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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 forsiden Tonni  og Jørgen  side 3 med afbrudt heksering  

 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. august 2012.  

 

Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. juli 2012 
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 
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5 JULI 
 

JANSONS FRISTELSER  HENNY 

12 JULI DAGENS RET  BESLUTTES DEN 5 JULI 

19 JULI  MÅNEDENS RET  

26 JULI OXEPØLSER MED KARTOFFELSALAT TOVE / AN-
NETTE 

”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. 
 
 
  

Sydspætterne. 
holder vi sommerferie i juli måned og starter op 

igen onsdag d.1.august. GOD SOMMER !!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På besøg hos Rie i Kanalens kvt 38 . Foto Lena 
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Masterplan Syd – 
vinderprojekt kåret 
Som det er fremgået af AP, er der nu kåret et vinderprojekt for renoverin-
gen af gårdhusene. 

Det blev Wissenberg (totalrådgiver) og Vandkunsten (arkitekt), der vandt. 
Vinderprojektet kan ses på kommunens hjemmeside www.albertslund.dk 

eller på www.masterplansyd.dk, og vi håber, vi kan låne plancherne og 

ophænge dem i beboerhuset. 
Der vil snarest muligt blive udsendt et nyhedsbrev fra Masterplan Syd, 

hvor der vil blive orienteret om konkurrencen m.m. 
Det videre forløb: 

Det er hensigten at indgå en totalrådgivningsaftale med vinderen om re-

novering af gårdhusene. 
Herefter igangsættes projektering og efterfølgende udførelse af 5 prøve-

huse i Lærkens Kvarter (i den tidligere børnehave) med en forventet fær-
diggørelse medio/ultimo 2013. 

Samtidig gennemføres en lokalplanprocedure med en forventet vedtagelse 
af lokalplan medio/ultimo 2013. 

Derefter gennemføres projektering med det endelige forslag til renoverin-

gen af husene, og udbud af den samlede renoveringsopgave af gårdhuse-
ne. 

Renoveringen påbegyndes primo 2015, og byggeperioden vil være 3 til 5 
år. 

Undervejs i forløbet vil der blive nedsat fokusgrupper og blive afholdt be-

boermøder, så beboerne får mulighed for at få indflydelse på det endelige 
resultat. 

Tove Meyling Medlem af Samrådet for Masterplan Syd 

http://www.albertslund.dk
http://www.masterplansyd.dk
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På vores hjemmeside www.va4syd.dk kan du 
hver måned læse nyhedsbrev fra BO-Vest til af-
delingsbestyrelserne  vi bringer her et klip:  

FORTSAT GENERALFORSAMLIN-
GER I VA  
Generalforsamlingen i VA bliver ikke af-

løst af repræsentantskabsmøder. Til 

gengæld er det blevet vedtaget af to an-

dre punkter i boligorganisationens ved-

tægter ændres.  
 

76 stemmer for, 73 stemmer imod. Det var resultatet på den ekstraordi-
nære generalforsamling i VA den 10. maj.  

Her skulle de fremmødte forholde sig et forslag om at ændre vedtægterne 

så generalforsamlingen ville blive afløst af repræsentantskabsmøder.  
Selvom der blev fremlagt tre modeller for et repræsentantskab, så kunne 

der altså ikke samles de nødvendige 2/3 af de fremmødte stemmer for at 
ændre vedtægterne.  

Nye forslag vedtaget  
Der var til gengæld stor opbakning til to andre forslag om at ansatte i VA 

fremover kan vælges til afdelings- og organisationsbestyrelser, og til at VA 

fremover ikke organiseres med medlemsindskud.  
De to forslag blev da også vedtaget på den ordinære generalforsamling 

den 23. maj.  
Gadekæret  

I sin beretning fokuserede Vinie Hansen, formand i VA og BO-VEST, en del 

på situationen med renoveringen i Gadekæret. ”Det er så ærgerligt, at 
noget, der skulle være så godt, har været så skidt undervejs.  

Men i det mindste er de beboere, hvis boliger er færdige, glade for resul-
tatet", lød det fra formanden.  

 

Til sidst var der valg til bestyrelsen. Per Larsen (4 Nord), Biba Schwoon 
(Galgebakken) og Erik Hansen (6 Vest) blev alle genvalgt til bestyrelsen, 

mens Hans Kristian Andersen (4 Række), Torben Riedel (Gadekæret) og 
Jette Olsen (Læhegnet) alle blev genvalgt som suppleanter.  

Der var ingen modkandidater til nogen af valgene.  
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Grill fornuftigt! 
 
Sommeren er over os, og forhåbentligt bliver der rig 
mulighed for at nyde de lyse sommeraftener i godt 

selskab.  
Mange af os tænder op i grillen og rykker madlav-

ningen udendørs.  

I den forbindelse lige et par tips i sommervarmen – 
både for vores egen, for naboens og miljøet skyld. 

 
Tænk på dit helbred 

Når du griller, kan det nemt ende med, at kødet bliver branket.  
Hvis maden bliver sort indeholder den kræftfremkaldende stoffer, så sørg for, 

at du ikke giver maden for lang tid over grillen.  

Dog skal fjerkræ, svinekød og hakkekød gennemsteges.  
Røgen fra grillen er også kræftfremkaldende, og der dannes meget røg, hvis 

marinade, olie og fedt drypper ned på kullene.  
Det er derfor en god idé at lægge folie under kødet. 

 

99 ud af 100 bryder sig ikke om affald i fællesarealerne 
Griller du på fællesarealerne eller i parken, er det rigtig god stil at rydde op 

efter sig selv.  
Tag en pose med til affald.  

Efterlad ikke en varm engangsgrill og stil ikke engangsgrillen direkte på græs-

set. Det giver selvsagt rigtig grimme døde pletter!  
 

Miljøet påvirkes af grillvaner 
Vil du også være skånsom mod miljøet, når du griller, er der et par ting at 

holde sig for øje.  
Optændningsvæske og –blokke er ofte lavet af paraffin, der er skadelig for 

miljøet, hvis de er baseret på stoffer som terpentin og petroleum.  

Som alternativ kan man anvende aviser og kviste eller sågar grankogler og 
korkpropper fra vinflasker som optændingsmiddel. 

Også klimaet påvirkes af vores grill-vaner. Briketter indeholder ofte brunkul 
eller stenkul, der udleder meget CO2, når de brændes.  

Bedre er trækul og briketter lavet af kokosnødskaller. Endelig er der engangs-

grillen, den får et minus pga. aluminiumsbakken. 
Men grill eller ej: God sommer!! 
 

Agenda Center Albertslund  ”For et bæredygtigt Albertslund!” 
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ZUMBA!! 
i Ørnens Beboerhus hver onsdag  kl. 17.30 til 18.30. 

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. 

man kan altid få et spørgeskema 
 

Renholdelse omkring huset er opgjort til 100 kr som lejeren får for at 

holde området 1 m. fra huset. Omvendt skulle man tro at ellers gjorde 
ejendomskontoret  det.  

Efter 3 år må jeg konstatere at ejendomskontoret ikke er medspiller i at 

holde gang og udearealer - Man kan med lidt velvilje kalde det nødtørftig 
renhold og forfald - langt under den standard  vi betaler for. 

Der er ikke driftsøkonomisk begrundelse for nødtøftigheden. Vi har det 
tilstrækkelige antal ansatte, og vi har ikke underskud på de økonomiske 

regnskaber, -  
Der synes at være ophobet et stort underskud på prioritere nytten af  de 

proffesionelle resourcer som der betales for.  

Vi skal således ikke stige i husleje for at få opgaverne løst. Vi skal blot 
have hvad vi betaler for.  Opgaveløsningen skal blot tilrettelægges ratio-

nelt , - og kontroleres udført.  
Man kan sige at hvis jeg som lejer ikke overholder mine aftaler bliver jeg 

sagt op. -  Når ejendomskontoret ikke holder sine får jeg et spørgeske-

ma fordi de ikke kan huske deres egne aftaler. Det er ikke rimmeligt 
 

venlig hilsen 
Kaj Kristoffersen Ørnen 15A 
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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        

replik til beboere om "katteejere" 

Hanne Hansen skrev i juni nummeret af Betonhjertet til katteejere 
at hun var træt af kattejammer og efterladenskaber.  
Til det vil jeg bemærke: 
 
Det er ikke er alle katte i området som har ejere.  
 
Og at ejendomskontoret forsømmer en handlingsplan imod herre-
løse katte.  Et varslet besøg af en kattefænger 2 gange årligt som 
indfanger herreløse ikke øremærkede og ikke neutraliserede katte. 
 
Indtil da prøv evt. med lidt appelsinolie / kaffegrums i en periode 
der hvor du ikke vil besørges. 
hilsen  
Kaj Kristoffersen 
Ørnen 15A 
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   

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

Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 
Afdelingsleder: 

Michael Willumsen afd67-4syd@bo-vest.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 

Email.: afd67-4syd@bo-vest.dk 

 

BO-VEST  Malervangen 1,  2600 Glostrup 
Telefon  88180880 Email BO-VEST@BO-VEST.DK 
  

Genbrugspladstider  Juli august 2011 
Alle hverdage kl. 11 - 11:25 
 Torsdag 17 - 18 
Alle søndage  kl. 10 - 12 
 

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
mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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