
1 Betonhjertet maj 2008   

  VA 4 syd                     Nr. 5 maj 2008 



2 Betonhjertet maj 2008 
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REDAKTIONEN BESTÅR AF 
Henny Eilersen, Erik Vang Nielsen, Dorthe Larsen og Maja Reutzer  
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”ØRNEN” 

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 
8. maj 

 
Kotelet a la india med løse ris 
Henny og Maja 
 

  
Torsdag  
15. maj 
 

Græsk farsbrød med Tsatsikji og salat 
Ulla 

Torsdag 
22. maj Surprise 

Torsdag 
29. maj 

Helstegt mørbrad med flødekartofler 
Maja Henny 
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 Brugergruppemødet den 1. april handlede mest om den nye affaldsord-
ning, der har været diskuteret voldsomt i de seneste par måneder. Men 
også andre ting var på dagsordenen. Først dog lidt om affaldsordningen: 
  
Ny affaldsordning fra 1. 2 .2009. Opgaven har været at få service, øko-
nomi og miljø til at gå op i en højere enhed i den nye affaldsordning. Det 
første forslag fik en hård medfart både i AP og på borgermødet i febru-
ar. Indvendingerne er taget til efterretning, og nu behandlede Bruger-
gruppen så det nye forslag. Det betyder, at der i første omgang ikke bli-
ver nedlagt / sammenlagt lokale genbrugspladser. Ej heller skal vi have 
kuber til glas, men der laves forsøg med små lokale glasbeholdere.  
Størst bliver ændringerne for parcelhusene. Pap og metal indsamles 
fremover særskilt en gang om måneden ved hver enkelt husstand, mens 
plast og ikke mindst småt elektronik skal afleveres på kommunens Gen-
brugsstation på Gadagervej. Det, der affødte den største diskussion, var 
dog spørgsmålet om den "ekstra sæk", som parcelhusfolket i dag har 
mulighed for at stille ud hver uge. Fremover kan der stilles en sæk med 
småt brændbart (dvs. uden madrester og andet vådt affald) ud en gang 
om måneden. Hvis man har brug for en ekstra sæk til dagrenovation, må 
man købe den - formentlig for ca. kr. 25. Formålet er at motivere til en 
bedre sortering. 
Efter behandlingen i Brugergruppen skal forslaget nu endelig vedtages i 
Kommunal-bestyrelsen. 
  
Incitamentstaksten gøres mere forståelig. Den sværest forståelige takst 
vi har, er nok incitamentstaksten for fjernvarme - også kaldet afkølings-
tariffen. I korthed går den ud på, at dem, der sørger for, at fjernvarme-
vandet er så lang tid i deres radiatorer, at det når at blive koldt, inden 
det sendes tilbage til varmeværket, belønnes, mens dem, der skruer me-
get op, så vandet fiser lige igennem radiatoren, uden at det når at blive 
koldt, de skal betale ekstra.  
Problemet med taksten har været, at det er alt for svært selv at regne 
ud, om man gør det godt eller skidt. Det bliver der nu lavet om på. Ikke 
sådan at det bliver let (for det er varmeregnskaber ikke), men det bliver 
lettere. Og nu hvor den nye enklere afregnings-metode er på plads, vil 

Nyt fra Brugergruppen – April 2008 
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Forvaltningen udarbejde informationsmateriale om taksten, så vi igen 
kan få fokus på, at det er fornuftigt at afkøle fjernvarmevandet så me-
get som muligt.  
  
Renholdelse af grønne områder indklaget til Statsforvaltningen. Bruger-
gruppen er ikke helt enige om finansieringen af renholdelsen af byens 
grønne områder, (det der tidligere hed ”Min By – Ren By”). Flertallet har 
besluttet, at den skal finansieres over affaldstaksterne, mens mindretallet 
synes, den skal finansieres over skatten. Og nu har Milebuen så sendt 
sagen til Statsforvaltningen, for at få en afklaring. Det bliver spændende 
at se, hvor den ender. Får Brugergruppe-flertallet medhold, fortsætter 
den ekstra renholdelses indsats. Får Milebuen medhold, er der 2 mulig-
heder: Enten finder politikkerne nogle skattekroner i kommunekassen, 
eller også bliver renholdelsen af byen dårligere. 
 
Agenda Centeret. Da Agenda Centeret hvert år får penge via vand-, var-
me- og affaldstaksterne, behandler Brugergruppen også hvert år Agenda 
Centerets regnskab, beretning og handleplan. Alle 3 blev godkendt og 
beretningen kan ses på www.agendacenter.dk 
  
Brugergruppens årsberetning. Hvert år udarbejdes der en årsberetning 
for Brugergruppens arbejde. Beretningen blev godkendt på mødet, og vil 
blive lagt ud på kommunens hjemmeside. Den kan også fås ved henven-
delse til Miljø- og Teknik-forvaltningen eller i Agenda Centeret. 
  
Valg til Brugergruppens arbejdsgruppe (bestyrelse). Hvert andet år væl-
ges der medlemmer til arbejdsgruppen. På mødet den 1.4. blev følgende 
7 valgt: Rudi Tobisch (Godthåbsparken), Preben Pedersen 
(Poppelhusene), Bent Jørgensen (Vest), Lars Bremer (AB Syd gård og 
række), Povl Markussen (Hyldespjældet), Poul H. Nielsen (VA 6 Vest) og 
Uffe Jørgensen (Ulfbuen). 
Vil du vide mere om arbejdet i Brugergruppen, kan du altid kontakte Bru-
gergruppe-medlemmet i dit boligområde. 
  

Med venlig hilsen 
Brugergruppens Arbejdsgruppe 
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Til: Nævnet, Genbrugsgruppen, Miljøgrup-
pen, Driften og alle beboere i 4 syd. 
Som 4 Syds repræsentant i Brugergruppen vil jeg gerne orientere 

jer om det sidste nye om  

Nyt affaldssystem i Albertslund.  
 

Den glædelige nyhed er at der ikke sker nogen af de foreslåede 
ændringer af 4 Syds affaldssystem. 
Der kom så mange indsigelser på borgermødet og så mange hø-
ringssvar at kommunen ændrede sine planer. 
 
Dog er det sådan at planerne om nedlæggelse eller sammenlæg-
ning af genbrugspladser ikke helt er opgivet. Der vil blive arbejdet 
videre med dette i den næste affaldsplan. 
Kommunen har lovet at det vil ske i samarbejde med de enkelte 
afdelinger. Og det er ikke mit indtryk at 4 syds genbrugsplads er i 
stor fare for nedlæggelse. 
Men jeg vil løbende følge med, så vi er parate, når der sker nyt i 
sagen igen.  
      Med venlig hilsen  
      Tove Jensen Ørnen 12 A. 

TYVERI I SVANENS KVT. 
Det er desværre ikke første gang vi har fået  
stjålet blomster/buske m.m. i vores fælleshave i 
Svanen11.  
 

Lige før Påske blev der klippet påskeliljer af til en hel buket - 
og det synes vi virkelig er strengt, at vi ikke kan have vores blom-
ster i fred, så alle der går igennem vores fællesgård kan glæde sig 
over de smukke planter og blomster! 
Jeg nægter at tro det er på grund af nød, når mennesker stjæler 
bl.a. blomster hos os.    Mvh.  
       Beboerne i Svanen 11 
       ved/Flemming Larsen 
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EFTER SLUK- LYSET DAGEN 
 
Lørdag d. 29 marts var der mange albertslundere, der bakkede op 
om WWF´s kampagne ”Sluk lyset”. 
Det var en verdensomspændende kampagne, som gik ud på at 
slukke lyset i en time. Og derved vise alverdens politikere, at de 
skal gøre noget ved CO2 udslippet og klimaforandringerne. 
 
Miljøgruppen i VA 4 Syd havde inviteret beboerne på kaffe og kage 
i beboerhuset og et afsluttende fakkeltog til bjerget i Kongs- holm-
sparken. 
Det blev en fin tur til bjerget under en flot stjernehimmel. 
Fra toppen af bjerget kunne vi godt se, at der var mørkt i mange 
huse, men vi kunne også se at gadebelysningen og anden uden-
dørsbelysning var tændt. 
 
Mange deltagere gav tydelig udtryk for deres skuffelse over at Al-
bertslund kommune ikke bakkede kampagnen op og slukkede en 
masse kommunalt lys. 
Vi skal være sådan en grøn foregangskommune og så kan ”de” ikke 
engang slukke lyset i en time, blev der bl.a. sagt.   
 
Med dette indlæg vil Miljøgruppen i 4 syd gerne give denne kritik 
videre til Albertslund kommune og opfordre både kommunen og 
endnu flere Albertslundere til at bakke kampagnen op, når den for-
håbentlig gentages til næste år. 
 
Det var en god oplevelse at være med i sådan et verdensomspæn-
dende arrangement og vide, at de begyndte med at slukke lyse ude 
i østen og fortsatte hen over hele kloden indtil solen også var gået 
ned langt ude i vest. 
Og det var også dejligt at se, at vi har mange ” klimavenner” i 4 
Syd og i resten af byen  -  Tak for opbakningen. 
 
       Miljøgruppen i 4 Syd 
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KLIMAUDFORDRING- ET TON MINDRE 
Klimaudfordringen holder sommerferie! 
Ingen skriverier i juni, juli og august. 
Men det betyder ikke at du ikke skal passe på CO2 udslippet og 
spare på energien i sommer. 
Her kommer nogle Sommerspareråd. 

 
nyd de lyse sommer aftener 

gå en tur i stedet for at sidde foran fjernsyn eller computer 
 
lad bilen stå og brug cyklen som transportmiddel  

Albertslund og omegn har gode cykelstier på kryds og tværs 
 

tag cyklen med tog og metro, når du skal på sommerudflugt  
den kombination giver rigtig mange udflugtsmål i Køben-
havn og omegn – Dyrehaven – Vestamager – Amager 
strandpark………    

 
find sommeroplevelser i nærområdet 

Albertslunds mange grønne områder, byens legepladser, 
Vestskoven, Badesøen, Køgebugtstrandspark  ………….. 

 
når du har grillen tændt, så tilbered al maden på grillen 

lun både grønsager og brød på grillen - så skal  ovn og 
komfur  

ikke tændes 
 

spis fortrinsvis frisk dansk frugt og grønt i stedet for udenlandsk 
 

tør vasketøjet i sommerluften i stedet for i tørretumbleren 
 
overvej nøje om du behøver flyve eller køre langt i bil for at hol-

de sommerferie 
 
    Rigtig god CO2 besparende sommer 
    Miljøgruppen 4 Syd/TJ 
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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  
         

MAJ KALENDEREN  
 Genbrugshal og containerplads er åben: 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag      kl. 17-18 
 
Bemærk:  
Genbrugshallen er lukket 1. pinsedag men til gengæld åben 
2. pinsedag kl. 14-16 
 
Søndag 18 maj oprydning i hallen se bagsiden 
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MALING AF TRÆVÆRK 
Endelig blev det forår og mange her i 4 syd er i 
gang med oprydning i haver og omkring deres hus 
og så kan man jo rigtig se hvor snavset træværket 
er, men det er der råd for. 
Fra 1. maj kan man afhente gratis maling, bestil 
det på ejendomskontoret i åbningstiden, så malin-
gen står klar, når lysten til at male melder sig 
         HE 

 
 
  IT-KLUBBEN KØRER IGEN 

Hver tirsdag kl. 19 kan du komme op til IT-
klubben og få råd og vejledning om computerpro-
blemer og andet der drejer sig om IT. 
Tage evt. din fejlbehæftede computer med, så 
forsøger vi at få den til at køre. 
Vi har også en halv/hel times undervisning i grund-
læggende Windows, hvis der er nogen der ønsker 
det. 
    Alle er velkomne Tage Jensen 



11 Betonhjertet maj 2008 

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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 Forårsrengøring og forskønnelse  
 af fællesarealerne 

  Nu er tiden igen inde til den årlige forårsrengøring. 
  I år står miljøgruppen ikke for arrangementet, men i  
  kan søge om fortæring som de andre år. (100 kr. pr.  
  husstand). River, skovle, trillebør mv. kan stadig lånes  
  i ejendomskontorets eller genbrugspladsens åbningstid 
  Derudover kan i søge miljøgruppen eller nævnet om midler 
  til forskønnelse af jeres fællesareal. (Planter, kummer 
  bord/bænksæt mv.) 
        Godt forår 

        Miljøgruppen 

 

 

 Forårsoprydning i genbrugshallen 
  Søndag 18. maj rydder genbrugsgruppen op i hallen,  
  kom og hent det du har lyst til inden det bliver smidt ud. 
  Kom fra kl. 11 og få en kop kaffe og en bid brød  
  sammen med genbrugsgruppen. 
  Vi holder åbent mellem kl. 11 og kl. 13 og igen den  
  sædvanlige tid kl. 14-16 
                    Genbrugsgruppen/HE 


