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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 

Fotograf Sanne forsiden og Flemming V. W side 3 med sang på volden 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. juli 2012.  

Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. juni 2012 
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i postkassen Svanens 

kvt 22, eller kan sendes som e-mail til: info@va4syd.dk     
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7  JUNI 
 

SOMMERRET / KOLDSKÅL  TAGE / BULLER 

14  JUNI BØF LINDSTRÖM HENNY OG MAYA 

Sankt Hans  
lørdag 23  JUNI  

BÅLFEST OG MUSIK I HYTTEN SE SIDE 13 

28  JUNI MÅNEDENSRET AF ULLA 

”Ørnen” 

Du tilmelder dig     

tirsdagen før (kl 12:00)  

cafe@va4syd.dk 

eller smid en seddel  ind           

i beboerhuset. 

Prisen er ca.:35,00 kr. 

Vi mødes kl. 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Faste aktiviteter i huset 2012 
IT - morgencafe    
Hver torsdag kl.: 9:00  
OGSÅ FOR NYBEGYNDERE 
Vi mødes til morgenbrød og kaffe  
og det er også her, vi løser større computerproblemer.    
Åben for alle - også jer uden pc-problemer.   
It nørderne. 
 
It nørderne 
  

Sydspætterne. 
Onsdag d.6.juni kl.13.30 er der hestevogns 
tur med Ole fra Dyregården. Vi mødes på 

Dyregården og kører en tur af ca. 1 times va-
righed og regner med at nå ud til Stuekærsø. Vi 

tager kaffe og kage med. Da der er plads til 20 perso-
ner, har vi inviteret nogle fra Cafe´ Ørnen som gerne vil 

med. 
----  og det er altså kl.13.30.!!! 
Hvis der er brug for kørsel med bil til og fra Dyregården må vi 
lave nogle aftaler (ring Anette 61454545).  
 
Sydspætterne mødes igen onsdag d.20. juni 
kl.14.00 i beboerhuset og så holder vi som-
merferie i juli måned og starter op igen ons-
dag d.1.august. 
GOD SOMMER !!! 
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Hvordan vedligeholder vi beplantningen i vores afde-
ling? 
 
Ind imellem søger beboere om at få beskåret eller fældet træer, 
fordi de på en eller anden måde generer dem. Hvis vi skulle accep-
tere alle ansøgninger, havde vi ikke mange træer tilbage. 
Der er vedtaget et sæt regler på beboermødet i april 2010:  
”Vedligeholdelsespolitik for stor beplantning i VA afd. 4 syd.” 
Reglerne kan ses på hjemmesiden og omhandler bl.a. hvornår træ-
er kan fældes eller beskæres: 
 

”Hvis beplantningen er til skade for bygninger, stisystem, 
kloaksystem eller anden beplantning eller hvis beplantnin-
gen er sygt, udsat for hærværk eller nedslidt, kan ejen-
domsfunktionærerne kun rydde beplantningen efter aftale 
med afdelingslederen. Driften skal vurdere muligheden for 
genbeplantning egnede steder i nærheden af det ryddede. 
Miljøgruppen skal orienteres, hvis en genbeplantning ikke 
finder sted.” 
”Ønsker om rydning / fældning af rask beplantning, der ikke 
er til gene som ovenfor beskrevet, bør behandles i miljø-
gruppen i samarbejde med driften.” 
”Hvis beplantningen er ryddet ved en fejl, skal den reetable-
res.” 
 

Miljøgruppen og driften har for nyligt været på markvandring. Drif-
ten og miljøgruppen vil orientere jer, når der renoveres i beplant-
ningen i jeres områder. 
Generelt kan siges, at de ældste og skrøbelige træer fældes på sigt 
og afløses af mere svagtvoksende træer. Pt. beskæres egetræerne 
ved gavlene på det grønne areal langs Vridsløsevej. De fældes ikke 
foreløbig. 
I har stadig mulighed for at komme med ideer til vedligeholdelse 
og beplantning på jeres fællesarealer. 
Miljøgruppen. 
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Helhedsplan/masterplan 
Nogle beboere er usikre på, hvad der sker med renoveringssagen 
for tiden, og man er usikker på informationerne i Nyhedsbrevene 
”Masterplan Syd.” 
Det er vigtigt, at gårdshusområderne får de samme informationer, 
og når der informeres om gårdhusene i Masterplan Syd, gælder det 
gårdhusene i 4 Syd, 4 Nord og AB. Vi har et fælles renoveringspro-
jekt for gårdhusene. 
Stilheden omkring renoveringen betyder ikke, at det hele er gået i 
stå, for der kører for tiden en arkitektkonkurrence, og når den er 
afgjort, vil der komme nyt om sagen. 
 
Det vi ved nu er: 
At renoveringen formentlig vil gå i gang i 2014. 
At de punkter, der blev vedtaget på beboermødet den 8. 
november 2011 i forbindelse med indsendelse af Skema A/
foreløbigt byggeprogram til Landsbyggefonden, er det der 
gælder: 
1)Ændring af krybekælder til fast terrændæk, hvilket medfører at 
2) skillevægge og køkkener udskiftes/genopføres 
3) vand- og varmeinstallationer i krybekælder udskiftes 
4) der udføres ændringer på elinstallationer og rørgennemføringer i 
badeværelser 
5) den udvendige varmeveksler tages ned og erstattes af nye in-
stallationer indendørs 
6) etablering af mekanisk ventilation 
7) afrensning og malerbehandling af tunge facader 
8) udskiftning af samtlige vinduer og døre (incl. hele den lette faca-
de imod haven) 
9) etablering af damptæt membran i loftskonstruktion. 
Huslejestigningen med dette byggeprogram vil blive 1142 
kr. i nuværende huslejekroner, derfra vil gå en besparelse på 
varmen 
Vi ved det ikke, men vi kan håbe på, 
at arkitektkonkurrencen kan påvirke LB, så vi får flere ting ind un-
der renoveringen. 
Se i øvrigt informationer på www.masterplansyd.dk 
Tove Meyling Medlem af følgegruppen for Masterplanen og Samrå-
det. 

http://www.masterplansyd.dk
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Sidste nyt: 
Projekt– og Idekonkurrencen er afgjort 

Projekt– og Idekonkurrencen, arkitektkonkurrencen vedrørende 
renovering m.m. af vores bebyggelse VA 4syd er nu afgjort  
Fag- og lægdommere har fundet en vinder  ud af de 5 indsendte 
forslag. 
 
Vinderen bliver offentliggjort  
 

ONSDAG DEN 6. JUNI KL. 15:00  
PÅ ALBERTSLUND RÅDHUS. 
 
Samtlige 5 forslag bliver udstillet på rådhuset fra den 6 til den 24 
juni i rådhusets normale åbningstider. 
 

Hilsen Rein Rubenkamp Medlem af følgegruppen for Masterplanen  
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ZUMBA!! 
Zumba i Ørnens Beboerhus hver onsdag fra juni måned 

2012J. Første gang er onsdag den 6. juni kl. 17.30 til 
18.30. 

 
Den dag Zumba blev født…. 

Det var den colombianske aerobicinstruktør, koreograf og danser 

Beto Perez som skabte Zumba. Det hele startede tilfældigt en dag, 

hvor han havde glemt sin aerobicmusik og var nødt til at improvi-

sere med det musik han havde i sin bil, som var en blanding af Sal-

sa, Merengue, Regueton, Cumbia m.m.  

Hvad er Zumba? 

Zumba er intervaltræning med hurtige og langsomme latinameri-

kanske danserytmer kombineret med styrketræning. Denne kombi-

nation af konditionstræning og styrketræning vil tone og opbygge 

din krops muskulatur samtidig med at du forbrænder fedt. 

Zumba er  for ALLE!! Du kan være med uanset fysik, alder, køn 

m.v. 

Du behøver IKKE at være god til at danse eller være i super god 

form, når du starter op. Formen kommer helt af sig selv, mens du 

danser og har det sjovt. 

Det koster kun 20.- pr. person. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Kontaktperson: Lam på 60 35 46 37 eller Sabine på 22 87 31 38. 
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Til naboer og øvrige omkringliggende katte ejere. 
  
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at I helt sikkert holder utrolig meget af 

jeres katte. 

Men har I overvejet at vi andre måske ikke helt deler jeres glæde over 
jeres 

kære husdyr. 
Jeg er for mit vedkommende, mildt sagt, pænt træt af at jeres katte sid-

der ude   

og jamre hver nat. Endnu mere træt er jeg af, at dagligt at skulle fjerne 
kattelort fra - og omkring min have. 

Så kære katte ejere, kunne I som minimum sørge for at anskaffe 
en kattebakke så vi andre 

slipper for oprydning og klamme overraskelser i vores haver. 
  

Med venlig hilsen  

Hanne Hansen 
Svanens kvt. 9A 

LEDIGE P-PLADSER 
 

Nedenstående parkeringspladser er ledige til udlejning , dem der bruges 
til campingvogne ect. 

Henvendelse til Belinda Fransen i Bo-Vest udlejning. 
Nr. 2 – i Duens Kvarter  

Nr. 6 – i Spættens Kvarter 

Nr. 7 – i Spættens Kvarter 

Nr. 14 – i Ørnens Kvarter  

Nr. 18 – pr. 1 august – i Ørnens Kvarter  

Nr. 29 – i Svanens Kvarter  

Nr. 33 – i Svanens Kvarter  

Nr. 34 – i Svanens Kvarter  

BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen 

Malervangen 1 
2600 Glostrup 

Telefon: 88 18 08 80 
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Sommermiljøfif fra miljøgruppen  
 

Nu er det tid til sommerrengøringen rundt om huset og på 
fællesarealet.  
Det vil klæde vores afdeling.  
Varmesparefif: husk at lukke for varmen når døre 
og vinduer står åbne.  
Elsparefif: Tør tøjet udenfor på tørresnoren i stedet for i tørre-
tumbleren. 
Sluk lyset hvor i ikke bruger det på de lange lyse sommerafte-
ner.  
Vandsparefif: Tønder, spande, krukker el.lign. til op-
samling af regnvand kan spare mange vandkroner, 
når planter – ude som inde – skal vandes. 
 

Undlad så vidt muligt at vande med vandslange – der 
går meget vand til spilde. 
 

Når børnene leger med vand – lad dem bruge 
vandkander og baljer i stedet for vandslangen. 
 

Vandsparekonkurrencen  
Det går godt for de 10 deltagende familier og det skulle gerne 
gå godt for alle de andre husstande som er i vores afdeling, så 
vi får nedbragt vores vandforbrug og kommer ud af år 2012 
med et godt resultat. 
 

Vores mål er 100 liter om dagen. 



13 Betonhjertet  juni 2012 

 

 

SANKT HANS FEST  
I BOBOERHUSET  

LØRDAG DEN 23 JUNI Kl 
18:00 

 
 

CAFE ØRNEN tænder op i 
grillen og serverer en læk-
ker sommerret. Denne 
gang grillet Dådyrkølle og 
nye kartofler og salat det 
kræver at du tilmelder dig 
se hvordan på side 2. 
 

Du kan også bare tage din egen mad med til gril-
len. 
NIELSEN SWINGTIME kommer og spiller  
Bålet bliver tændt og vi synger midsommervisen. 
På gensyn Cafe Ørnen 
 
 
 
 
Hvem er Sankt Hans? 
Den helgen, som har lagt navn til Sankt Hans er Johan-
nes Døberen.  
 
Den 24 juni er Johannes Døberens helgendag. På dansk er hans 
navn, Johannes, blevet til Hans - og dagen før hans dag er der-
for Sankt Hans´ aften 
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Vagtordning 

Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden for den mormale 
arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller al-

vorlige 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 Elforsyningen i større omfang  

Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige  

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 Ejendomskontorets åbningstid skal man ringe til 

følgende nummer 70 21 51 34        

 Til udvalg og grupper og andre ak-
tivitetsinteresserede. 
Vedr. budget 2013. 
 

Afdelingsbestyrelsen skal snart til at be-
handle afdelingens budget for 2013. 

Allerede nu vil vi gerne have forslag til budget fra allerede 
oprettede udvalg og grupper i afdelingen. 
Hvis andre beboere kunne tænke sig at oprette et udvalg, 
kan i komme med budgetforslag nu og en beskrivelse af 
jeres aktivitet. 
I bedes aflevere jeres budget senest mandag d.4.juni. 
kl.19. 
Til Afdelingsbestyrelsen, beboerhuset Svanens kvt.22. 

bestyrelsen@va4syd.dk 
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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 
 
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 
   afd67-4syd@bo-vest.dk 

           

Genbrugspladstider  2011 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
 Torsdag 17— 18 
Alle søndage  kl. 10—12 
Grundlovsdag lukket 

Gennbrugsgruppen 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tove Meyling Ørnen 17 A 43 64 84 66 

Lena Kujahn Ravnen 14B 29 93 07 02 

Vibeke Hansen Hanen 4 A 61 69 36 62 

Anita Wittusen Svanen 12 B 24 24 40 74  

Flemming V. Wallin Ravnen 14 A 43 62 30 30 

Suppleant: 

Tonni Bodal Svanen 3A 26 59 94 76 

   

mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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SVANENS FOTOKLUB INVITERER 

TIL : 

 

 

HVAD ER TEMAET ? 
 BYLIVET ELLER  
GRØNNE OMRÅDER I ALBERTS-

LUND 

 
HVAD SKAL DU GØRE ? 
TAG ET ELLER FLERE BILLEDER IN-
DEN FOR ÅRETS TEMAER. 

FORTOLKNINGEN AF TEMAERNE ER 

HELT OP TIL DIG OG DIN KUNST-
NERISKE FRIHED. DU VÆLGER 

SELV, OM DU ET AF TEMAERNE EL-
LER DEM BEGGE TO. 

 

HVOR SKAL DU AFLEVERE 
DINE BIDRAG ?  

 SEND BILLEDERNE PÅ EMAIL 

TIL FOTO@VA4SYD  

 SEND BILLEDERNE PÅ EN 

USBNØGLE / CD TIL BEBOER-

HUSET ØRNEN SVANENS KVT 

22, 2620 ALBERTSLUND 

 AFLEVER BILLEDERNE  I EN 

KONVOLUT I BEBOERHUSET 
ØRNEN (BREVKASSE VED HO-

VEDDØREN)  

 HUSK DIT NAVN OG ADRESSE  

SAMT EVT. TITEL PÅ BILLE-
DERNE! 

 

HVEM KAN DELTAGE ? 
ALLE BØRN, UNGE OG VOKSNE I 
ALBERTSLUND NORD, SYD, KA-
NALENS KVT OG BLOKLAND. 

 

 
 
 
HVAD KAN DU VINDE ? 
DER ER SUPERGODE PRÆMIER 
TIL 1,2 OG 3. PLADSEN. DERUD-
OVER TRÆKKES DER LOD OM 
3X2 BIOGRAFBILLETTER 
BLANDT ALLE DELTAGERE.  
 
DEADLINE FOR AFLEVERING:  
7 JULI 2012 ! 
PRAKTISKE OPLYSNINGER  
ALLE DET BEDSTE BILLEDER 

UDSTILLES I BEBOERHUSET 
ØRNEN SVANENS KVARTER 22, 

HVOR DER VIL VÆRE ÅBNENT 
HUS TIRSDAG DEN 7 OG 14 AU-

GUST FRA KL 14 TIL 17. 

OFFICEL FERNICERING MED 
OVERREÆKKELSE AF PRÆMIER: 

SØNDAG DEN 19 AUGUST KL 
13.00. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 

KONKAKT TONNY BODAL PÅ 
GALLERIFOTO@GMAIL.COM 

ELLER 4362 0820/26599476 
 
PRÆMIERNE ER DELVIS SPONSO-
RERET AF RESTAURANT MARMARIS 
OG 

ALBERTSLUND GRILL OG PIZZABAR 

 

FOTOKONKURRENCEN ARRANGERES 
AF SVANENS FOTOKLUB VA4SYD OG 

ER STØTTET AF ABC. 

 
 


