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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. november 2012.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. oktober 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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”Ørnen”
4 OKTOBER

KØLDOLMER GAMMEL TYRKISK RET /HENNY

11 OKTOBER

NAKKEFILET MED RODFRUGTER / ULLA

18 OKTOBER

GULE ÆRTER ERIK/TAGE

25 OKTOBER

MÅNEDENS FISK /FISKEMANDEN

Du tilmelder dig
tirsdagen før (kl 12:00)
cafe@va4syd.dk
eller smid en seddel ind
beboerhuset.
Prisen er ca.:35,00 kr.
Vi mødes kl. 18.00

Betonhjertet oktober 2012

i

3

Faste aktiviteter i huset 2012
IT - morgencafe
Hver tirsdag kl.: 10:00 VI STARTER DEN 9/10
Kun for nybegyndere husk det nu
Hver torsdag kl 9:00

Vi mødes til morgenbrød og kaffe og det er også her, vi løser større
computerproblemer. Åben for alle - også jer uden pc-problemer.

Hver tirsdag kl 19:00 ”Foto og it”

It nørderne.

Sydspætterne.
I oktober måned mødes vi to onsdage, d.10 og
d.24. okt. og det er kl.14.00 i beboerhuset.
Der er mulighed for decopage og flette tasker af kaffeposer og hyggelig samvær med kaffe og kage.
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Plante- byttedag søndag d.14. oktober kl. 14 i beboerhuset Sæt X i kalenderen

Hvis i har brug for at komme af med stauder og anden beplantning, der løber fra jer i haven, er der sikkert aftagere på efterårets plante-byttedag.
Hvis i har urtepotter eller andet havegrej er der måske også afsættere til det.
Vi giver kaffe og kage.
Miljøgruppen

Slut med glødepærerne

Fra 1. september var det slut med at købe glødepærer.
Når du skifter ud til sparepærer er det en god idé at gå ind
på: www.elsparefonden.dk
Her kan du søge råd og vejledning om lysforhold mv.
Når du skal af med sparepærerne igen, må du ikke smide
dem i skraldespanden. Pærerne indeholder kviksølv og skal
afleveres i farligt affald på genbrugspladsen.
Fordi pærerne indeholder kviksølv, skal man passe på, hvis
den går i stykker:
Undgå at sprede kviksølvet: skrab den ødelagte pære op
med pap eller karton og saml de små rester op med vådt
køkkenrulle. Luft ordentligt ud i mens og bagefter.
Hvis du vælger en pæreformet sparepære er røret med
kviksølv indkapslet, men det kommer an på hvilken slags
lys man ønsker om røret skal være frit eller ej.
Læs mere på www.forbrugerkemi.dk
Miljøgruppen
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NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN
Aktivitetspenge

Nu er budget 2013 vedtaget. På beboermødet d.5.september blev
der sat 25.000 kr. af på afdelingsbestyrelsens budget til aktiviteter, som beboerne kan søge penge til. Det er penge, der før var
afsat til ABC-midler.
Hvis i har gode ideer til aktiviteter i beboerhuset eller andre steder
– udflugter o.lign. sammen med andre beboere fra afdelingen, er i
velkomne til at søge midler til det.
I skal søge afdelingsbestyrelsen med en beskrivelse af aktiviteten
og økonomien bag.
Vi hjælper gerne med at formulere ansøgningen.

Legeplads- og aktivitetsudvalg

På budgettet 2013 er der afsat 400.000 kr. til legepladser og unge
- og voksne aktivitetspladser.
Vi regner med at få brugsretten over Kirkegårdsgrunden og Spættegrunden, hvor der kan etableres legeplads og unge/ voksenaktiviteter, beboerhusets legeplads skal fornys og der er jo også andre fællesarealer, hvor der er plads til lidt.
Har i tid og lyst kan i melde jer til:
Anita Wittusen mobil 24 24 40 74
eller Tove Meyling tlf. 43 64 84 66
Afdelingsbestyrelsen
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Din brugte mobil er værdifuld
Mobiltelefoner (og for den sags skyld meget andet elektronik) indeholder
kostbare metaller, der er ressourcekrævende at producere og som forurener, hvis de bliver brændt på forbrændingsanlægget. I stedet skal metallerne genanvendes og indgå i produktionen af ny elektronik. Derfor
skal mobiltelefoner afleveres sammen med andet elektronikaffald på genbrugsstationen.
Men der er også en anden mulighed. Mange skifter ofte mobiltelefonen
ud, selvom den stadig virker, og derfor kan andre få glæde af den brugte
mobiltelefon.
Det er en endnu bedre løsning end at aflevere den på genbrugsstationen.
Du kan naturligvis altid forære den til en ven, men du kan også sælge
den eller donere den til et godt formål. Det kan du eksempelvis gøre via
Drop’n’shop (www.dropnshop.dk), der ejes og drives af Post Danmark.
Her kan du enten sælge din brugte mobiltelefon eller donere salgsprisen
til Verdensnaturfonden, Røde Kors eller Julemærkefonden. Berlingske
Medier har en lignende service, der findes på www.smartdrop.dk. Her
kan du støtte Verdensnaturfonden, Folkekirkens Nødhjælp eller Kræftens
Bekæmpelse, eller du kan vælge at få betaling for telefonen. Begge steder sælges din mobiltelefon videre til forbrugere i Asien og udviklingslandene. Der findes også andre sider med lignende services på internettet.
Selvom telefonen ikke virker, kan du alligevel sælge eller donere den
gennem Drop’n’shop eller Smartdrop.
En defekt telefon kan godt nok ikke sælges videre, og derfor får du en
lavere pris for den, men metallerne vil blive genanvendt, og så har du i
hvert fald gjort miljøet en stor tjeneste!
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
”For et bæredygtigt Albertslund!”
P.S.: Opladere til mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr er også elektronikaffald!
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Solceller på beboerhusets tag

Endelig er der kommet gang i solcelleprojektet. Efter en langstrakt
sagsbehandling er aftalerne kommet i hus.
Green Go blev valgt til at udføre projektet fordi de kunne indfri de
krav, der var stillet.
Det blev for dyrt, hvis solcelleanlægget blev delt i to: et på beboerhuset og et på genbrugshallens tag. Derfor bliver taget på beboerhuset forstærket, så det kan tage hele anlægget.
De 60 solcellepaneler vil yde en årlig produktion på 12.317 kWh.
Det vil give en besparelse på el på 26.000 kr. Solcellerne vil ligge
på taget i en 10 graders vinkel. Det vil sige, at man stort set ikke
kan se dem nedefra. Adgangsvejene til taget vil blive besværliggjort, så vi forhåbentligt undgår hærværk – men vi er forsikret mod
det. (Der har ikke været udøvet hærværk på ovenlys mv. der har
været monteret på taget i årevis.)
Der er vedligeholdelses- og produktionsgaranti på anlægget og der
er tegnet en servicekontrakt som omfatter reservedele samt en garanti for el-produktionen.
Hele projektet vil koste 302.200 kr. og forventes betalt over 13 år.
På beboermødet i september 2011 blev der afsat 400.000kr.
Vi vil kunne følge El produktionen og -forbruget på internettet og
på en skærm i beboerhuset. Vejret kan man også følge: hvor meget solen har skinnet pr. time, pr. dag, pr. måned og over år.
En forudsætning for at anlægget producerer maksimalt, skal de to
træer på legepladsen ved Ørnen 17 fældes.
Vi havde planlagt fældningen samt en udtynding af træer på pladsen i forvejen. Så det var sket med eller uden anlægget.
Dog er det muligt at der må beskæres/fældes et par træer på Kirkegårdsgrunden op ad beboerhuset. Men det ser vi an, når anlægget er færdigt.
Afdelingsbestyrelsen ogmiljøgruppen
Betonhjertet oktober 2012
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Hejsa har du noget du vil sige, bytte, sælge eller andet så sendt
det til info@va4syd.dk så kommer det med her på siden inden den
25 i måneden ..

Skrald er guld
”333 leverpostejbakker giver nok aluminium til en ny cykel hvis vi skrotter det rigtigt.”
Denne tekst så jeg på en plakatsøjle i København. Jeg vil tilføje: -” og de
koster os 5 mio. kr. at rense risten på forbrændingen, hvis vi smider det
i husholdningsaffaldet.”
Lena Kujahn
Ravnen 14B

Stolegymnastikken starter igen torsdag den 6 oktober 2012 kl. 11:.30
Stolegymnastik henvender sig især til dig som er mindre mobil,
men som gerne vil være fysisk aktiv, da øvelserne foregår siddende
på en stol eller stående bag ved en stol, så du hele tiden har noget
at støtte dig til.
Efter stolegymnastikken er der hygge og socialt samvær over en
kop kaffe.
Stolegymnastik foregår i Beboerhuset Ørnen hver torsdag
fra kl. 12:00-13:00. På Gensyn Hanne
14
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Nyt fra Brugergruppen – august 2012
Affaldsplanen speedes op!
Solceller på varmeværket
Hvad koster varme, vand og affaldet i 2013?
Flere oplysninger?
Affaldsplanen speedes op!
Hvis det står til Brugergruppen, skal der nu speedes alvorligt op under
affaldsplanen i Albertslund. Vores affald skal ikke være affald, men en ressource! Brugergruppen vedtog derfor et høringssvar til den nye affaldsplan, der skal træde i kraft ved årsskiftet. Brugergruppen vil bl.a.:
- En bedre løsning til de forskellige fraktioner; gerne sådan, at man som
borger f.eks. kan blande alt plast sammen, hvorefter det deles op på et
centralt anlæg.
- At vi skal gå efter at kunne indsamle og bioforgasse vores bioaffald fra
2014.
- At den kommunale genbrugsstation på Gadagervej skal flyttes, gøres
større og bedre, og at den nye genbrugsstation skal åbnes allerede til næste år. (På brugergruppemødet blev der nedsat en gruppe, der skal arbejde på lige præcis den opgave).
- At kommunen skal på tilsyn på de lokale genbrugspladser hvert år, så
alle pladser lever op til de krav til sortering, der står i affaldsregulativet.
- At borgere og boligområder skal have hurtige tilbagemeldinger, hvis de
har sorteret forkert.
- At der skal laves kontrolsorteringer, så vi ved, om sorteringen bliver bedre, eller om der er noget, det skal rettes op på.
Går det, som Brugergruppen ønsker, vil vi altså alle meget snart komme til
at mærke markante ændringer og forbedringer, i den måde vi skal håndtere affaldet – så affaldet kan blive en ressource!
fortsættes
Betonhjertet oktober 2012
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Solceller på varmeværket. Om alt går vel, vil der på varmeværket allerede
i år blive opsat solceller, der kan producere 70.000 kWh om året. Det bliver ubetinget byens største solcelleanlæg, men varmeværket er også storforbruger af el til alle deres pumper, ventilation og udstyr i øvrigt. Det giver derfor rigtig god mening, at varmeværket ikke kun skal producere varme, men nu også noget af den el, som værket selv bruger. Solcelleanlægget kommer til at koste knap 1,2 mio. kroner, og det nikkede Brugergruppen ja til - også fordi der er god økonomi i at opsætte solceller.
Hvad koster varme, vand og affaldet i 2013?
Det helt korte svar på det spørgsmål er:
- Affaldstaksten forbliver den samme som i 2012.
- Varmen stiger en lille smule, og
- Vandet kan vi absolut ikke sige noget om endnu. Det skyldes, at Albertslund Vandforsyning har fusioneret med 7 andre vandforsyninger i Storkøbenhavn, og de har rigelig at se til med sammenlægningen, som formelt
skete den 1.7.
Derfor må vi vente lidt med at få besked om, hvad vi skal betale for vandet til næste år.
Flere oplysninger?
Hvis du vil høre mere om, hvad der skete på Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde
eller klik ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe
”Tove Jensen er vores brugergruppemedlem”
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1 meter reglen

På beboermødet d. 5. september blev der vedtaget ændringer til 1 meter reglen.
Reglerne er blevet mere forenklede og konkretiserede i forhold til opsigelsesvarsler og opsyn, men der er ikke lavet de
store ændringer.
De, der i forvejen er tilmeldt 1 meter reglen, får tilsendt det
nye sæt.
miljøgruppen
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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 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 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

Efterårsferie hyggeafterniddag for alle
Onsdag den 17 oktober fra kl 13 til 17
I beboerhuset
Med alt hvad der hører sig til af hyggeaktiviteter
Bålet bliver tændt til snobrød og popkorn
Æblepressen kommer i sving med dejlig saft
Drager skal bygges og afprøves
decopage og malerværksted har vi også.
Osv osv osv osv .
På gensyn EfterårsferieRåhyggerne.
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
Bestyrelsesmedlemmer:
Tove Meyling

Ørnen 17 A

43 64 84 66

Lena Kujahn

Ravnen 14B

28 83 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

Svanen 3A

26 59 94 76

Suppleant:
Tonny Bodal

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 Oktober 2012
Alle hverdage kl. 11 - 11:25
Torsdag 17 - 18
Alle søndage kl. 10 - 12
Gennbrugsgruppen
Betonhjertet oktober 2012
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Gårdhusene får informationsmøde

Projektkonkurrencen for gårdhusene er nu afsluttet.
Det vindende forslag fra Wissenberg og Vandkunsten byder på mange
forskellige muligheder. De har blandt meget andet stor interesse i beboerinddragelse. Et område som også er vigtigt for BO-VEST.
Derfor går denne proces nu så småt i gang.
Informationsmøde
På et informationsmøde begynder arbejdet med beboerinddragelse. Det
sker gennem etablering af arbejdsgrupper. Grupperne er blandt andet for
beboere. Igenem dem får de mulighed for indflydelse på renoveringen.
Selve boligen og udearealerne kunne være områder, som arbejdsgrupperne kan få indflydelse på.
Informationsmødet finder sted den 4. oktober 2012 kl. 19.00 til 21:30 i
Musikteatret.
Mere info om mødet husstandomdeles
Foruden arbejdsgrupperne giver mødet også beboerne en generel orientering om renoveringen.
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