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MENU CAFE ØRNEN DECEMBER 3 

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN  4  - 5  

JULESPARETIPS 6 - 7 

IT FOTO OG SYDSPÆTTERNE 8 

ABC SLUTTER I SYD 9 

MÅNEDENS BILLEDE 10 - 11 

SOLCELLER PÅ BEBOERHUSET 12 

KOM LYST IGENNEM DEN MØRKE TID 13 

IT-MORGENBOLLER 12 STK 14 

JULEGLØGG OG ÆBLESKIVER 15 

ABC KALENDER 16 

FASTE AKTIVITETERVI SYD 17 

VAGTORDNING 18 

NYTÅRSKONCERT 18 

AFDELINGSBESTYRELSEN  19 

KONTORTIDER OG ÅBNINGSTIDER 19 

LYSFEST PÅ BROGÅRDSPLADS 20 

BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 
Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wal-
lin, Birthe Lunau og Rene Nielsen 
Fotograf Henrik fra fotogruppen forsiden resten Jørgen og Lena 

Næste BETONHJERTE udkommer 1. januar 2013.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. december 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 

I DETTE NUMMER: 
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6 DECEMBER MEL LAVER MAD FRA FILIPINNERNE 

13 DECEMBER  DYREKØLLE MED DET HELE 

21 DECEMBER SÅ ER DET FREDAG DEN 21 HVOR VI AFHOLDER  

CAFE JULEFROKOST MED EGNE EGNS RETTER 

28 DECEMBER  NYTÅRSTORSK MED  DET HELE  

31 DECEMBER NYTÅRS AFTEN HØR MERE DEN 6 DEC. 

”Ørnen” 

Du tilmelder dig     

tirsdagen før (kl 12:00)  

cafe@va4syd.dk 

El. 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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Nyt fra afdelingsbestyrelsen 
 

Her på afslutningen af året en lille hilsen fra os. 

 

Vi vil blot minde jer om følgende: 
Er i som beboer interesserede i at mødes med afdelingsbestyrelsen, er i 

velkomne til at deltage på et af vores møder. Kontakt en repræsentant fra 

afdelingsbestyrelsen, så vi kan aftale hvornår det passer jer og os bedst. 
Vi er i det hele taget interesserede i alt den respons, vi kan få på vores 

arbejde – i Betonhjertet, på mail, på papirbreve eller mundtligt. 
Afdelingsbestyrelsens dagsordner og mødereferater kan i læse på hjem-

mesiden www.va4syd.dk.  
 

Hvis du vil ansøge om ting og sager, skal det enten ske via papirpost til 

Afdelingsbestyrelsen, Svanens Kvarter 22, 2620 Albertslund eller via mail 
på adressen bestyrelsen@va4syd.dk. 

Afdelingsbestyrelsens kontaktpersoner til udvalg og grupper er: 

 Genbrugsgruppen og fastelavnsudvalget: Anita Witussen. 

 Beboerhusudvalget: Tove Meyling. 

 Miljøgruppen: Lena Kujahn. 

Informationsudvalget: Flemming V. Wallin. 

Kontaktpersoner til fora udenfor afdelingen er: 

 VA foreningssekretariat: Flemming V. Wallin. 

 BO-Vests repræsentantskab: Vibeke Hansen 

 Brugergruppen: Tove Jensen – suppleant: Lena Kujahn 

 Samråd for Masterplan: Tove Meyling og Vibeke Hansen 

Følgegruppe for Masterplan syd vedr. gårdhusene: Tove Meyling, Vibeke 
Hansen og Rein Rubenkamp. 

Hvis i vil vide mere om, hvad vi foretager os i udvalg og grupper er i vel-
komne til at skrive til bestyrelsen. 

 

ABC stopper for vores vedkommende i det nye år. Men der vil stadig ske 
aktiviteter hvor vi kan deltage. 

 
 

 

http://www.va4syd.dk
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
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Vi er i gang med at søge kommunen om brugsretten til Kirkegårdsgrun-

den og Spættegrunden og vi har ideer til, hvilke aktiviteter der skal an-
lægges på arealet. Vi har fået oplæg fra et legepladsfirma og det ser 

spændende ud. 
Hvis nogle er interesserede i at deltage i arbejdet er i velkomne.  

Derudover mangler vi beboere til et legepladsudvalg og aktivitetsudvalg. 

Pt. Bliver fraflytningsboligerne ikke genudlejet før der er nok boliger til de 
familier der skal genhuses på grund af renoveringen i rækkehusene. 

Solcelleprojektet  på beboerhuset har været en del forsinket. Men vi reg-
ner nu med at de er sat op på taget i udgangen af året. 

Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår  

 

 

Ps.: Vi sku også hilse fra Driften og ønske alle beboerne en god jul og 

godt nytår.  
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Faste aktiviteter i huset 2012 
IT - morgencafe    
Hver tirsdag kl.: 9:00 til 12:00 KUN FOR NYBE-
GYNDERE  
MORGENBOLLE IT HVER TORSDAG KL 9 

TIRSDAGE KL 19.00. FOTOAFTEN  

Sydspætterne.  
December måned hos sydspætterne 
 
Klippeklistre og pynt af juletræ onsdag den 5 
december kl. 14:00 

 
Julefrokosten er onsdag den 19 december og vi star-

ter  denne dag kl: 13:00 
 

 
Vores mail adr. er syd@va4syd.dk  
eller Anette 61454545 
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ABC-samarbejdet i Syd slutter  

Efter knap 4 år med boligsociale aktiviteter og -

viceværter i Albertslund Syd er det desværre slut! Bevil-

lingerne til boligsocialt arbejde i Syd er ikke blevet for-

længet, så derfor må den officielle indsats slutte. Det er vi 

rigtigt kede af – men heldigvis har mange frivillige i de 

forgangne år engageret sig i at planlægge og afholde ak-

tiviteter i bydelen, og flere har et ønske om at fortsætte 

deres frivillige indsats, også efter ABC er stoppet i Syd.  

Så forhåbentlig kommer der fortsat til at foregå mange 

spændende aktiviteter i Syd.  

Omfanget og organiseringen er endnu ikke endelig afkla-

ret. Hold øje med jeres beboerblad, opslag i boligområ-

det, facebookgruppen (Albertslund Boligsociale Center) 

eller ABC’s hjemmesiden (www.abcenter.dk) for yderlige-

re information om dette.  

Du er selvfølgelig også velkommen til at kigge forbi på 

ABC-kontoret i Kanalens Kvarter 104 for at høre nærmere 

eller for at se de aktuelle opslag.  

De tre boligsociale viceværter Lam, Lea og Grethe takker 

for 4 fantastiske år med et godt og spændende samarbej-

de med beboerne i Syd og ønsker jer alt det bedste i 

fremtiden.  
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4 syd it-morgenboller den lette version 2.0 
 
 
½ liter vand  
1/4 pakke gær (øko gær er bedst) 
Lidt honning 
600 gram mel ( fx 400g hvedemel 200g durum mel) el. (400g hve-
demel 200 havregryn) 
1 dl Solsikkekerner, græskarkerner el. tranebær 
lidt salt  
og en skål på 3 liter til dejen 
 
Start med at opløse gær i det kolde vand tilsæt resten ælt med klør 
fem, en røre ske eller røremaskine. 
Dejen er klæg når den er færdig—sådan er det, melet skal nok su-
ge væden til sig under hævningen. 
Dæk skålen med et viskestykke el. låg ind i køleskabet, hvor den 
står natten over. Længere tid jo bedre. 
 
Ud af sengen tænd for ovnen 215 gr på varmluft.  
Find to spiseskeer frem fra skuffen. Dem bruger du når du nu skal 
sætte 12 boller på pladen -  husk bagepapir.  
 
Ind i ovnen med pladen med de 12 boller og efter 16 til 17 min. Er 
der friske morgenboller. Mens bollerne står i oven kan du fx. så 
bruge tiden til morgenbadet. 
Nyd nu de friske boller - men inden kunne du jo prøve at gi naboen 
4 stk.    
 
Ps. Du kan bruge alle melsorter, bare du husker at dejen skal være 
Våd. Grovere korn lidt mere vand.  
 
Tør du ikke bage disse boller.  
ja så må du komme op i beboerhuset torsdage kl 9:00 og smage 
dem og evt være med til at bage. 
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Kom lyst igennem den mørke tid 
 

Vi er midt i den mørke og kolde vintertid, og det er typisk nu, vi har det 
højeste strømforbrug. For selvfølgelig bruger vi mere lys i de mørke vin-

teraftener, vi hygger med julebelysning i december og vi tilbringer mere 
tid indendørs om vinteren end om sommeren. Men kan man komme igen-

nem vinteren uden at elmåleren løber løbsk? Vi har samlet et par gode råd 

til at nedsætte strømforbruget. 

LED-pærer er en lys idé 

LED-pærer er en energirigtig lyskilde, fordi strømforbruget er meget lavt i 
forhold til andre lyskilder. En 3-5W LED-pære kan for eksempel sagtens 

erstatte en 35W halogenpære. Der udvikles hele tiden nye LED-pærer og 
farvegengivelsen bliver bedre og bedre. Så når du skal skifte en pære eller 

købe en lyskæde, er det en god idé at se om der findes en LED-udgave. 

Udendørs er det også en fordel at anvende LED, for i modsætning til spa-
repæren tænder LED-pæren og lyser for fuld styrke, så snart der bliver 

tændt for kontakten – også i koldt vejr.  

Dyre julegaver – for dem du har kær! 

December er højsæson for indkøb af elektronik. Ikke 

mindst i form af julegaver, men du risikerer at gøre 
modtageren en bjørnetjeneste, hvis du ikke tjekker 

strømforbruget på de elektriske apparater. Det kan 
nemlig variere rigtig meget, og så kan en julegave 

pludselig blive rigtig dyr – for modtageren!  

Når du køber TV og computerskærme, kan du tjekke 
energiforbruget i forretningen. Her skal du gå efter de 

A-mærkede produkter, der har det laveste strømfor-
brug. Kan du ikke finde det elektronik, du er ude efter, 

med lavt strømforbrug, kan du i stedet vælge at give 
en spareskinne eller en fjernbetjent strømafbryder med 

i julegaven. Spareskinnen slukker for standby-

forbruget på DVD-afspillere, spillekonsoller surround-
sound-anlæg, og hvad der ellers måtte være tilsluttet, når du slukker TV’-

et. Med en fjernbetjent strømafbryder behøver du ikke slukke for strøm-
men på stikkontakten, men kan nøjes med at bruge en fjernbetjening. 

Lyse vinterhilsner :o) 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

http://www.agendacenter.dk
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SOLCELLER PÅ BEBOERHUSETS TAG  
 

Arbejdet er endelig i gang.  

Solcellerne bliver monteret og elektrikerarbejdet ud-

føres i løbet af december. 

 Generelt vil arbejdet fortrinsvis blive udført i dagti-

merne og med behørigt hensyn til brugen af lokalerne. 

 Arbejdsplanen kan ændres alt efter vejrforholdene. 

 Så mon ikke at der kan være en lille  indvielse den 21 

december til lysfesten på brogårdsplads. 
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Julegløgg og Æbleskiver 
 

Søndag 16. december 
 

Kl. 10-12 i genbrugshallen 
 

Serverer genbrugsgruppen 
 

Kaffe—Julegløgg 
Æbleskiver m/mere 

 
Kom til og julehygge  

 
med genbrugsgruppen 

Stolegymnastikken i Beboerhuset 
forsætter  
Torsdage kl. 11:30 - 12:30  
Det er gratis  og der er en stol til dig! 



16 Betonhjertet december 2012 

 

 



17 Betonhjertet  december 2012 

 

 



18 Betonhjertet december 2012 

 

 

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

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 Telefon  88180880 
Email BO-VEST@BO-VEST.DK 
  

Genbrugspladstider  2012 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
torsdag aften lukket indtil marts 2013 
  Alle søndage  kl. 10  -  12    

Gennbrugsgruppen 

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 

Suppleant: 

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

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