. 
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Og husk: Den strøm du ikke bruger, skal ikke produceres  
– så den forurener ikke!                                                             
Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 
 

OMBYGNING AF BEBOERHUS 
Vi har nu langt om længe fået byggetilladelse til ombygning af vo-
res beboerhus, og vi går nu i gang med de arbejder der skal udfø-
res. 
 
Det drejer sig om vægge der skal rives ned og foldevægge der skal 
opsættes for at gøre lokalerne mere anvendelige til de forskellige 
aktiviteter der foregår og kommer til at foregå.  
Der skal laves handicap toilet, der skal males, der skal ændres på el 
- installationer, flyttes døre, laves gulv og meget mere.  
 
Der skal også indkøbes borde og stole, og der skal opsættes skabe 
m.m. 
 
Der vil også blive lavet ændringer i beboerhushaven, træer vil blive 
fældet og beskåret for at give mere lys, fliser vil blive fjernet for at 
give plads til græsplæne, lejeredskaber vil blive istandsat og nogle 
vil blive fjernet, herunder sandkasserne som fortrinsvis bruges af 
afdelingen katte. 
 
Derfor vil beboerhuset ikke kunne bruges til udlejning resten af 
året, og de aktiviteter der foregår i beboerhuset i dag kan i perio-
der blive flyttet eller aflyst, så hold øje med opslag og betonhjertet 
og hjemmesiden. 
 
Vi satser på at være færdige til januar, men det vil blive annonceret 
på et senere tidspunkt. 
 
     Med venlig hilsen 
     Afdelingsleder Michael Willumsen 
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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  

GENBRUG AF GLAS 
Glasflasker og andre glasbeholdere skal afleveres til genbrug i din 
beholder i affaldsskabet. Kan det ikke være i din beholder, kan du 
aflevere i glascontainerne på containerpladsen i åbningstiden. 
 
Af hensyn til den videre behandling af glassene, må du må ikke af-
levere glas med indhold. 
 
Alt glas skal afleveres uden låg/prop og være tømt for indhold. 
Endvidere skal glassene skylles. 
 
Glas fra vinduer, rammer, spejlglas med mere skal afleveres til de-
poni i den gule container i åbningstiden. 
 
       Redaktionen/Erik 
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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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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 

OKTOBER KALENDEREN 
 
 Genbrugshal og containerplads er åben: 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag      kl. 17-18 
 
Bemærk: 
Store dragedag søndag 28.  
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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 
Vibeke Hansen                    Hanen   4 A  8832 0412 
 
 
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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         STORE DRAGEDAG 2007 
 

Søndag den 28. oktober  
går vi fra sommertid til vintertid. 

Det vil vi markere ved at fylde himlen over  
Kongsholmparken med flotte drager. 

 
Kom med din drage eller kom og byg en drage. 

Kom mellem kl. 13 og 14 
så kan vi flyve med drager, så længe der er lys og vind. 

Vi har materialer og hjælpere til bygning af drager. 
Og vi byder på lidt varmt at drikke. 

Mødested  
Ved naturlegepladsen ved Brogårdsplads  

og Spættens kvarters udgang  
til Kongsholmsparken. 

Alle er velkomne, både store og små, unge og gamle. 
 

Hvis du ikke er drageflyver, så kom og kig på, for det  
bliver flot, hvis der kommer rigtig mange drager op. 

 
kl. 15 serverer vi kaffe og kage indendørs.  

 
Hilsen Miljøgruppen 4 syd 


