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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. april 2011.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. 
marts. 
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i post-
kassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail til: in-
fo@va4syd.dk     

Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 
Foto forsiden:  se side 5  foto Jørgen Hansen 
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Marts 3   KYLLING  /HENNY 

10 Marts HAMBURGERRYG /FLØDESPINAT OG KARTOF-
LER ERIK OG TAGE 

Marts 17 HOT POT /LAKRIDSROD OG ØL RODFRUGTER 
OG OKSEBOV / JØRGEN 

24 Marts HELSTEGT LAKS MED GRØNT 0G KARTOFLER/
ALEX/JØRGEN 

Marts 31 MÅNEDENS RET  

”Ørnen” 

IT - morgencafe   Hver torsdag kl.: 9:00  
  Vi mødes til friskmorgenbrød 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 er 35,00 kr. 

Vi mødes kl. 18.00 

Sovsen og borddækning er ok... 

mailto:cafe@va4syd.dk
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”SLUK LYSET DANMARK” 

LØRDAG D.26.MARTS KL.20.30 – 21.30 

 
Vi opfordrer jer alle til at tilslutte jer kampagnen 

og deltage i vores arrangement: 

SLUK LYSET I SYD 

Med fakkeltog 

 KL.19.30 
Inviterer vi på aftenkaffe  

I beboerhuset Ørnen 

Svanens kvt.22 
(husk at slukke lyset, når I går hjemmefra ) 

 

KL.20.15 

Tager vi fakler, øl og vand med 
og går en tur på bjerget 

for at se på vores forhåbentlig 

mørklagte by. 

 
Samtidig kan vi glæde os over som-

mertidens komme  

 
Med venlig hilsen  Miljøgruppen i VA 4 syd. 
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Indkaldelse til beboermøde  

med regnskab og valg 

Tirsdag 29. marts 2011 kl. 19:00  

i Beboerhuset Ørnen 
Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af forretningsordenen 

4. Valg af stemmeudvalg 

5. Godkendelse af dagsorden 

6. Godkendelse af referat fra Budgetbeboermøde 21. september 2010 

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 

8. Indkomne forslag  

9. Afdelingsbestyrelsens beretning 

10. Valg til afdelingsbestyrelsen 

11. Valg til Brugergruppen 

12. Valg til Beboerhusudvalget 

13. Valg til Miljøgruppen 

14. Valg til IT-udvalget 

15. Valg til Informationsudvalget 

16. Generalforsamling i VA  

17. Eventuelt 

Indkomne forslag skal være Afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 15 

marts 2011 Kl.17:00  

Enten på email til:  bestyrelsen@va4syd  eller i  Postkassen i beboerhuset 

Svanens Kvt 22.       Afdelingsbestyrelsen 22. februar 2011  
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De boligsociale viceværter på ejendomskontoret 
 
 
 

 
Også her i foråret sidder vi boligsociale viceværter fra ABC nogle 
dage på ejendomskontoret i Svanens Kvarter. Det vil fremover 
være mandage kl. 8.30 – 11.00. Vi vil være der hver mandag i 
marts & april på nær mandag i uge 17. Har du ideer til aktivite-
ter, du synes, ABC skal sætte gang i, vil du søge penge til nogle 
aktiviteter eller høre mere om muligheder i ABC, så kom forbi, 
når Grethe er der i uge 10, 13 eller 16. Kender du nogle, der har 
brug for en hjælpende hånd til at overskue hverdagen, men ved 
ikke, hvor du kan skaffe den, eller er der problemer med naboer, 
støj el.lign., så kom, når Lea er der i uge 12 & 14. Er du barn/ung 
og kunne tænke dig at dyrke sport eller gå til noget i din fritid, 
kender du børn og unge, der mangler noget ’fornuftigt’ at tage 
sig til, så tøv ikke med at komme forbi, når Lam sidder på ejen-
domskontoret i ugerne 11 & 15.   
  
Ellers kan du som altid også komme i kontakt med os per mail 
eller telefon på følgende måde:  
Grethe Kock, gek@bo-vest.dk, 60 35 46 39; Lam Cai Truong, 
lct@bo-vest.dk, 60 35 46 37  
Lea Sørensen. lso@bo-vest.dk, 60 35 46 38 – eller kig på hjem-
mesiden www.abcenter.dk  

Balancen  holdes intakt på beboerhusets legeplads  - næste gang torsdag kl.: 9:00 

Få styr på snoren…… 
Loven siger, at hunde skal føres i snor på offentlige 
steder, og reglen i VA 4 syd er den samme.  Respekt 
for love!  
NB. Ejendomskontoret har været så flinke, at de har 
påmonteret grønne skilte med påbud om hunde i 
snor flere steder i VA 4 syd. 
Mvh. 
Flemming Larsen 
Hundeejer 
Svanen 11 B 
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Den mad, vi spiser, har været 
ude på en kortere, men alt for 
ofte også længere rejse, inden 
den når vores spisebord.  
 
Tag f.eks. her med på Fiskepin-
dens forunderlige rejse ”jorden 
rundt på 81 dage”. 
 
En Fiskepinds rejse er lang. Den går fra Norden og til Kina og til-
bage igen.  
 
Den torsk, der bruges i en Fiskepind, fanges i de nordiske farvan-
de. Herfra sejles den til Rotterdam. Her omlastes den og sejles 
videre til Quingdao i Kina, hvor den skal renses og fileteres. Sejl-
turen tager 35 dage, og fabrikken ligger et stykke inde i Kina, så 
for at nå frem, må den køre med lastbil i 5 timer. 
 
Når torsken så er blevet renset og fileteret, skal den tilbage til 
Quingdao havn, hvor den lastes på et fryseskib, der i de næste 
35 dage sejler turen tilbage til Rotterdam. 
 
Fra Rotterdam kører torsken med lastbil til fiskefabrikken i Bou-
logne i Frankrig, hvor den endelig bliver lavet til rigtige fiskepin-
de. De færdige Fiskepinde bliver nu lastet på nye lastbiler og kø-
res til København, og videre ud i vores supermarkeder, hvorfra vi 
køber dem og bringer dem det sidste smut hjem til køkkenet. 
 
I alt når Fiskepinden at være undervejs i 81 dage og at tilbage-
lægge 45.000 km! 
 
En Fiskepinds rejse er lang og forunderlig - men desværre ikke 
unik. En alt for stor del af vores energiforbrug og CO2 udledning 
går til transport af den mad og de varer vi køber og bruger…. 

 
Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 
”Miljøet på dagsordenen” 

 

Balancen  holdes intakt på beboerhusets legeplads  - næste gang torsdag kl.: 9:00 

 

Fiskepindens rejse 
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Vagtordning 

Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden for den 
mormale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige drifforstyr-
relser 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 uund-
gåelige  

Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader 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 

Genbrugspladstider 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
 
Alle torsdage  kl. 17— 18   
   
Alle søndage  kl. 14—16 

Gennbrugsgruppen 
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 FASTELAVN 

 

Sidste dag for køb af billetter til  

fastelavn er søndag 27, februar 

hos 

Grethe Dyrholm Ørnen 1 a   

Anita Wittusen Svanen 12 b   

Maja Reutzer Uglen 9 C  

 

og i genbrugshallen  kl. 14-16   

 

Der kan kun købes billetter til  

deltagende børn 

Jolicloud - lubuntu - unbuntu   
 
Det er ikke navne på 3 løsehunde  men navne på 3 
gratis styresystemer til din pc. 
Hver anden tirsdag i marts kan du komme og høre lidt 
om brugen af disse. 
Er du træt af en langsom Windows xp og bruger du kun 
din pc på nettet  med facebook, nem-id, email og pica-
sa så er disse programmer måske  et godt alternativ… 
vi ses den 1 marts KL 19:00 
Kaffen - kagen – Lubuntu – jolicloud og unbuntu   
er klar i Beboerhuset Ørnen Svanens Kvarter 22 


