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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 
Informationsudvalget består af:  
Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Birthe 
Lunau og Rene Nielsen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. nov. 2009.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. de-
cember Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges 
i postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail 
til: info@va4syd.dk  
Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 

Faste arr. I Beboerhuset 
Linedance hver onsdag kl.: 19:00 
Mød bare op det er bare sjovt. 
It aften hver tirsdag kl.: 19:00 
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3 december ERIK OG TAGE LAVER  
GULEÆRTER  

10. december ULLA SEVERER DAGENS FISK 

17. december STOREJULEFROKOST I CAFEEEN  
MANGE AF DE FASTE GÆSTER SEVERER FOR-
SKELLIGE EGNSRETTER. 
RENE KOMMER MED SIN GUITAR FOR I AFTEN 
SKAL DER SYNGES IGEMMEN  

 GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE  
VI SES IGEN  TORSDAG DEN 7 JANUAR 2010 
TIL NYTÅRSTAFFEL 

 I 

”Ørnen” 

IT - morgencafe   Hver torsdag kl.: 9:00  
  
   Vi mødes til morgenbrød og kaffe. 
   Det er også her, vi løser større computerproblemer    
   som fx virus og spam.    Genskaber din computer osv.  
   
  Åben for alle - også jer uden pc-problemer.     It nørderne 
 

 

Du tilmelder dig senest       

tirsdagen før. 
  

Send en email til       

cafe@va4syd.dk 

eller smid en seddel  ind           

i beboerhuset. 

Prisen er 35,00 kr. 

Vi mødes kl. 18.00 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen 
 

I september udgaven af Betonhjertet kunne man læse, at der 
var en tvist mellem afdelingsbestyrelsen og driften, om i hvil-
ket omfang afskaffelsen af den såkaldte 1-meter regel, skulle 
udmøntes i blandt andet ansættelse af personale. 
 
Det er dog ikke sådan, at tvisten er afsluttet, den er under 
forsat behandling i teknisk udvalg. Driften og de medlemmer 
af afdelingsbestyrelsen, som sidder i teknisk udvalg, er blevet 
enige om en model for den videre behandling. En model der 
blandt andet omfatter en gennemgang af driftens arbejdsop-
gaver, sat i forhold til hvad vi som beboere, har af forventnin-
ger. 
 
I afdelingsbestyrelsen venter vi på resultatet af oktober må-
neds naboskabsundersøgelse. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle de, som tog sig tid til at be-
svare de mange spørgsmål – rigtig mange af 4Syds beboere 
deltog i undersøgelsen, og endnu ubekræftede rygter vil vide, 
at svarprocenten ligger lige omkring de 40, hvilket er flot i 
forbindelse med en sådan undersøgelse. 
 
Hvilke resultater vi kan udlede af undersøgelsen, venter vi 
spændt på. 
 
Julegaverne venter vi også spændt på – og må jeg i den for-
bindelse, på vegne af hele afdelingsbestyrelsen, ønske alle 
beboere i 4Syd er rigtig glædelig jul. 
 
Vil man vide mere om hvad der sker i afde-
lingsbestyrelsen, så kan referaterne læses 
på afdelingens hjemmeside www.va4syd.dk 
 
Endnu engang rigtig glædelig jul 
Flemming V. Wallin 
Afdelingsbestyrelsen i 4Syd 
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Støj på tv-kanalerne 
 

Er der forstyrrelser på en eller flere, men ikke alle tv-kanaler, 
så bør man udskifte dine antennekabler. 
 
YouSee har konstateret, at nogle af deres kunder oplever 
støj på skærmen, mens andre slet ikke kan modtage udvalg-
te kanaler.  
 
Forklaringen er forstyrrelser fra det nye, digitale sendenet. 
 
Signalerne fra luften kan påvirke modtagelsen i tv-apparatet, 
hvis det benyttede antennekablerne ikke er tilstrækkeligt 
godt afskærmet eller ikke er af en tilstrækkelig god kvalitet. 
 
Tre generelle råd til antennekabler:  
 

brug dobbeltafskærmet færdigsamlet antennekabel i 
god kvalitet, som både har trådnet samt folie yderst i 
kablet og dermed kan afskærme fra udefrakommende 
signaler 

 
kablet bør maksimalt være 10 meter langt kabel - jo 
kortere kabel, des bedre billedkvalitet 

 
vælg et tykt kabel frem for et tyndt - det tykke er ofte 
bedre afskærmet for støj, hvilket forbedrer billedkvali-
teten 

 

 

 

 

 

 

 

Flemming V. Wallin 

It-udvalget 
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Familiehygge 

￼               ￼  
 
- Vær sammen med familien i ”julestuen” og sluk 
lyset i de øvrige rum 
 
- Udnyt det sidste 
dagslys og gør 

      - Giv bæredygtige eller økologiske gaver 

-Giv gaver der ikke bruger batterier 

-Giv gaver uden farlige kemikalier 

-Giv gaver der holder længe 

 

 
Miljøgruppen øn-
sker alle beboere i 4 
syd ”En god og hyg-
gelig  
energisparejul” 
￼ 

 
Brug diodelys, hvis du er til lyskæder 
Styr lyskæden med et tænd sluk ur 
 

    
Brug lys af ren stearin 
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           ￼        ￼        

 
- Planlæg julemaden efter princippet 

”lidt men godt”. 
- Planlæg julebagning og madlavning, så ovn 

og komfur bruger så lidt energi som muligt. 
- Brug økologiske og danske råvarer. 
- Kasser ikke overskydende mad, køl eller frys det 
ned til senere brug. 
 
 

 

 
 - Giv gaver af god kvalitet 
 
  -Giv genbrugsgaver 
 
  -Giv oplevelses gaver 
 
  -Giv gaver fremstillet af genbrugsmaterialer 
 

      - Giv bæredygtige eller økologiske gaver 

-Giv gaver der ikke bruger batterier 

-Giv gaver uden farlige kemikalier 

-Giv gaver der holder længe 

 

 
Miljøgruppen øn-
sker alle beboere i 4 
syd ”En god og hyg-
gelig  
energisparejul” 
￼ 
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Klodemosaikken 
Afdelingsbestyrelsen og miljøgruppen har bevilget hver 1000 kr. 
til en mosaik, som Agendacentret har taget initiativ til i forbin-
delse med klimatopmødet i København i december. De fik i alt 
indsamlet ca.50.000 kr.ind. 
Mosaikken på muren ved jernbanen er nu ved at være færdig. 
De 4 kloder svæver rundt på den stjernefyldte nattehimmel. Det 
er et flot syn. 
Underteksten lyder: ”Globale aftaler eller flere kloder”. 
Man kan se dem fra toget, fra broen over jernbanen ved Vallens-
bæk Torvevej eller arealet på den anden side af skinnerne. 
Fernisering 

 

Der er fernisering på 
klodemosaikken fre-
dag d.4.december 
kl.13. 

 

 
 
 
 
Demostration 
d.12.december 
Derudover lægger Agendacentret op til, at vi deltager i en stor 
demonstration i København i anledning af samme klimatopmøde. 
Tid og Sted for fælles afgang oplyses senere på afdelingens op-
slagstavler. 
Miljøgruppen 
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Løse hunde i VA4syd 
 
Hvorfor kan ”mange” husstande ikke gå med deres hund(e) i 
snor i vores afdeling, når vi nu har bestemt det på et beboermø-
de? 
Jeg er holdt op med at sige det til de hundeejere der ikke over-
holder det husdyrreglement, som de selv har skrevet under på, 
fordi enten for jeg et beskidt svar eller de bliver sure og vender 
ryggen til mig og går – og jeg kan tilføje, at det sker hele døgnet 
rundt med løse hunde i vores afdeling. 
Mvh. 
Flemming Larsen 
Svanen 11 B 
 
 
 
 

Alt affald med ledning er elektronik-affald! 
 
 
Alle ting, der har en ledning i sig, er elektronik-affald, og det skal 
derfor sendes til genbrug. Det er Tommel-fingerreglen for elek-
tronik-affald. Og nogen gange bliver man overrasket. Se bare 
her: 
 

Elektronik til genbrug:  
 
TV, DVD, video, radio, PC’er, printer, scanner, støvsuger, køkken-
maskiner, batteriværktøj, lamper, kabler, spareskinner, opladere, 
regnemaskiner, solcelle ting, mobiltelefoner, i-pod,  postkort med 
musik i, og børnesko med lys i! 
 

Skal ikke sendes til elektronik genbrug:  
 
Køleskabe, frysere, batterier, gløde pærer og sparepærer (de skal 
til farligt affald)!   
 
 
 
Med venlig hilsen Agenda Centeret 
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Lysfest på Brogaards plads 
 
 

Fredag d. 18. december  
 

markerer vi, at vi går mod lysere tider.. 
 

Omkring kl.15 tænder vi bål som vi plejer. 
  

Der er juice, gløgg og æbleskiver.  
 

Måske kommer børnene fra Børnehuset Spæt-
ten og synger julesange. 

 
Kom med - så ønsker vi hinanden en god jul. 

 
 
 
 
 

Vi tager fakler med så vi kan pynte pladsen op 
med mange lys og på flotteste vis byde de ly-

sere 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. 
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Julemarked 
Søndag d.29. november kl.13 - 17 

I beboerhuset Svanens kvt 22 

Kom og vær med 

Julekagebagning julesange  Linedance 
 Husflid  Loppemarked  Miljøbod 

Kom og se på eller få en bod til dine ting og 
sager. 
Kom og bag en kage -  
og har du en spændende dej, så tag den med. 
Vær med til at danse og kom og få råd og vej-
ledning om miljø. 
Beboerhusgruppen. 

 

Julegløgg og Æbleskiver 

 

Søndag 6. december  

 

kl.14—16 i genbrugshallen 

 

serverer vi 

 

 Julegløgg – kaffe 

og æbleskiver 

Kom til julehygge  med  

genbrugsgruppen 
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VAGTORDNING 
 
Udenfor Bo-VEST`s åbningstid kan VA`s vagtordning kontaktes på 
nedenstående telefonnummer 
 
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 

Vis mig dit boligområde   
 
- Stor fotoudstilling i Kanalens Kvarter fra d. 7. januar 2010 
 
I september og oktober løb efterårets store ABC–fotokonkurrence 
under overskriften ”Derfor er det fedt at bo i mit boligområde” af 
stabelen. Konkurrencen var åben for alle beboere mellem 0 og 
99 år i Albertslund Nord, Blokland, Kanalens Kvarter og Syd.  
Overskriften har tilsyneladende givet inspiration til områdernes 
mange talentfulde fotografer. Konkurrenceudvalget har modta-
get mange imponerende, flotte og interessante fotografier af li-
vet i og omkring boligområderne. Nu vil en uvildig dommer gå i 
gang med at vurdere de forskellige bidrag og finde vinderne. 
Alle de bedste billeder vil blive udstillet i Tunnellen v. Kanalga-
den under Albertslundvej.  
Udstillingen kan nydes fra starten af det nye år og et par måne-
der frem. Den åbnes officielt ved en fernisering d. 7. januar kl. 
15:30, hvor også vinderne vil blive præsenteret. Der vil blive ser-
veret lidt godt at nippe til. 
Kom og se dit boligområde fra nye, spændende vinkler. Alle er 
velkomne!  
Med venlig hilsen 
ABC – fotokonkurrenceudvalget 
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   
Svanens Kvt. 22 2620 ALBERTSLUND 

Se mere på hjemmesiden www.va4syd.dk   
——————————————————————————————–—- 

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 
 

Genbrugspladsens  åbningstider  

 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 

 Torsdag      kl. 17-18 
 

 Søndag      Kl. 14-16 
     

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tove Meyling Ørnen 17 A 43 64 84 66 

Maja Reutzer Uglen 9 C 43 64 80 70 

Henny Eilersen Ørnen 26 A 43 64 15 94 

Vibeke Hansen Hanen 4 A 61 69 36 62 

Dorthe Larsen Ørnen 13 E 43 66 11 88 

Lena Kujahn Ravnen 14 B 28 83 07 02 

Flemming Vinther 
Wallin 

Ravnen 14 A 43 62 30 30 

Suppleant: 

Tonni Bodal Ørnen 9 E 29 59 94 76 

Revisor: 

Willy Andersen Duen 9A 43 64 36 18 



16 Betonhjertet december 2009 


