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Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wal-
lin, Henrik Domino Isaksen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. juni 2013.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. maj 2013 
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Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset  

I DETTE NUMMER: 
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2 MAJ WIENERSCHNITZLER  MAJA/HENNY 

9 MAJ LUKKET :TAG  EVT EN TUR PÅ BAKKEHUSET 

16 MAJ SKIPPERLABSKOVS ERIK/TAGE 

23 MAJ FISKEFILET FLORENTINE / ULLA 

30 MAJ NAKKESTEG M/MOS ANETTE/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 

  Foto Lena Kujahn 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Aftentur på volden 
Torsdag d.25.april gik ca. 40 beboere aftentur på volden.  
Nogle med hatte på. Traditionen tro stod Lone og Lars parat med øl og 

vand. Tak for det. 

Nogle var nede og se til rækkehusene, der er ved at blive renoverede. 
Tilbage i beboerhuset til kaffe, hveder og forårs- og andre sange. René 

akkompagnerede. 
Det var en rigtig hyggelig aften. 
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Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde 
 

Tirsdag den 19. juni 2013 kl. 19:00  
i Beboerhuset Ørnen 

 
Dagsorden: 
 

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Godkendelse af forretningsordenen 

Valg af stemmeudvalg 

Godkendelse af dagsordenen 

Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 19. marts 2013 

Forslag om husorden  

Forslag om vedligeholdelsesreglement 

Forslag om råderetsregler 

Forslag om opdatering af '4 Syd betaler sig' 

Eventuelt 

 

Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende med-

lemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver hus-
stand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 

 
 

 

 
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 
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DRYP – DRYP – DRYP – VAND! 
Vi gjorde det! 

 
Miljøgruppen har med spænding ventet på ”Grønt regnskab” for 2012. 
Det viser sig, at vi gennemsnitligt i vores afdeling har nedbragt vand-

forbruget med 6 liter pr. person pr. døgn i 2012, hvor vi holdt vand-

sparekampagnen. I 2011 brugte vi 116 liter pr. person og i 2012: 110 
liter pr. person om dagen. De husstande der deltog i vandsparekonkur-

rencen opnåede et flot resultat, de fik nedbragt deres forbrug med 16 
liter i gennemsnit. 

Det er dejligt at det går den rigtige vej, men  - - -   det kan og skal 
blive lavere, da vi stadigvæk ligger for højt,  og vores mål er, at vi i 

gennemsnit maksimalt bruger 100 liter vand om dagen, som jo er den 

målsætning Albertslund kommune har sat sig. 
Da vi i VA 4Syd har ligget dårligt placeret med el og vandforbruget, er 

vi nu i miljøgruppen glade for resultatet for 2012. Nu er kursen frem, 
at vi fortsætter den fælles indsats med at spare på ressourcerne. Se 

efter vores sparetips her i bladet. 

Miljøgruppen 

Sangaften tirsdag den 7 maj kl 19:00  
de røde sangbøger er 
pudset af og ligger i Ka-

nalens kvarter 138  hvor 

arr. Finder sted Som i 
kan se på billedet er Re-

ne klar til at synge og 
spille . 
 

Der er kaffe, kage, 

snacks og et glas rød/
hvidvin eller sodavand. 

20 kr. pr. person.  
Tilmelding og betaling  til 
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4 Syd betaler sig 
 

I den 22. januar 1998 godkendte et beboermøde pjecen '4 Syd betaler 

sig'. 

Pjecen er principielt afdelingens bibel, som foruden en mængde praktisk 

informationer om afdelingen også indeholder husorden, vedligeholdelses-

reglement og råderetsregler. 

 

I modsætning til biblen, som kan nøjes med at blive genfortolket, så kræ-

ver praktiske informationer og regelsæt en jævnlig opdatering. Siden be-

boermødet for lidt over 15 år siden godkendte '4 Syd betaler sig' er der 

sket meget, dels har vi i afdelingen selv lavet talrige beslutninger, som 

ikke afspejles i pjecen, og dels er der en masse udefrakommende påvirk-

ninger, som heller ikke afspejles, og sidst men ikke mindst, så er lovgiv-

ning omkring almene boliger, blevet opdateret flere gange. 

 

Den 19. juni 2013 afholdes et ekstraordinært beboermøde hvor pjecen, og 

de forskellige regelsæt er på dagsordenen. 

 

Afdelingsbestyrelsen har lavet et arbejdsoplæg til pjecen, som lægges på 

afdelingens hjemmeside medio uge 18. Hensigten med dette er, at give 

alle beboere mulighed for at påvirke dens indehold, ved at komme med 

forslag og input til arbejdsoplægget. Der er ingen formelle karv til de for-

slag og input man som beboer kan komme med, blot vil vi gerne have 

dem på skrift. 

Har man ikke adgang til afdelingens hjemmeside, så kan en kopi af ar-

bejdsoplægget fås på ejendomskontoret eller ved at kontakte et medlem 

af afdelingsbestyrelsen – se adresserne og telefonnumre bagerst i Beton-

hjertet. 

Man kan vælge at sende sine forslag og input pr. mail til afdelingsbesty-

relsen på mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk, eller aflevere dem til et 

medlem af afdelingsbestyrelsen. 

 

Vi håber rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at påvirke indhol-

det i pjecen. 

 

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen  
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* Rottehandlingsplan 

* Ny kommunal Genbrugsplads 

* Ny afregningsmodel for renovation 
* To nye pilotprojekt for affald 

* Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig 
med 

* Flere oplysninger? 

 

Rottehandlingsplan.  

Normalt er en rottehandlingsplan ikke noget Brugergruppen beskæftiger 
sig med, men som alt andet skal Brugergruppen også udvikles, og vi prø-

ver at gøre os nogen erfaringer med, hvilke opgaver der med fordel kan 

komme ind under Brugergruppen. Rotter – viste det sig – er en af dem. 
Ikke fordi brugergruppemedlemmerne er eksperter i, hvordan de små bæ-

ster skal bekæmpes, men fordi forvaltningen fik god respons på, hvordan 
de med fordel kan henvende sig til boligområder og borgerne med infor-

mation om rotter, og klæde folk på i fht. at forebygge rotter. 

 

Ny kommunal Genbrugsplads.  

Den kommunale Genbrugsplads skal flyttes og får indkørsel fra Holsbjerg-
vej. På den nye plads bliver der opført rigtige mandskabsbygninger, og 

der bliver bedre mulighed for aktiviteter og undervisning for skoleklasser, 

samtidig bliver pladsen større. Brugergruppen besluttede at udgifterne til 
den nye plads skal finansieres over 25 år. Det betyder en årlig takststig-

ning på kr. 39. Det forventes, at den nye Genbrugsplads kan tages i brug 
sidst på året - eller begyndelsen af 2014. 

 

Ny afregningsmodel for renovation.  
I Albertslund har vi et system, når vi betaler for vores affald, der motive-

rer til, at vi sorterer så godt som muligt. Jo bedre borgere og boligområ-
der sorterer, og jo mere de gør selv, jo billigere bliver renovationstaksten. 

Det er et godt princip, men problemet er bare, at det ender i nogle meget 
komplicerede regnestykker, for at få sendt regningerne de rigtige steder 

hen. Derfor arbejder Brugergruppen og forvaltningen på at forenkle afreg-

ningssystemet – men på en sådan måde, at der fortsat er en kontant gu-
lerod, jo bedre man sorterer. Det nye takstsystem forventes at være fær-

digt til indførelse i 2014. 
 

   

Nyt fra Brugergruppen – maj 2013 
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To nye pilotprojekt for affald.  

Der er opstået en mulighed for, at vi kan sende vores bio-affald til et cen-
tralt bioforgasningsanlæg. Derfor igangsættes der nu et pilotprojekt i et 

boligområde eller to, for at vi kan blive klogere på, hvordan vi så skal 
håndtere bio-affaldet. I det andet pilotprojekt må beboerne blande gen-

brugsfraktionerne sammen tre og tre. De sammenblandede fraktioner kø-

res så til et centralt anlæg, der kan skille fraktionerne ad. Det vil i givet 
fald gøre livet meget lettere for mange albertslundere og motivere til mere 

genbrug, når antallet af fraktioner (og beholdere) skæres ned fra seks til 
to. 

 

Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med.  
Der var også meget andet på Brugergruppemødet. Bl.a. blev Agenda Cen-

terets beretning, regnskab og handleplan godkendt, og dermed blev til-
skuddet til Centeret for 2013 også frigivet. Brugergruppens Årsberetning 

blev vedtaget. Der var orientering fra vandselskabet Hofor - herunder en 
debat om overgangen fra 10 årlige vandregninger til to. Og der var debat 

om de nye tekniske krav, man skal overholde, hvis man står og skal ud-

skifte sin varmtvandsbeholder, redaner eller andet ved fjernvarmesyste-
met. Det er således mange og interessante ting, der behandles i Bruger-

gruppen. Det er et godt sted at blive klogere, og det er et godt sted at få 
indflydelse på kommunens (miljø)politik. 

 

Flere oplysninger?  
Hvis du vil høre mere om, Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kon-

takt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde eller klik ind 
på: www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

 

Sæt kryds i kalenderen den 10 juli 
 
Sommerudflugt til  Lund Domkirke og  Söderäsen i Skåne  
 
Denne dag er vi nogle der er ved at arr. En sommerudflugt til  Skåne   
 
 
mere om dette i næste nr. af Betonhjertet  
 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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En dokumentarfilm om revoveringen i Albertslund 
syd 
 

Hej, jeg hedder Daniel Wedel og jeg skal 
lave en dokumentarfilm i 

forbindelse med renoveringen i Syd. Måske 

har I allerede set mig til 
beboermøder eller workshops om prøvehu-

sene. Jeg talte med Lena Kujahn 
om, at det kunne være en god idé at jeg lige 

præsenterer mig. Jeg er 

instruktør og manuskriptforfatter og har især 
lavet radio-montager for DR men også film: 

fx filmen ”Beton” som foregår iet almennyt-
tigt boligområde i København. 

I det næste års tid kommer jeg til at opholde mig en del i Albertslund 

Syd og tale med beboere og fotografere huse og indretninger. Jeg er 
især ude efter at se haver og interiører som er anderledes, flotte eller 

bare personlige. Jeg har anet nogle flotte haver bag plankeværkerne, 
men jeg vil jo ikke lige frem kravle op for at kigge. 

 
Har I noget som I synes jeg skal se, så kontakt mig på mail: 

daniel@soulfoodfilm.dk eller på 28904025.  

Jeg synes jo det er vigtigt at vise hvordan Syd så ud inden renoveringen 
og hvilke kvaliteter der helst ikke skal gå tabt. 

 
Jeg kommer nok også til at kontakte nogle af jer. Måske med et venligt 

brev gennem brevsprækken eller når jeg møder jer i området. 

 
Med venlig hilsen Daniel Wedel 

 

Nyt fra driften: Ledig Carport og brænde. 
Carport nr. 5 er ledig pr. 1/5 2013, og ingen på ventelisten i Uglens 
Kvarter som ønsker carporten. Hvis du er interesseret skal du kontak-

te Bo-Vest, Belinda i Boliggruppen Det går efter først til mølle princip-

pet. Telefon: 88 18 08 80 
På Ørnens P-plads ligger en bunke brænde til afhentning. 

Driften  

mailto:daniel@soulfoodfilm.dk
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Solcellerne på taget af beboerhuset  
regnskab fra 28/1 til 26/4 2013 
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I forbindelse med Agendacentrets kampagne om at få positivt fokus på 

vores by, har en del af os deltaget i forskellige aktiviteter. 
  

Vi har demonstreret mod brandene de sidste 2 onsdage – nogle med hjer-
ter med forskellige tilkendegivelser på.  

Næste demonstration er onsdag d.1.maj kl. 19:00 ved den afbrændte klub 

Frihjulet. Afgang 18:45 fra beboerhuset. 
  

Søndag d.21.april deltog vi i Dansk Naturfredningsforenings affaldsind-
samling. Vi ryddede op efter vinteren i afdelingen og i Kongsholmparken. 

Vi var 17 beboere, der samlede masser af småt affald og endda et køle-

skab, et bord, en død krage og en kaffemaskine. Inden da havde vi druk-
ket kaffe og spist boller, mens vi snakkede om, hvad vi kan gøre for at 

forskønne vores bydel på en positiv måde: få flere affaldsbeholdere og 
hundeposestativer de rigtige steder. Markere dem med hjerter og fodspor. 

Gøre hundeejerne venligt opmærksomme på, hvor man kan hente affalds-
poser – eller udlevere en til dem osv. 

  

Vi kunne også tænke os, at gå i Kongsholmparken om søndagen til som-
mer, når familierne holder udflugt dér. Ikke for at rydde op efter dem, 

men for at udlevere affaldsposer til dem med en venlig opfordring om at 
tage affaldet med hjem, hvis der ikke er plads i skraldespandene eller con-

tainerne. Det gjorde Agendacentret sidste år og det hjalp. 

  
Hvis i har gode ideer eller har lyst til at deltage i nogle aktiviteter er i vel-

komne til at kontakte os på mail: miljoegruppen@4syd.dk eller på mobil: 
Anette Voergaard 61454545 eller Lena Kujahn 28830702. 

  

I vil høre nærmere her i bladet og på opslagstavlerne. 
  

Miljøgruppen 

mailto:miljoegruppen@4syd.dk
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Fælles forårsforskønnelse og Grøn Dag 
Fra lørdag d.27. april til kommunens Grøn Dag lørdag 
d.4.maj 

kan man tilmelde sig forårsrengøringen på fællesarealer 

og andre udearealer. 
Så må foråret være kommet. Jorden må være blød og 

klar til at putte noget i og fællesarealerne er klar til en 
forskønnelse. 

I får tilskud på 50 kr. pr. husstand til fællesfrokosten når i beretter om je-

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

  

God arbejdslyst / Miljøgruppen 
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Faste aktiviteter i huset  maj 2013 
IT - morgencafe    
 Tirsdag den 30 april kl 9 til 12 sidste hjernestarter kursus inden 
vi rykker ud i foråret  eller kikker forbi om torsdagen. 
Hver torsdag kl 9 MORGENBOLLE IT   
her har vi god tid til at hjælp med opsætning og gode tips til at 
din pc, tablet eller smartphone.        It nørderne 
  

SYD-SPÆTTERNE MAJ MÅNED 
Onsdag d.8 maj alm. Komsammen i beboerhu-
set kl.14 og  

Onsdag d.22.maj regner vi med 
hestevognstur ud i det grønne kl.13 

fra Dyregården med kaffe osv 
  

Vores mail adr. er syd@va4syd.dk  
eller Anette 61454545 
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Stolegymnastikken i Beboerhuset bytter 
plads. Hver mandag i maj foregår det 
fra klokken 10:00 til 11:00  
 
Det er gratis  og der er en stol til dig! 
 

Ved du at du kan læse din ”4syd” post i ferien 
(webmail) 
Har du mailadresse hos  ”Brøndbynet”, kan du læse dine mails i ferien på 
webmail dvs du læser direkte på serveren med Internet Explorer (eller 

anden browser). Du kan læse mails, besvare dem og evt slette uønskede 
mails.   

Du taster denne adresse i explorer:   

post.danskkabeltv.dk 
Indtast derefter din ”4syd” mailadresse og password. 

 
Du kan kun se nye mails, da mails  jo hentes ned på din pc og slettes på 

serveren, når du læser mails ”normalt”. 
 

Når du kommer hjem fra ferien og læser mails igen, vil alle indkomne 

mails blive hentet til din pc som nye mails, hvis du ikke har slettet dem. 
Besvarelser bliver derimod normalt ikke hentet. 

 
Størrelserne på mails og mailkontiene forhøjes hele tiden. Vi kan 

nu (maj 2013) vedhæfte filer på op til 50 MB og vi har 500 MB 

lagerplads pr mailadresse. 
 

Erik Nielsen Hanen 1D 

http://www.post.danskkabeltv.dk
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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        

Tur til Nyvang 

Tur til andelsbyen Nyvang den 5 maj  temaet er be-
sættelsen et rigtigt spændende tema som nok også 
vækker nogle tanker hos nogle. 
DU kan læse mere om turen på 
www.andelslandsbyen nyvang.dk  
Vi kører fra den store parkeringsplads i svanen kl 
9.15 vi har valgt at spare lidt på pengene så vi køre i 
privatbiler som vi fylder op det koster 25.00 kr for et 
sæde samt indgang på 100.00kr hvis vi er mange 
lidt billiger. Af hensyn til biler er tilmelding nødvendig 
til tonny senest fredag D 3 maj på 26599476  
eller mail tonny.bodal@gmail.com 

http://www.andelslandsbyen
http://nyvang.dk
mailto:tonny.bodal@gmail.com
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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 9 C 29 40 95 40 

Suppleant: 

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Henrik Domino Isaksen Uglen  5A 60 68 65 75 

mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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Vi gider ikke flere brande så forstå det dog ! 
 
Og det skal være en opfording til at vi alle går  rundt i vores dejlige  
bydel og holder øjne og øre åbne.  
Ringer til politiet på 114 hvis vi ser  fx nogen som går rundt med 
Benzindunke.  
Onsdag den 1 maj kl 18:45 mødes vi så igen ved beboerhuset for 
at tilslutte os arr. Ved ”Frihjulet” på Skolestien.  
 
På Gensyn  
 


