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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 
Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wal-
lin, Henrik Domino Isaksen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. maj 2013.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. april 2013 

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: 

Fotografer i dette nr. 

Forsiden ”Krage på is”  Birgit Larsen  
Side 3 ”endnu en spurvehøg på besøg” Jørgen Hansen 

Side 10 ”snerydning” Henrik Domino Isaksen 

Side 11 ”sluklyset” Flemming V. Wallin 

Bagsiden  ”en smuk dag” Henrik Domino Isaksen 
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4 APRIL BIKS/ M SPEJLÆG     ERIK OG TAGE 

11 APRIL POSSINER/VAGTLER  TAGE/TONNI/WILLY/ JORGEN 

18 APRIL DAGENS RET / MEL 

25APRIL OSTEGRATINERET SKINKE ANETTE OG TOVE 

”Ørnen” 

Du tilmelder dig     

tirsdagen før (kl 12:00)  

cafe@va4syd.dk 

El. smid en seddel ind i beboerhuset. 

Prisen er 40,00 kr. 

Vi mødes kl. 18.00 

Spurvehøg på besøg serien fortsætter  denne gang i Ravnen 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Invitation til beboerinformationsmøde 

Der inviteres til informationsmøde om de kommende prøvehuse, 
som skal udføres i forbindelse med renoveringen af gårdhusene. 
På informationsmødet præsenteres de seks prøvehuse, som skal 
udføres i Vibens og Lærkens Kvarterer 

Mandag den 8. april 2013 fra kl. 19:00 til 21:30 i Beboerhuset  

se det hustandomdelte materiale  
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Aftentur på volden d.25.april kl.19 
 

Traditionen tro går vi aftentur  
på volden Storebededags aften. 

 
Vi følges ad fra Café Ørnen i beboerhuset efter spisning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eller 
Vi mødes på volden ved Brogårds plads  

og starter voldvandringen derfra. 
HUSK en hat, hvis i ejer en sådan  

 
Vi afslutter med hveder og kaffe/te/saft og en lille sang 
 

i beboerhuset Ørnen 
Svanens kvt.22 

 
 

 
Vel mødt Miljøgruppen 
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Faste aktiviteter i huset 2013 
IT - morgencafe    
Hver tirsdag kl.: 9:00 til 12:00 nu for alle med lyst til at 
lære noget nyt.   
Den 2. og 9. april har vi 2 dage med hjernestarterkursus  
Hvem hvad og hvorfor og hvordan husker jeg koderne 
Hver torsdag kl 9 Morgenbolle it også for dem uden pc.  
Husk Fotogruppen hver tirsdag kl 19:00 
It-nørden  

Fotogruppen  
Fotogruppen laver en fototur til ottetallet i Ørestaden   
onsdag d. 3 april kl 10,00 fra postkassen i Hanens kvt  
Adgangsbetingelser er et fotokamera og 20 kr til brændstof. 
da vi køre i private biler er tilmelding Nødvendig  
senest tirsdag d 2 april så vi ved hvor mange biler vi skal ha-
ve. 
Tilmelding til Tonny 26599476 
 
 
 
 

Syd-spætterne.  
April måned hos syd-spætterne 
Onsdag 11 kl 13:00 forsinket påskefrokost med 
forårsvarme og duft 
og onsdag 24 april Kl 14:00 

alm. komsammen 
 

 
 

Vores mail adr. er syd@va4syd.dk  
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Nyt fra Driften til beboerne. 
Snerydning i afdelingen: 

Vi ved godt dette indlæg kommer lidt sent, men det virker fra og 
med den 21 marts 2013 og fremover.  
Det er til jeres information besluttet, at vi ser os nødsaget til at æn-
dre på vores måde udføre snerydning. Begrundelsen er, at vi i den 
senere tid har modtaget flere klager. 
 

Klagerne går på: Sne udenfor min havelåge – sne udenfor og på 
min hoveddør – sne op af min bil og campingvogn, med deraf føl-
gende erstatningskrav for ødelagte biler og lign. 
Derfor vil vi fremover sende mindre sne mod og på hoveddørene, 
det kan så medføre at der ikke er lige så ryddet som der plejer. Vi 
vil fremover holde større afstand til biler, campingvogne og carpor-
te.  
Vi vil kun feje sne indtil en meter fra bilernes sider og to meter fra 
henholdsvis bagende/forende. Derfor vil der ikke blive ryddet mel-
lem to biler og lignende steder, med mindre vi kan overholde oven-
stående afstande.   
Beklager meget denne ændring, men den er desværre nødvendig. 
Venlig hilsen Driften i 4syd.  
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Sluk Lyset arrangement. 
Lørdag d.23.marts afholdt vi et hyggeligt arrangement i Kanalens kvt. 138 

sammen med de to kanalenafdelinger. 
Vi var små 30 beboere, der hyggede sig med et par sange, kaffe og kage. 

Egentlig havde vi opgivet at gå tur på bjerget på forhånd på grund af kul-

den, men der var et par standhaftige børn blandt deltagerne, der motive-
rede forældre, bedsteforældre og andre beboere afsted med øl og soda-

vand. 
Resten blev på sikker grund og sendte himmellys op i den klare nattehim-

mel. 
Det var en hyggelig aften. 

 

Miljøgruppen 
 

Fælles forårsrengøring og Grøn Dag 
 
I forbindelse med ”I love Albertslund” tænker vi at gøre lidt ekstra ud af 

forårsrengøringen i år. 
Fra lørdag d.27. april til kommunens Grøn Dag lørdag d.4.maj 

kan man tilmelde sig forårsrengøringen på fællesarealer og andre udeare-

aler. 
Så må foråret være kommet. Jorden må være blød og klar til at putte no-

get i og fællesarealerne er klar til en forskønnelse. 
I får tilskud på 50 kr. pr. husstand til fællesfrokosten når i beretter om 

jeres fælles arbejde til miljøgruppen: Anette Voergaard mobil 61454545 
eller Lena Kujahn mobil 28830702. 

 

God arbejdslyst / Miljøgruppen 
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Hvem har ansvaret? 
Der har i den sidste tid været hyppig gadeuorden og sparken på 
døre og vægplader på gårdhusene. Dette er selvsagt rigtig generen-
de.  
Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis man er ramt af hærværk og 
det kan kun opfordres at man tager kontakt til politiet.  
 
Ofte hører man at det er de unge fra Klub Svanen og at det er Klub-
bens skyld.  
Rent juridisk kan ansvaret ikke pålægges Klub Svanen. Det øjeblik 
de unge træder ud af klubbens lokaler og ud i området, er det ene 
og alene den unge og forældrenes ansvar.  
 
Vi ved at det kan være forstyrrende når de unge forlader klubben, 
derfor informerer personalet jævnligt de unge om, hvordan man 
færdes og opfører sig udenfor klubbens rammer. 
 
 Det kan anbefales, at man tager en snak i hjemmet om-
kring hensigtsmæssig adfærd i et boligområde. 
 
 At true de unge med at klubben bør lukkes, er bestemt ikke nogen 
god løsning, snarer tværtimod.  
 
Håber på at en god snak med den unge omkring ansvar m.m. kan 
bringe lidt ro i boligområdet. 
 

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

Grib en ’Grabber’       på ejendomskontoret: 
 
 
Giv en hjælpende hånd med at holde vores nærområde pænt og rent, få 

samtidig en masse frisk luft og motion ved at samle lidt affald i ny og næ, 
som det passer ind i dit program. Derudover kan du samtidig være med til 

at forebygge – forhåbentlig – den indbrudsbølge, der hærger vores områ-

de, ved at der kommer til at færdes flere mennesker i området i dagti-
merne. 

Hvis du mangler én at følges med, kan vi jo være nogen stykker, der evt. 
går ture sammen. 

Ejendomskontoret har indkøbt ekstra ’grabber’, som du kan låne til ind-
samling af affald. 

Det indsamlede affald skal primært indleveres på genbrugspladsen i åb-

ningstiderne. Alternativt ved større mængder kan man efter aftale få ejen-
domskontoret til at afhente det ekstra affald på din adresse. 

Jeg vil rigtig gerne stille et par timer om ugen til rådighed til formålet. 
Dels vil jeg gerne medvirke til, at vores nærområder bliver mere indby-

dende, og samtidig håber jeg på, at det kan have en præventiv effekt på 

indbruddene her i området, således at det bliver trygt at forlade sit hjem. 
Gitte D. L. Tinning, Ørnens Kvarter 15.A 
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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        

Loppemarked mandag den 1 april kl 14:00 
 
Nu er det tid til forårs rengøring i krybekælder, skur, 
hylder og skabe  
Finder du ting og sager som du vil sælge bytte eller 
forære så få dig et bord  
den 1 april kl 14 i beboerhuset. 
Og er der noget du mangler så kik forbi. 
KAFFE OG BOLLER er der til alle som møder op  
på Gensyn Loppeholdet. 

 
Yderligere oplysninger Maria og Jørgen 28937251 
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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 

Genbrugspladstider  2013 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
Torsdage  kl. 17 -  18   
 Alle søndage  kl. 10  -  12    

Gennbrugsgruppen 

Bestyrelsesmedlemmer: 

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 

Maja Reutzer Uglen  

Suppleant: 

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Henrik Domino Isaksen Uglen   

mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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Gå en tur – skab liv i vores afdeling. 
 

Der har i en lang periode været problemer med børn og unge, der lar-

mer, smider cigaretskod og dåsesodavand uden at rydde op efter sig, 

sparker på hoveddøre og på eternitpladerne på vores facader. 
Afdelingsbestyrelsen har afholdt møde med klub Svanen, fordi nogle af 

deres medlemmer er en del af problemet. Personalet og bestyrelsen 
deltager aktivt for at afhjælpe problemerne, men vi kan også selv gøre 

noget ved det. 

Vi kan gå en eftermiddags- og aftentur rundt i afdelingen. I stedet for 
at styre direkte ud mod p-pladsen, parken eller kanalen, kan vi snørkle 

os igennem når vi går tur med eller uden hund eller cykler afsted for at 
købe ind. 

Vi kan hilse venligt på dem, når de står i grupper og småsnakker og 
gøre dem opmærksomme på, at de gerne må være her, hvis de tager 

hensyn. 

I kan ringe til klubben på tlf. 43646341, hvis i ser medlemmer derfra 
skabe uro. 

Det nye liv i afdelingen kan måske samtidig forstyrre indbrudstyvene.  
Vi har haft rigtig mange indbrud på det sidste, specielt langs Vridsløse-

vej, men også inde i afdelingen. Det går også ud over bilerne. Husk at 

tage jeres værdigenstande med ind, når i går fra bilen. 
Selvom nogle er blevet anholdt sker der indbrud et par gange ugentligt. 

Kontakt politiet omgående hvis i ser mistænkelige biler eller personer 
luske rundt – nogle biler er på udenlandske nummerplader. 

 

Afdelingsbestyrelsen  


