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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 december 
mærket  ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:  
betonhjertet@va4syd.dk  
Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. januar 
 
Betonhjertet er trykt på Torben Larsens bogtrykkeri i Stokkemarke 
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”ØRNEN” 

Se venligst hjemmesiden WWW.VA4SYD.DK 
Eller ring til Jørgen Hansen 2893 7251 

 
 
 
 

DANSKE FLAGREGLER 
 

På foranledning af en beboer i Svanen er her et udpluk af 
regler for flagning i Danmark. 
 
Et stutflag (rektangulært) er det eneste flag som privat-
personer må flage med, bortset fra en vimpel. 
 
Flaget hejses ved solopgang (dog tidligst kl.8), og det 
tages ned ved solnedgang. 
 
Dette gælder dog ikke for en vimpel, som må hænge oppe 
hele døgnet. 
      Redaktionen/HE 
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Store Dragedag 
 

I år løb dragedagen af stablen søndag d.28.oktober. 
Det var et pragtfuldt dragevejr med sol og blæst og mange 
var på marken med deres drager. 
Enkelte blev bygget på dagen. 
Det var rart at se så mange voksne lege. 
 
Vi fyldte rummet i beboerhuset til kage, kakao og kaffe. 
 
        Miljøgruppen 
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Fredag d. 21 december markerer vi, 
 at vi går mod  lysere tider. 

 
Omkring kl.14.15  kommer Ole fra Dyregården og kører os en 

tur med hestevognen. 
 

Ca. samme tid tænder vi bål som vi plejer og varmer gløgg og 
æbleskiver.  

 
Måske kommer børnene fra Børnehuset spætten  

og synger julesange. 
 

Kom med - så ønsker vi hinanden en  god jul. 
 

Tag stearinlys eller fakler med så vi kan pynte pladsen op med 
mange lys og på flotteste vis byde de lysere tider velkommen. 

 
 

Brogaardsplads 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 

 
 
 
 

LYSFEST PÅ 
BROGÅRDS 
PLADS 
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KLIMAUDFORDRING 
” Et ton mindre” 
 

 
Kan vi ikke slippe for at høre om CO2 og Klimaudfor-
dring ? Det er jo december og jul. 
 
Nej – Du slipper ikke helt. 
 
Her kommer et par ting du godt kan tænke på selv om det er jul. 
 
Brug ”hygge belysning” i stedet for ”fuldt blus” i hele huset. 
 
Fyld ovnen op, når du julebager og tilbereder den gode julemad. 
 
Køb gode kvalitetsjulegaver, som holder længe. 
  
Giv ”varme” julegaver, dejlige varme trøjer, lune sokker og sutsko. 
 
Giv ”genbrugsgaver” – find gode brugte ting i genbrugsbutikker og 
antikvariater. 
 
Tag tog og bus på jule-familiebesøg. 
 
Tag varmt tøj på og gå eller cykle på de korte ture 
 
 
      Miljøgruppen 4 Syd/TJ   
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DIN INDSATS FOR KLIMAET  
VÆRDSÆTTES 

 
Klima-udfordringen har nu fået 2 priser 

 
Albertslunds kommunes “Initiativpris” 

og 
”Dogmeprisen” fra de kommuner der er gået 
sammen om at styrke indsatsen for et bedre  

miljø.  

 

Kræmmermarked 
Sælges: 
Sofabord i lyst træ med massiv bordplade, 
måler 110x80 cm. plade til forlængelse af bordet 
på 40 cm. 
Fremstår som nyt, kr. 250  
Ring til Birthe tlf. 43643078 
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KULDE, VARME,  
FUGT OG FRISK LUFT 
 
Varmesæsonen er i gang, og der er fyret op i 
radiatorerne. For varme skal der til i den kol-
de tid. Men det er ikke ligegyldigt hvordan, 
man opvarmer sin bolig. Der er mange måder 

at spilde de dyre grader på: Lade vinduer stå på klem, undlade at 
lufte ud, skrue op for en radiator i stedet for flere, skrue for højt op 
så varmen fiser lige igennem radiatoren og tilbage til varmeværket, 
undlade at skrue lidt ned om natten og når man ikke er hjemme og 
videre i den dur.  
Varmen skal bruges - ikke misbruges! Du bruger varmen 
bedst ved at:  
• Radiatorerne hjælpes ad med at opvarme et rum – det er ikke 
en radiator, der skal gøre hele arbejdet. 
• Mærke på radiatoren – øverst må den godt være varm, men 
nederst skal den højest være lunken. 
• Undgå at have det varmere end højest nødvendigt – bare en 
ekstra grad betyder 5 % højere energiforbrug. 
• Holde døre og vinduer lukkede. 
Og trækker det fra døre og vinduer så køb nogle tætningslister. 
 
Men når du nu lukker døre og vinduer, så skal der også luftes ud en 
gang i mellem. Hvor ofte afhænger helt af, hvor mange der er 
hjemme hvor meget. En person producerer typisk 3-4 liter fugt i 
døgnet ved ånde, sved, madlavning, bad og rengøring. Og den fugt 
skal ud af boligen – ellers giver det et fugtigt indeklima, der er 
svært at varme op og med en fantastisk grobund for skimmelsvam-
pe. Fugten er ikke det store problem om sommeren, hvor vinduer-
ne typisk står mere åbne; men nu her i den kolde tid, hvor døre og 
vinduer skal holdes lukket, for netop at holde på varmen, er det 
altafgørende at få sendt den fugtige inde-luft ud og få ny frisk ude-
luft ind.  
 
Luft derfor ud efter behov - og især er der behov, hvis der har 
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samlet sig fugt på vinduerne! Luft ud 2-3-4-5 gange om dagen. 
Åben flere vinduer og døre ad gangen, så der bliver gennemtræk. 
Hvis din bolig har tendens til skimmelsvamp og/eller du har astma 
og allergi, så er det ikke nok at lufte ud. Så skal du også sørge for 
ikke at producere så meget fugt i lejligheden: Hæng våde håndklæ-
der til tørre udenfor! Tør vaskene af med en karklud og hæng dem 
udenfor! Tør vægge og gulv af efter bad og hæng kludene udenfor! 
Tør fugt af vinduer og ud med kludene! Slå wc-brættet ned så der 
ikke fordamper så meget vand fra wc-kummen! Tør ikke tøj i boli-
gen! Brug altid emhætte! Hav ikke møbler stående op ad ydervæg-
ge! Og så selvfølgelig: LUFT UD!  
 
Det kan godt være, det lyder besværligt, men det bliver hurtigt en 
vane, og der er ingen vej udenom, hvis du har en fugtig bolig og 
du vil undgå astma og allergi. Ideelt set skulle alle huse være byg-
get, så der ikke opstod fugt-problemer; men sådan er det bare ik-
ke. Og ind til vi er nået dertil, må vi selv gøre, hvad der er nødven-
digt. 
 
Spar på varmen og send fugten ud af boligen! 

Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 
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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 
 

DECEMBER KALENDEREN  
 Genbrugshal og containerplads er åben: 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag      kl. 17-18 
 
Bemærk: 
Genbrugshallen og containerpladsen er lukket 
søndag 23. og søndag 30. 
 
Søndag 2. Julegløgg m/mere kl. 14-16 i  
genbrugshallen 
 
Fredag 21.  kl. 14 Lysfest på Brogårds plads 
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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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Julegløgg og Æbleskiver 
 

Søndag 2. december  
 

kl.14—16 i genbrugshallen 
 

serverer genbrugsgruppen 
 

Kaffe - Julegløgg –  
Æbleskiver m/mere 

 
Kom til julehygge  med  

genbrugsgruppen 
 
 


