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2 dec  HELSTEGT PATTEGRIS MED GROVE GRØNSA-
GER OG RØDKÅLSALAT SOM TONNI –WILLY 
OG TAGE LAVER  

9 dec MÅNEDENS FISKERET  

16 dec ÅRETS JULEFROKOST MED EGNE RETTER — 
HAR DU LYST TIL AT MEDTAGE EN RET SÅ 
SEND EN E-MAIL   

Onsdag 29 dec  EFTERMIDDAGSJAZZ SE BAGSIDEN 

”Ørnen” 

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

Du tilmelder dig     

tirsdagen før.     

cafe@va4syd.dk 

eller smid en seddel  ind           

i beboerhuset. 

Prisen nedsat i decem-

ber til kun 25,00 kr. 

Pr person 

Vi mødes kl. 18.00 

God jul 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen. 
På det seneste beboermøde, besluttede et stort flertal, at 
afvise en ekstraordinær opkrævning på ca. 2,2 millioner 
kroner for renovation fra Albertslund kommune. Ifølge kom-
munen har de gennem de seneste 5 år ikke opkrævet den 
korrekte renovationsafgift , og de har derfor fremsendt en 
ekstra opkrævning, som afdelingen kunne afdrage med på 
ca. 250.000 kroner årligt over de næste 5 år – men dette 
blev altså afvist af beboermødet. 
 

Beboermødet pålagde afdelingsbestyrelsen og driften at 
arbejde videre på sagen, hvilket vi selvfølgelig gør. Fra af-
delingsbestyrelsens side har vi skrevet til BO-VEST, kom-
munalpolitikerne og forvaltningen om sagen, og aktuelt har 
kun BO-Vest reageret – derfra afventer man Albertslund 
kommunes sagsbehandling. Kommunalpolitikkerne og for-
valtningen har endnu ikke reageret! 
 

Derudover arbejder vi med at få opdateret husordenen 
hvor vi blandt andet vil udarbejde nye regler og præcisere 
eksisterende regler omkring vedligeholdelse af boligens 
facader, 1 meter reglen, udlejning af carporte, p-pladser til 
påhængsvogne mv. den opdaterede husorden forventes at 
være klar til behandling på beboermødet i april. 
 

Som noget nyt vil vi afholde temamøder i afdelingsbesty-
relsen omkring Masterplanen, økonomi, driftens arbejdspla-
ner blandt andet ud fra opmåling af vores udearealer og 
kompetanceafklaring - hvad kan og må afdelingsbestyrel-
sen ”blande” sig i vedrørende driftens arbejde, så vi alle er 
bedre informeret til en videre debat på eksempelvis bebo-
ermøder. 
 

Vi har haft kontakt med ABC og klub Svanen i forbindelse 
med hærværk og uro forårsaget af unge omkring Svanen – 
umiddelbart synes det at hjælpe. I samme forum behand-
les også samarbejde med de andre afdelinger i syd om fæl-
les beboerfaciliteter og aktiviteter. 
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Vores kontakt til driften foregår via Michael på hvert an-
det møde i afdelingsbestyrelsen, og løbende via mails. Vi 
behandler løbende sager omkring vedligehold af udearea-
ler og boliger, genbrugspladsen, driftens arbejde, kloakker 
og rotter, telefoniproblematikker, det vil sige alt i alt en 
blandet landhandel af sager, problemer og opgaver. 
 

Flere afdelinger i Albertslund syd har udtrykt ønske om en 
eller anden form for driftssamarbejde, hvilket har fået BO-
Vest til at starte et projekt op, som skal kaste lys over 
hvilke ønsker, krav og forventninger der er til et drifts-
samarbejde. Fra afdelingsbestyrelsen deltager vi selvføl-
geligt i dette projekt, og hvis det bærer frugt, så ender 
det selvfølgelig også som forslag til et kommende beboer-
møde. 
 

I forbindelse med Masterplanen er der lavet forskellige 
aktivitetspladser, og det er blevet besluttet at lave en 
”Walk of Fame” - stjerner indstøbt i fliser med navne eller 
hændelser. Meningen var, at beboerne i de forskellige af-
delinger skulle fremsætte forslag til hvem, eller hvilken 
hændelse, der skulle have sin egen stjerne. Fra opfordrin-
gen til at komme med emner var modtaget og til der var 
deadline på ”Betonhjertet”, var der ikke mange dage, 
hvorfor afdelingsbestyrelsen selv valgte at indstille føl-
gende: 
Lukningen af Vridsløsevej, Mads Raulund - grundlægger af 
kommunens unikke daginstitutionskultur, Jørgen Hansen - 
ildsjæl og ikke mindst tagsagen. Nu får vi se hvad der bli-
ver udvalgt. 
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en god jul og godt nytår. 
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ABC-kalender Albertslund Syd December 
 

Julefest, d. 12. december, kl. 14 – 16.30 i beboerhuset Ør-

nen, Svanens Kvarter 22 

Kom til en julende eftermiddag for børn og voksne i Syd og 

Kanalens Kvarter 

Der vil være julehygge med juleklip og ’lav din egen julede-

koration’, pakkeleg for voksne, godteposer  og små gaver 

til børn, æbleskiver mv. Der skal købes billetter senest den 

9.12. hos Lea, Grethe eller Svend Erik i Kanalens Kvarter 

102 + 104 (tlf.: 6035 4639). Billetpris: voksne: 20kr. Børn: 

10kr. Billetterne kan købes hverdage fra kl. 10 – 15, den 

6.12 og 9.12 dog indtil kl. 18.30. Billetterne er samtidig din 

lotterikupon – så husk billetten til julefesten og vind en tur i 

Tivoli! 

Kvindesvømning 

Svømning med instruktør udelukkende for kvinder  

i Sydskolens Svømmehal, Oksens Kvarter 12.  

Hver torsdag kl. 14-15. Start d. 6/1, slut d. 28/4, i alt 15 

gange. Pris: 200kr. Foreningen ’Kvinder på tværs’ står for 

svømningen. Tilmelding og betaling mandag d. 6/12, d. 

13/12 og d. 3/1 i Opstandelseskirken kl. 11-13. Tilmeldin-

gen er først endelig, når beløbet er betalt.  

Yderligere information hos foreningens formand Tamseela 

Khan på 3070 9687. 

Vandgymnastik med instruktør  

Hver fredag kl. 16-17 i Sydskolens Svømmehal, Oksens 

Kvarter 12. Fra fredag d. 7/1 til d. 29/4  

I alt svømmes der 15 gange. Pris: 200kr. Tilmelding fra fre-

dag d. 10/12 hos ABC Kanalens Kvarter 104. Tilmeldingen 

er først endelig, når beløbet er betalt. ABC-kontoret er luk-

ket fra d. 24/12 til d. 2/1.  

Yderligere information hos Grethe (6035 4639).  
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Tirsdags-fællesspisning i december 

Tirsdags-fællesspisning i Beboerhuset i Svanens Kvarter 22, 

tirsdag d. 7/12 kl. 18.  

Vi skal spise julemad. Medbring en gave til max. 10kr, så 

laver vi pakkeleg. Pris: Børn under 12 år gratis. Fra 12-15 

år pris 15kr. Fra 16 år 30kr. Husk tilmelding til spisning til 

Grethe (6035 4639 eller gek@bo-vest.dk) seneste dagen 

før kl. 12. Medbring egne drikkevarer.  

 

Nytårskvartérskoncert i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvar-

ter 22, onsdag d. 29/12 kl. 13-16 

Kom og fejr det tilstundende nytår sammen med beboere i 

din bydel med en nytårskvarterskoncert med Baltic Love 

Affair. Orkestret ledes af Pio Simonsen, som er en dansk 

gypsy jazz violinist, der spiller traditionel ’Jazz Manouche’. 

Gratis entre. Der serveres en Jazz-eftermiddagsmenu. 

Yderligere information hos Jørgen (28 93 72 51). 

 

Årets beboer 2010 

Igen i år er det muligt at indstille en beboer eller en gruppe 

til en pris. Fristen er d. 20/12. 
Du kan indstille ”Årets nabo”, ”Årets ildsjæl” eller ”Årets 
brobygger”. Indstillingen skal sendes til ABC, Kanalens 
Kvarter 104, 2620 Albertslund eller til abc@bo-vest.dk, så 
den er ABC i hænde senest den 20. december, kl. 12.00. 
For yderligere information kontakt Svend Erik (6035 4635, 
sje@bo-vest.dk).  

  

Husk også at kigge på ABC’s hjemmeside: 

www.abcenter.dk   

mailto:abc@bo-vest.dk
mailto:sje@bo-vest.dk
http://www.abcenter.dk/
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Kender du ÅRETS BEBOER 2010 ? 
  

Hvis du gør, kan du indstille hende/ham til en pris. 

 

Der kan indstilles kandidater i tre kategorier: 

Årets nabo – hvem har gjort lidt mere end andre? Nabo skal ikke tages bog-

staveligt, men hvem er ekstra hjælpsom eller opmærksom? I denne kategori 

skal både indstiller og kandidat bo i et ABC-område. 

Årets ildsjæl – hvem har udvist et særligt engagement? 

Årets brobygger – hvem har sørget for, at andre mennesker er bragt sammen/

har lært nye mennesker at kende? 

 

I kategorierne Årets ildsjæl og Årets brobygger behøver kandidaten ikke bo i 

et ABC-område, men skal være aktiv i et ABC-område. Alle i ABC-området 

kan indstille både sig selv og andre beboere. Grupper kan også indstilles – her 

skal mindst et medlem af gruppen bo i et ABC-boligområde. Samme beboer 

kan lave flere indstillinger.  

 

Hvis du ønsker at sende en indstilling, skal den være hos ABC senest den 20. 

december, kl. 12.00. Den sendes til: 

ABC/Kanalens Kvarter 104, 2620 Albertslund, abc@bo-vest.dk Kuvert eller 

emnefelt mærkes med ”Årets beboer”. 

 

Alle indstillinger skal indeholde følgende:  

 Indstillerens navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse 

 Kandidatens navn, adresse og eventuelt telefonnummer 

 Kategori: Enten Årets nabo, Årets ildsjæl eller Årets brobygger 

Begrundelse: Hvorfor har netop denne kandidat gjort sig fortjent til prisen? 

  

Indstillere og indstillede vil blive inviteret til en nytårsreception i januar 2011, 

hvor priserne uddeles. 

mailto:abc@bo-vest.dk
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Hvad sker der med metallet? 
 
 

Når det brændes - er det et problem 
Dåser og andet metal, der sendes med resten af affaldet til for-
brænding, laver bøvl i forbrændingsanlægget. Det sætter sig fast 
på ristene og blandes med en masse urenheder, der gør det van-
skeligt at genanvende til meget andet end vejfyld.  
 
Når det genanvendes – er det en ressource 
I stedet for at smide metal i skraldespanden kan du sortere det 
fra til genbrug. Alt efter hvor du bor, kan du enten aflevere det 
på din lokale genbrugsgård, eller sætte det ud til enten storskrald 
(hvis det er stort metal) eller i en klar sæk (emballage-metal) de 
dage, det afhentes jf. affaldskalenderen. Og uanset hvor du bor, 
kan du altid aflevere det på kommunens genbrugsstation på Ga-
dagervej 23, som har åbent alle dage kl. 10-17.  
I Albertslund er det Glostrup Produkthandel, der modtager metal-
let. Her bliver det sorteret i jern, stål, aluminium o.s.v. og solgt 
videre.  
Metallet smeltes om og bliver til nyt metal som kan bruges til då-
ser, låg, cykler, o.m.a..  
 
Når du sorterer metal fra til genanvendelse er du med til at spare 
klimaet for CO2.  
1 kg. jern sparer klimaet for 2 kg. CO2, 1 kg. stål sparer klimaet 
for 1 kg. CO2 og 
1 kg. aluminium sparer klimaet for 10 kg. CO2 
Derudover spares der masser af energi, vand, kemikalier og ikke 
mindst råstoffer.   
 
Hvad kan sorteres fra 
Du kan sortere alle dine metaldåser, gamle stegepander og gry-
der, metalgardinstænger, cykler, stel fra borde og stole, fjedre 
fra springmadrasser, værktøj m.m.  
 
Metallet skal være skyllet rent og rester af stof, plastik, gummi 
o.s.v. skal så vidt muligt være fjernet.  
 
Gør affald til en ressource! 

Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 
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Lysfest på beboerhusets legeplads 

Torsdag d.16.december 
Kl.16-18 

 
I år bryder vi alle traditioner. 
Men vi vil stadig markere, at vi går mod lysere tider.  
Kl.16 tænder vi op til Gløgg og æbleskiver og vi kan 
finde på at lægge op til julesange og musik 
Tag lanterner eller fakler med så vi kan pynte pladsen 
op med mange lys og på flotteste vis byde de lysere 
tider velkommen. 
Kl.18 spises der julefrokost i Café Ørnen. Hvis du vil 
deltage 
Tag en juleret med eller bestil mad.  
kontakt cafe@va4syd.dk eller på mobil 28937251. 

Vi glæder os til at se jer 
miljøgruppen 

 Når du åbner låge nr. 1 i kalenderen er der kommet nye HD 

kanaler på dit TV 

 Og din webmail er flyttet til : 
 https://post.danskkabeltv.dk/  
 Dine koder er de samme  

https://post.danskkabeltv.dk/
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Balancen  holdes intakt på beboerhusets legeplads  - næste gang torsdag kl.: 9:00 
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Balancen  holdes intakt på beboerhusets legeplads  - næste gang torsdag kl.: 9:00 
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Opsamling af miljøgruppens arbejde april-
oktober 2010.  
 
Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen ud-
arbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på 
baggrund af miljøhandlingsplanen. 
 

Energibesparelser: 
I miljøhandlingsplanen har vi skrevet: ”Ved brug af el og 
varme i boligerne udleder vi tilsammen mange tons CO2 om 
året. Miljøgruppen ønsker samarbejde med driften vedr. in-
formation og rådgivning om besparelser på energien. Infor-
mation foregår via artikler i Betonhjertet og ved arrange-
menter og ved individuel kontakt til husstande efter behov. 
Rådgivning foregår ligeledes ved personlig henvendelse fra 
beboerne.” 
Vi har undersøgt og informeret i Betonhjertet om overfor-
bruget af energi og økonomi i forbindelse med for gamle 
køleskabe. I den forbindelse orienterede vi om, at man kan 
låne et ”Sparometer” hos miljøgruppen og på driftskontoret 
hvis man vil måle om de elektriske installationer fungerer 
ordentligt og om hvor meget man forbruger. Det kunne jo 
være, at man kunne spare energi og økonomi ad den vej. 
På beboermødet i april blev følgende vedtaget: 
Køle- fryseskabe på 8 år og derover skal på opfordring fra 
beboerne måles for strømforbrug. Ved et uforholdsmæssigt 
stort forbrug på max. 1,7 kwh. udskiftes køleskabet. 
 
Sparometer kan lånes på ejendomskontoret og hos miljø-
gruppen. 
 
Ejendomskontoret og miljøgruppen giver gerne råd og vej-
ledning til målingen. 
 
Omkring el og varmeforbrug har vi igen planer om at infor-
mere via Betonhjertet, nu de kolde og mørke måneder nær-
mer sig. 
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Affald:  
Vi har afholdt møde med Genbrugsgruppen og driften. Der 
er generel tilfredshed med containerpladsen og hallen. 
Der er endnu ikke skiltet med den kommunale plads på 
Gadagervej. 
Kommunen har ændret taksterne på affaldskørsel. Derfor 
er det måske en idé nu at skilte med Gadagervej. 
Kommunen har desuden krævet tilbagebetaling på 1mio. 
250.000 kr. (250.000 kr. pr. år i 5 år). Beboermødet i sep-
tember har trukket første afdrag ud af budgettet, da det 
er kommunen, der har lavet fejlberegninger på vores af-
faldsordning fra start. 
Hverken beboerne eller Tove J., som er vores repræsen-
tant i Brugergruppen var informeret eller har fået en for-
klaring fra kommunen. 
Der er informeret om affaldssortering mv. i Betonhjertet. 
 
Renholdelse og forskønnelse af de grønne områder: 
I foråret opfordrede vi til den årlige forårsrengøring på 
fællesarealer og 1m.regler. 
Vi har haft løbende kontakt med driften om vedligeholdel-
se af de grønne områder. 
Derudover har vi været på ”markvandring” med dem. 
Vi har modtaget forskellige henvendelser fra beboere om-
kring vedligeholdelse af 1m. reglen og udearealerne – 
nogle med kritik, andre med ros til driften. 
På beboermødet i april blev vores forslag om 
”Vedligeholdelsespolitik for stor beplantning i VA afd.4 
syd” vedtaget. 
Afdelingsbestyrelsen opfordrede os til at offentliggøre pla-
ner i plejeplanen løbende. 
 
Indkøbspolitik: 
Vi har sikret os, at der ikke mere købes trykimprægneret 
træ til plankeværker og i forbindelse med behandlingen af 
energibesparende foranstaltninger har vi snakket om ind-
køb af energibesparende hårde hvidevarer. 
I forbindelse med beboerhuset har vi undersøgt miljøvenli-
ge rengøringsmidler mv. 
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Beboerarrangementer: 
Grøn Dag d.24. april med morgenmad i Spætten og fælles 
afgang. Desværre var vi kun 5 beboere, der mødte op til 
morgenmaden, men vi mødte da en del på Gadagervej. 
Gåtur på Volden d.29.april var igen et velbesøgt arrange-
ment med kaffe i Beboerhuset. 
Skt. Hans aften d.23.juni hvor vi havde fællesspisning i 
beboerhuset.  
Grillaften på Brogårds Plads d.13. august var hyggeligt 
med godt sensommervejr. 
Dragebyggerdag d.21.oktober var ikke noget tilløbsstyk-
ke. Der kom et barn med familie. Heldigvis var det i for-
bindelse med Café Ørnen, så der var hyggeligt samvær 
alligevel. 
Dragedagen d.24.oktober blev aflyst på grund af regnvejr 
og vindstille. 
 

Kontakt udenfor afdelingen: 
Agendacentret har sendt en del miljøinformation ud i Be-
tonhjertet og har derved understøttet mange af vores til-
tag. Vi har søgt og fået råd og vejledning derfra. 
 
Vi deltog i et klimaseminar som Agendacentret afholdt. 
Det omhandlede ”Albertslund som vedvarende energi-
by?!” med tanker og ideer om hvordan vi kan begrænse 
CO2 udslippet. 
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Selvbetjeningsløsning til anmeldelse af  rotter 

Hvis du ser en rotte, skal det hurtigst muligt anmeldes til kom-
munen. Og ikke til på Ejendomskontoret.  
Du kan på kommunens nye rotteweb system anmelde rotter.  
http://albertslund.rotteweb.dk  
Når I indberetter i dette system går anmeldelsen direkte til kom-
munens rottebekæmper—og du slipper for at være afhængig af 
ventetid ved telefonen eller at kommunen ringer tilbage.   
Vi modtager mange anmeldelser og kan være nød til at priorite-
re i dem. F.eks. vil en rotte indendørs altid blive behandlet før en 
i et cykelskur. Er der tale om rotter indendørs bestræber vi os 
altid på at rykke ud indenfor 24 timer og selvfølgelig helst sam-
me dag. 
Tegn på rotter: Rotter efterlader sig tegn. Hvis du ser tegn på 
rotter, så henvend til dig straks til kommunen.  
 Lugt Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der 

minder om kloak og grisestald.  
 Ekskrementer Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladen-

skaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 
mm lange. De spidser til i den ene ende.  

 Huller Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller 
i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i 
nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt 
kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. In-
dendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og 
gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke væ-
re større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede 
træspåner. 

 Lyde Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på lof-
tet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller 
lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens 
skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde. 

Grundejerens forpligtelser 
For at gøre bekæmpelsen af rotter så effektiv som mulig skal 
den enkelte grundejer yde sit bidrag til bekæmpelsen. 
Ifølge miljøbeskyttelsesloven har grundejerne pligt til: 
 at sikre og renholde deres ejendom således, at rotternes livs-

betingelser på ejendommen indskrænkes mest muligt. 
 inden for den fastsatte tidsfrist at efterkomme de påbud om 

vedligeholdelse og renholdelse, som kommunalbestyrelsen 
giver. 

Ps.: Har du problemer med systemet ring til  på tlf. 43 68 68 15 

eller mail: mtf@albertslund.dk   
  

http://albertslund.rotteweb.dk/
mailto:mtf@albertslund.dk
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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. 

 
 

Miljøgruppen ønsker alle beboere i 4 syd ”En 
god og hyggelig energispare jul” 

Tag de offentlige transportmidler på indkøb, til julefro-

koster og til familiebesøgene. Det er gratis at køre med 

S-toget søndag d.5.december. 

God tur 

 

Eller tag cyklen. Den kan man tage gratis med S-toget hver 

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

Kig ind i Agendacentret og få ideer til solcellelegetøj, vand til haven 

på solcellebasis mv. eller find miljøvenlige gaveideer på nettet. 

 

- Giv bæredygtige eller økologiske gaver   

-Giv gaver der ikke bruger batterier 

-Giv gaver uden farlige kemikalier 

 

Bestille den økologiske juleand og flæ-

skesteg. 

  Gå på jagt efter det bæredygtige juletræ.  

 Giv gaver af god kvalitet.  

 Giv oplevelsesgaver 

 Giv gaver af genbrugsmaterialer 

 Giv genbrugsgaver 

Vær sammen med familien i ”julestuen” og sluk lyset i de øvrige 

rum. 

Udnyt det sidste dagslys og  gør skumringen 

til en hyggelig stund. 
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Afbrydelser i TV og radio signal 
 

Siden starten af november har Antenneforeningen Brøndbys net i 
Brøndby Strand været under ombygning. Umiddelbar kan man 
som beboer i Albertslund syntes "hvad kommer det dog mig 
ved!", men det gør det desværre. 
 
Strukturen i foreningens net bevirker nemlig, at en afbrudt for-
bindelse i Brøndby Strand forhindre os i Albertslund for at se TV 
og høre radio. Der er taget skridt til en ændring af denne struk-
tur, men der er ikke taget nogen endelig beslutning. 
  
I forbindelse med ombygning af nettet har det periodevist været 
nødvendigt at afbryde TV og radio signalet, hvilket beboere i 4 
Syd også har bemærket – afbrydelserne har været flest i uge 45 
og 46, men fra uge 47 skulle det være slut med disse. 
 
Hvad man dog ikke havde taget højde for, var at en strømafbry-
delse fik signalforsyningen til at gå ned flere gange i løbet af 
mandag den 22. november. Sidst på eftermiddagen var signalfor-
syningen igen stabiliseret, men dette holdt desværre kun lige 
indtil omkring klokken 19:00, hvor en fiberforbindelse i Alberts-
lund valgte at stå af. 
 
Fiberforbindelse kom op og køre igen lidt før klokken 22.00, og 
signalforsyningen har ifølge mine informationer været stabil lige 
siden. 
 
Skulle afbrydelserne mod forventning forsætte, så skal dette fejl-
meldes til Fascom – se afdelingens hjemmeside. 
 
Hvis man fejlmelder afdelingens bolignet, så undlad ikke at gøre 
afdelingsbestyrelsen opmærksom på dette – brug formularen un-
der Bolignet på afdelingens hjemmeside. 
 
Afdelingens hjemmeside findes på www.va4syd.dk 
 
Venlig hilsen 
Flemming V. Wallin 
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Julegløgg og Æbleskiver 

 
Søndag 5. december 

  

kl.14—16 i genbrugshallen 

 

serverer genbrugsgruppen 

 

Kaffe - The - Julegløgg –  

Kakao - Saftevand og  

Æbleskiver  

 

  

Kom til julehygge  med  

genbrugsgruppen 
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Vagtordning 

 

Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden 
for den mormale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved 
alvorlige drifforstyrrelser eller alvorlige hændelser med 
bygninger. 

MEN HUSK ! 

Kun følgende forhold vil blive behandlet af vagten 

 

Svigt i varmeforsyningen i større omfang  

 

Svigt i vandforsyningen i større omfang  

 

Svigt i El-forsyningen i større omfang  

 

Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses 
for uundgåelige  

 

Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følge-
skader må anses for uundgåelige. 

  

Vagttelefonnummeret er 88 18 08 80 alle dage 
fra 11:00 til 14:00 og torsdage tillige 14:00 til 
17:00 

Udenfor BO-VEST´s og Ejendomskontoret´s  

åbningstid skal man ringe til følgende nummer  

70 21 51 34                                             
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   

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

Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 
Afdelingsleder: 

Michael Willumsen driften@va4syd.dk 
Ledende ejendomsfunktionær: 
Arne Larsen  
Åbningstider:            
Telefoniske henvendelser:Tlf. 43624470 
man-tirs-ons-fredag 8.00 - 8.30 
torsdag 17.00 - 17.30 
Personlige henvendelser: 
man-tirs-ons-fredag 8.30 - 9.00 
torsdag 17.30 - 18.00 
BO-VEST  Malervangen 1,  2600 Glostrup 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tove Meyling Ørnen 17 A 43 64 84 66 

Maja Reutzer Uglen 9 C 29 40 95 40  

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 V. Wallin Ravnen 14 A 43 62 30 30 

Suppleant: 

Tonni Bodal Ørnen 9 E 26 59 94 76 

ÅBNINGSTIDER GENBRUG I DECEMBER: 
Åbent alle hverdage kl.11– 11,25 
Lukket alle torsdage kl. 17-18 
Åbent søndag 5. 
Åbent søndag 12.  
Åbent søndag 19. 

Lukket søndag 26.     Genbrugsgruppen 
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Baltic Love Affair er ledet af Pio Simonsen, som er en dansk gypsy 
jazz violinist der spiller traditionel “Jazz Manouche” som stilen også 
kaldes. Han er kendt og respekteret for sit umiddelbare og medri-
vende violinspil.  
Romantik, schmerz, længsel, kærlighed, dans, perlende champag-
ne, er nogen af de følelser der strømmer ud af Pios violin. 
Pio Simonsen har i mange år spillet og spiller stadig med nogen af 
de bedste musikere indenfor stilen i regionen. Han optræder både 
indenfor og udenfor Danmarks grænser, ved festivaler, private som 
offentlige arrangementer, prisuddelinger og receptioner ect. 
Madrid, Beograd, Dublin, New york, Helsinki, Oslo, Rom, Paris og 
øhh..... Albertslund ! er blot et lille udsnit af de byer hvor Pio har 
slået sine musikalske folder. 


