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

 INDHOLD 

CAFE ØRNEN +KALENDER ” 3 

HØRINGSSVAR OM AFFALD ” 4-5 

KLIMAUDFORDRING 2008 ” 6-7 

HVAD GØR DU MED SPAREPÆREN ” 7 

HVAD GØR DU MED PÆREN ” 8 

BEBOERHUSET ” 8 

AFLYSNING AF LINEDANCE ” 8 

AFLIV STANDBY-MYTEN ” 9-10 

NØRKLEKLUBBEN ” 10 

MUREN I SVANEN ” 10 

NÆVN OG DRIFT ADR. ” 11 

STORE BEDEDAGSAFTEN ” 12 

Forsiden:   

DEN SMUKKE SKADE   

   

Indlæg fra nævn og andre udvalg/grupper, som bliver underskre-
vet med nævn/udvalg og gruppenavne, er indlæg hvor der er enig-
hed om indholdet.        
        Redaktionen/Nævnet  
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”ØRNEN” 

I Prisen for et måltid er 35 kr. og der skal ske en tilmelding til 
Jørgen Hansen på www.VA4syd.dk eller på telefon 2893 7251 
senest tirsdag 
Drikkevarer medbringes 

Torsdag 
3. april 

 
Kylling med bagte rodfrugter 
Ulla 

  
Torsdag  
10 april 
 

Gullashsuppe og  
pandekager med is og syltetøj 
Henny og Maja            

Torsdag 
17. april 

Store bededagsmenu 
Jørgen 

Torsdag 
24. april 

Frikadeller m/stuvet hvidkål 

Tirsdag 
8. april Fyldt nakkefilet m/vildtsauce/æblesalsa 

APRIL KALENDEREN  
 Genbrugshal og containerplads er åben: 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag      kl. 17-18 
Nørkleklub tirsdag 8. 
Store bededagsaften 17. 
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Til Miljø- og teknikforvaltningen 
Albertslund kommune. 
 
Brugergruppen - Ad-Hoc Arbejdsgruppe for ”Nyt 
affaldssystem”  
    Albertslund d. 18. februar 2008 
 
Høringssvar fra VA 4 Syd vedrørende nyt 
affaldssystem. 
Vores nuværende affaldssystem består dels af afhentning ved husstand af 
restaffald, papir og glas, og dels af en bringeordning til afdelingens egen 
genbrugs/containerplads. 
Til genbrugspladsen kan bringes alt andet affald, herunder deponi-, kemi-
kalie- og elektronikaffald.  
 
I afdelingen er vi af den opfattelse at ansvarlighed for sortering er afhæn-
gig af nærhedsprincippet, for jo lettere vi kan komme af med vores affald, 
jo bedre sorterer vi. 
 
Vi har forståelse for, at der kan være behov for at revurdere de forskellige 
affaldsordninger. 
Men vi har alligevel flere vigtige punkter, hvor vi er uenige med de frem-
lagte forslag til ændringer. 
 
Glasfraktionen: Hvis afhentning af glas ændres fra ved husstanden til lo-
kalt placerede ”kuber” er det, efter vores opfattelse, en forringelse af nær-
hedsprincippet. 
Vi forventer dog, at dette vil kunne fungere, hvis der er et tilstrækkelig 
antal kuber, og disse er placeret hensigtsmæssigt i forhold til beboerne.  
 
Deponi: Hvis vi ikke længer kan aflevere affald til deponi på vores egen 
genbrugsplads, er vi meget bekymrede for at småt deponi-affald vil kom-
me i brandbart affald og stort deponi-affald vil blive efterladt rundt om-
kring i afdelingen.  
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Lokal genbrugsplads: Hvis genbrugspladsen i VA-4 syd lukkes vil det være 
en stor forringelse i forhold til nærhedsprincippet. 
For beboerne i afdelingen vil det betyde, at det bliver meget vanskeligere 
at komme af med al stort affald. Vi frygter derfor, at bl.a. småt elektronik 
og kemikalieaffald vil komme i brandbart affald og stort affald af disse 
typer vil blive efterladt rundt omkring i delingen sammen med stort pap 
og andre større ting. 
 
Mange beboere i afdelingen har ikke bil og har derfor ikke mulighed for 
transporterer affaldet op nord for Roskildevej. Som det er nu, kan beboer-
ne låne trækvogne til transport af større genstande, og desuden er afde-
lingens personale behjælpelige ved særlige behov.  
 
Udover disse helt konkrete affaldshåndterings funktioner har genbrugs-
pladsen stor betydning for beboerne i afdelingen.  
genbrugsplads er velfungerende og et vigtigt og synligt signal til beboerne 

om, hvor vigtigt det er at sortere affaldet korrekt. 
genbrugspladsen har begrænset åbningstid og er bemandet i åbningsti-

den, dels af frivillige beboer og dels af afdelingens ansatte – så bebo-
erne kan altid få råd og vejledning om sorteringen af deres affald. 
Både ansatte og frivillige bliver undervist/opdateret i sorteringsregler-
ne. 

genbrugspladsen har direkte genbrug - her skifter mange gode ting ejer 
og tingenes levetid forlænges. 

genbrugspladsen er vigtig del af afdelingens identitet og sociale fælles-
skab – ”landsbyens mødested”.  

 
 
     Med venlig hilsen  
 
     På vegne af Miljø- og Genbrugsgruppe og 
     Nævn i VA 4 syd.  
     Birthe Lunau og Tove Jensen 
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KLIMA- UDFOPRDRING 2008 
 

Hvordan går det med klimaudfordringen? 
Nu er vi 14 boligområder i Albertslund der er aktive deltager i kon-
kurrencen i om at spare mest på CO2 i 2008. 
 

 
  
Der har været afholdt et fællesmøde med repræsentanter for de 
forskellige afdelinger i klimaudfordringen. Her fortælles, hvad der 
foregår af energibesparende tiltag ude i afdelingerne.  
For selvom det er en konkurrence mellem afdelingen, så er den vig-
tigste konkurrence, den der handler om at vinde over den globale 
klimaforandring. Så vi stjæler ideer fra hinanden alt det vi kan. 
 
Hører vi ikke for meget om klimaforandringerne? 
Der skrives og tales meget om klimaforandringer, CO2, spar på var-
me, spar på el osv. Og nu er der også udsendelser i fjernsynet om, 
hvordan jeg vi kan spare. Nogle vil måske synes, at vi høre for me-
get om de klimaforandringer. Jeg synes det er fint, at der er så me-
get fokus på det, så kan vi jo hver især sortere i informationer og 
bruge det vi finder bedst. 
 
Skal det være så kedeligt alt sammen? 
Nu skal det jo ikke være så kedeligt alt sammen, så derfor deltog 
afdelingen også i den verdensomspænde i event ”Sluk lyset”, som 
fandt sted sidst i marts. Det handlede mest om, at vise alverdens 
politikere, at de for alvor skal gøre noget ved klimaforandringerne. 
For selv om vi alle a spare hjemme hos os selv, så rykker det ikke 
nok, hvis ikke der tages store beslutninger om verdens energifor-
brug. 
 
 

Disse boligområder er med i 2008 

Hyldespjældet, Galgebakken, Blokland, VA 6 vest, VA Nord, AB 
Nord, Godthåbsparken, AB Syd, Ulfbuen, VA 4 Syd – De nye er: 
Herstedøster Landsby, Oldbuen, Vegavænget og Læhegnet. 
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Hvad er det nu for noget med det CO2? 
Hvordan ser det ud? – Hvor meget fylder det? 
Det sidste kan du få svar på d. 5. april i Albertslund centret. 
Mellem kl. 10 og 15 er der opsat en stor flot ballon, der svare til 
størrelsen på ”1 ton CO2” – Så kom forbi og se med egne øjne hvor 
meget det fylder. 
Samtidig kan du får inspiration og gode råd om energibesparelser.  
 
        Miljøgruppen/TJ 

HVAD GØR DU MED SPAREPÆREN— 
NÅR DEN ER SPRUNGET? 
 
1. Smider den i skraldeposen?  
 
2. Afleverer den som farligt affald?  
 
3. Lægger den i glasfraktionen?  
 
Rigtigt svar: En energispare-pære skal afleveres på gen-
brugsstationen som farligt af-fald. Ligesom lysstofrør indehol-der 
energisparepærer små mængder kviksølv, der er særde-les miljø-
skadeligt og farligt for menneskers sundhed. (Bemærk at der udle-
des mere kviksølv, når man afbrænder kul for at producere strøm 
til en glødepæ-re!). Det er vigtigt at undgå at sparepærer knuses, 
da kviksøl-vet så fordamper til omgivelser-ne. Alt i en sparepære 
eller et lysstofrør kan genbruges: Glas, metalender og kviksølv kan 
skil-les ad.  
 

   Med venlig hilsen Agendacenter 
?  
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HVAD GØR DU MED PÆREN- 

NÅR DEN ER SPRUNGET? 

Smider den i skraldeposen med restaffald?  

Lægger den i glasfraktionen? 

Afleverer den på genbrugsstationen, i kassen med metal? 

Rigtigt svar: En almindelig glødepære skal smides i den almindelige 
affaldspose til dagrenovation. Dagrenovationen sendes så til Vest-
forbrændingen, hvor det forbrændes. Glasset smelter sammen med de 
andre ubrandbare dele i affaldet, der opsamles på bunden af anlægget 
som slagge. Slaggen knuses og renses for magnetiske metaldele, der 
bliver omsmeltet og genanvendt.  Det gør ikke noget at slaggen indehol-
der glas, når den genbruges som underlag ved bygge- og anlægsprojek-
ter. Derimod kan en enkelt pære i glasfraktionen gøre den helt uegnet 
til genbrug. Og husk: Normalt skal metal afleveres i metalfraktionen!  
 
     Med venlig hilsen Agendacenter 

BEBOERHUSET 
På beboermødet den 25. februar blev der vedtaget nye regler for 
udlejning af huset til private arrangementer for afdelingens beboe-
re. 
Reglerne kan ses på afdelingens hjemmeside, og de bliver udsendt 
sammen med referat fra mødet. 
Det er vigtigt, at lejere af huset respekterer disse regler, så arran-
gementer i huset ikke bliver til gene for husets naboer. 
         tm 
 

AFLYSNING AF LINEDANCE 
På grund af workshops i huset er linedance den 7. april aflyst. 
Der danses igen mandag den 14. april kl. 19.30. Alle beboere er velkom-
ne! 
         tm 
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AFLIV STANDBY- MYTEN 
 
Der florerer i dag en myte om, at det kan være skadeligt for f.eks. 
tv og computer, at man slukker for strømmen til dem – at de har 
bedst af at stå på standby. Men det passer ikke. Det er bare en my-
te. 
 
Agenda Centeret har henvendt sig til både B&O, Philips, JVC, Sam-
sung, Sony, Canon, Acer, HP og Denver og fra alle steder er svaret 
entydigt: Vores produkter kan tåle, at man slukker helt for strøm-
men – hos Samsung siger de endda, at deres apparater ligefrem 
har godt af det! Det skader altså ikke apparaterne at slukke for 
strømmen. På nogle enkelte apparater kan det være uhensigts-
mæssigt, hvis indstillingerne ryger, når strømmen bliver taget, eller 
hvis man har sat DVD’en til at optage mens man ikke er hjemme - 
men det skader ikke apparaterne. 
 
Der er derfor ikke længere nogen god undskyldning for ikke at 
slukke på kontakten, når tv’et eller computeren ikke er i brug.  
For at man nemt kan slukke for alle de apparater (DVD, video, prin-
ter, scanner mv.), man har i forbindelse med sit tv eller sin compu-
ter, kan man anskaffe sig en ”afbryder-stikdåse” med nok antal ud-
træk til alle apparater.    

 
Hvis man har svært ved at huske at slukke på kontakten eller kon-
takten sidder et besværligt sted, er det i stedet en god ide at købe 
en spareskinne til tv eller til computer. Især hvis man har mange 
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apparater tilknyttet henholdsvis tv eller computer er det en god løs-
ning. Spareskinnerne virker på den måde, at når man slukker for 
computeren eller tv’et, så bliver der automatisk slukket for alt det, 
der er koblet til skinnen. (Dog bliver strømmen til tv eller computer 
ikke taget, hvorfor man stadig skal slukke på stikkontakten, hvis 
man gerne vil af med hele standbyforbruget).  
 
Hvad der passer en bedst, er individuelt, men der er ingen tvivl om, 
at der er mange penge og CO2 udledning at spare for de fleste af 
os, uanset hvilken løsning der vælges. 

Med venlig hilsen  
Agenda Center Albertslund 

“NØRKLEKLUBBEN”  
Tirsdag d. 8. april kl. 19 
Mødes vi igen til en hyggeaften i ”Nørkle klubben” 
 
 Tag dit håndarbejde med. strikketøj, sytøj eller hvad du har 
gang i. Eller kom bare for at hygge dig lidt. 
Husk alle er velkommen og du må gerne invitere en gæst med.  
Det er muligt at lave kaffe og the. 
Velkommen i ”Nørkleklubben” 

           Kontaktperson Tove tlf. 43620915  
                eller mail tovejensen@4syd.dk 

MUREN I SVANEN 
Nu har der verseret et par ordvekslinger mellem Steen Christi-
ansen og undertegnede i AP om  stiforløbet i Svanens kvarter. 
Jeg mener at det IKKE er for sent til at ændre forholdene til 
noget bedre. 
Men, hvis det skal lykkes skal det bakkes op af så mange som 
muligt bl.a. nævnet. Det kan tages op på næste beboermøde 
hvor en ændring kan vedtages. 
       Rein Rubenkamp 
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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  8819 0953 
 
 
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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Gåtur på volden d.17.april 
Traditionen tro går vi aftentur på volden 

Store bededags aften. 
 

Vi mødes på volden ved Brogårds plads kl.19 og starter  
voldvandringen derfra. 

Der er muligvis en øl - eller vandpause på vejen – traditionen tro! 
I år er der også mulighed for at tilså ”ovalerne” på volden. 

Efter gåturen vil der kunne synges passende viser i beboerhuset 
 med dertil hørende varme hveder, kaffe/te og saft. 

 
Mød talstærkt op i godt humør. 

Inviter gerne beboere med fra andre boligafdelinger. 
 

Miljøgruppen 


