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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 august 
mærket  ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:  
betonhjertet@va4syd.dk  

Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. september 

 
Betonhjertet er trykt på Torben Larsens bogtrykkeri i Stokkemarke 
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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” 

Prisen for et måltid er 35 kr. og der skal ske en 

tilmelding til Jørgen Hansen cafe@va4syd.dk 

eller på telefon 2893 7251 senest tirsdagen før. 

Drikkevarer medbringes 

Torsdag 
7. august 

  
Farseret ribbenssteg m/marineret 
kartoffelsalat 
 
 

  
Torsdag  
14. august 
 

Stegt flæsk m/persillesauce og rødbeder 
 

Torsdag 
21. august Chili con carne m/løse ris 

 

Torsdag 

28. august 

Kalkunschnitzel m/flødestuvet spinat 
og kartofler 
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 PARKERING PÅ  

 AFMÆRKEDE FELTER 
Der er rundt omkring i afdelingen, afmærket felter der er 

beregnet til campingvogne og trailere og det er således 

ikke meningen at personbiler skal parkere på disse felter. 

Desværre sker det ind imellem at personbiler bliver par-

keret på disse afmærkede felter, det er uheldigt, hvis der 

således ikke er plads til en campingvogn eller trailer, da 

det jo er sådan at man kan få bøde for at parkere cam-

pingvogne og trailere udenfor de afmærkede felter, så 

derfor parker venligst personbilerne på de frie pladser. 

        HE 

 

 

 

MUREN I SVANEN 
Har I alle sammen set, at nu er muren i Svanen endelig ble-

vet dekoreret med nogle ubestemmelige plader. Muren er 

ikke blevet malet inden pladerne blev sat op, så efter min 

mening ser det mildest forfærdeligt ud, det ser nærmest 

ud som om pladerne skal dække nogle huller eller revner i 

muren. 

        HE 
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IT MORGENCAFE 
Hver Torsdag kl.: 9:00 mødes vi der har lyst 
til morgenbrød og kaffe. 
Det er også her at vi løser større compu-
terproblemer. 
Åben for alle ,også jer uden pc-problemer 
 
 
 
 
 
 
 
. 
TIRSDAG 1T-CAFE KL.19 
I august måned står temaet på digitalfoto-
grafering 
Hvordan får jeg billeder fra kamera til 
computer og hvordan holder jeg orden i mi-
ne fotoalbums osv. 
Åben for alle 
       Jørgen Hansen 
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VAGTORDNING 
Udenfor Bo-VEST`s åbningstid kan VA`s vagtordning kon-

taktes på nedenstående telefonnummer 

Ordningen gælder alle VA`s afdelinger og skal uden for 

dennormale 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 

AUGUST KALENDEREN  
 Genbrugshal og containerplads er åben: 

 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 

 Søndag      Kl. 14-16 

 Torsdag      kl. 17-18 

 

Fredag 15.kl. 18 Grillaften på Brogårds plads 
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   
SVANENS KVT. 22 2620 ALBERTSLUND 
Bestyrelsen 
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 
Dorthe Larsen   Ørnen  13 E  4366 1188 
Suppleant: 
Flemming V. Wallin      4362 3030 
 
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 
—————————————————————————————- 
 

BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup 

Telefon  88180880 

Email BO-VEST@BO-VEST.DK 
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Grillaften på Brogårds Plads 
 

Traditionen tro afholder vi Grillaften  

på Brogårds Plads den første fredag  

efter skolesommerferien.  

 

Vi mødes: 
 

Fredag d.15. august kl.18 
 

I tager mad, drikke og service med hjemmefra.  

Plus hyggehumør med. 

Der vil stå en tændt grill og borde og stole  

til fri rådighed. 

Vi lover, det bliver hyggeligt.  

Det plejer det at være 
 


