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 VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER  14 

UDVALG OG GRUPPER  15 

SLUK LYSET 2014 16 

BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, 
Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. april 2014 , Indlæg og lign. 
til bladet skal være indleveret inden 25. marts 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. 
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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 

 

6 MARTS LINSESUPPE MED KØD / MAJA OG ULLA 

13 MARTS Varmtrøget Ørred/Laks, Hvad der nu kan fås./ 

Tage. Willy. Tonny.    

20 MARTS Helstegt Svine nakkekam /Anette. Tove 

27 MARTS Bouillabaisse. Fransk Fiskesuppe Alt Godt Fra Havet. 

/Willy. Tonny 

MARTS MEMU  

 
Nyt fra Driften marts 2014 
I marts måned vil driften fælde Akacietræerne der står på skrå-
ningerne langs Svanens og Ørnens kvarter. 
Det skyldes, at disse træer vælter omkuld i både blæsevejr og 
stormvejr.  Det gør vi i samråd med Miljøudvalget og Albertslund 
gartnerafdeling, som ligeledes agter fældning af samme træsor-
te.  
Det nedskårne træ vil kunne afhentes på Ørnens parkerings-
plads, i mellemrummet mellem carporte-
ne.  
Det kan frit afhentes af alle beboere i 4 
syd. 

 
ledig carport  
Carport nr. 7031 i Uglens Kvt. - ledig pr. 
1/3 2014 ønsker du at leje den så ring til  
Belinda Frandsen Bo-vest  88 18 08 80 
Med venlig hilsen   Driften 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Nyt fra Driften marts 2014 

BO-VEST har ansat en række Ejendomsserviceteknikerelever.  
De vil være at finde i forskellige afdelinger under deres praktikperio-
de.  
Vi har fået Danni Jensen hos os. Han havde første dag hos os den 
29. januar, og skal være hos os til den 1. august 2014.                                            
I praktikperioden skal Danni oplæres i forskellige arbejdsopgaver 
F.eks. Fladerenholdelse/ukrudtsbekæmpelse – Renovation/genbrug 
– Vedligeholdelse af grønne områder/beskæring/græsslåning – Akut 
opståede opgaver F.eks. vandskader, brandskader og lign. Samt 
beboerservice, så han vil også komme hos jer i boligerne.  
Danni vil også i en periode være at finde på ejendomskontoret, så 
der bliver rig lejlighed til at hilse på Danni. 
Vi ønsker hermed Danni velkommen i afdeling 4 syd. 
Med venlig hilsen  Driften 

Sms-service  husk at tilmelde dig !!! 
BO-VEST vil i fremtiden varsle beboerne via sms.  
Det betyder, at du som beboer i va4syd i fremti-
den vil modtage sms’er med forskellige varslin-

ger eller oplysninger. Det kan for eksempel være 
ved lukning af vand eller varme, lukning af ejendomskontorer, 
påmindelser om fællesmøder osv. 
tilmeld sms-service eller frameld 
Som beboer i BO-VEST er du automatisk tilmeldt sms-
servicen. Det skyldes, at selskabet, der står bag tjenesten, har 
en fuldt ud lovlig aftale med alle landets 102 danske telesel-
skaber, hvorfra BO-VEST får de relevante telefonnumre.  
Ønsker du ikke at modtage sms’er, kan du framelde dig på lin-
ket nedenfor. Du kan også tilføje telefonnumre, hvis du ek-
sempelvis har hemmeligt nummer, og BO-VEST derfor ikke har 
fået dit telefonnummer.  
På vores hjemmeside www.va4syd.dk findes linket du skal 
bruge  
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Albertslund den 31. januar 2014  

 
Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg 

Mandag den 17. marts 2014, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen 
 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af forretningsordenen 

4. Valg af stemmeudvalg 

5. Godkendelse af dagsordenen 

6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 9. sep-

tember 2013 

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2013 

8. Fremlæggelse af beretninger fra afdelingsbestyrelsen samt 

grupper og udvalg 

9. Indkomne forslag 

10. Valg til afdelingsbestyrelsen 

11. Valg til Brugergruppen 

12. Valg til Beboerhusudvalget 

13. Valg til Miljøgruppen 

14. Valg til Genbrugsgruppen 

15. Valg til Informationsudvalget 

16. Generalforsamling i VA 

Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, skal være afdelingsbestyrel-

sen i hænde senest den 3. marts 2013. Benyt postkassen på ejendoms-
kontoret eller mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk 

Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles senest den 10. marts 

2014. 
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 

 
4 SYD 
 

mailto:bestyrelsen@va4syd.dk


6 Betonhjertet marts 2014 

 



7 Betonhjertet  marts 2014 

 

Den 28 februar tog 43 beboere afsted til det nye søfart museum i Helsingør. Indgan-
gen til museet er noget speciel– man går ad skrånende broer ned i den gamle tørdok 
mellem Kronborg og Kulturværftet. Her mødtes vi med vores guide Lange Jørgen 
(Jørgen Jørensen aktiv 4syd beboer fra gamle dage) ind i det underjordiske museum, 
tegnet af det verdenskendte arkitektfirma BIG, Bjarke Ingels Group. 
Her mødte vi en farverig verden med stribevis af udstillinger, der fortæller om Dan-
mark som en af verdens førende søfartsnationer i fortid og nutid. Efter frokost og 
museumsbesøg fik vi en guidet tur gennem den pæne gamle bydel  i Helsingør. 
Eftermiddagskaffen eller -øllet bliv nydt rundt 
i byens små lystige steder. Nogen fik snoldet 
købt en ny kasket. For enden af Stengade ved 
”Simon Spies plads” mødte vi endnu en gam-
mel Albertslunder: den gamle redaktør for AP. 
Erik Rasmussen. 
Her troede mange at turen sluttede men nej vi 
sku da lige forbi Jørgen og Birthes bolig ude i 
Romerhusene. 
Husene er forbilledet for vores ”grå og lidt 
kedelige” gårdhuse - besøget var lige prikken 
over iét på en herlig bustur til Helsingør. Og 
lidt over kl. sytten var vi hjemme. 
Tak til alle som deltog og tak til Tove fordi 
hun fik lokket Lange Jørgen til at være guide.  
Mere info her 
www.mfs.dk/ 
Og www.romerhusene.dk/ 
 
Næste tur med Storager-
gård bussen bliver nu plan-
lagt. 
Mere om dette  i næste nr. 
På Gensyn  
Ps.: turen til den gamle by i 
Aarhus er fredag den 31. 
oktober oktober 2014 
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Vand – dryp – dryp  
Vi har fået årsopgørelsen fra HOFOR. 
På side 2 kan i se jeres forbrug sammenlignet med de 2 foregående 
år. 
Der står også at forbruget pr. person i gennemsnit ligger på 37 m3 
årligt. Hvis forbruget overstiger 50 m3 pr. år er der grund til at un-
dersøge hvorfor. (1 m3 = 1000 L.) 
En årsag kan være utætheder og det er der jo ingen grund til at bru-
ge penge på. 
Under alle omstændigheder er det en god ide at kontakte driften, 
hvis i har et uforholdsmæssigt forbrug. 
 
Der bliver talt om, at vandregningen er steget siden vi er gået over 
til HOFOR: 
Regningen er steget med 1,68 kr. pr. m3 (1000 L.)  
Lægmærke til, at vi nu betaler 2 gange årligt og ikke 10 gange som 
før.  
Man kan lave en anden betalingsordning med HOFOR. 

 
Forårsrengøring og Grøn dag 

Sæt x i kalenderen 
Hvis i igen i år vil deltage i forårsrengøring på jeres fællesarea-
ler giver miljøgruppen tilskud til frokosten i perioden d.17.-26. 
april. 
Og husk Grøn dag d.26. april  
hvor der sker en stor åbningsceremoni af den nye genbrugs-
station på Holsbjergvej 44. (Gadagervej) 
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I Love Albertslund starter igen med en konference d.8. 
marts med temaet:  ”Dyrk, høst og spis din by. ”  se mere 
om dette i AP eller side 6. 
I den forbindelse kunne vi tænke os at Kongsholmgruppen 
kom i gang igen.  
Det arbejder miljøgruppen videre på. 
 

 

Hundeposedispensere og affaldsbehol-
dere. 
På beboermødet i september blev der foreslået en kampag-
ne mod løse hunde og hundelorte.  
Vi har nu lavet indlæg i naboafdelingernes beboerblade.  
Derudover har driften indkøbt affaldsbeholdere og hundepo-
sebeholdere, som bliver sat op rundt omkring. 
 
Vi har jo også vedtaget en husorden på det ekstraordinære 
beboermøde i foråret 2013, der også omhandler dette tema, 
så det er i orden at huske hundeluftere på det og at kontak-
te ejendomskontoret, hvis det er et stort problem. 
 

Mvh. miljøgruppen 
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Fotogruppen 
snakker om 
fotoredigering 
og fototure i marts det er hver tirsdag aften kl 19:00 
Husk fotoudstillingen i opstandelseskirken 
1/4 -2014 hvor der er fernisering udstillingen køre hele april måned  

 På gensyn Blænde 16  

Faste aktiviteter 
 i Beboerhuset  marts 2014 

IT FOR NYBEGYNDERE og for jer der stadig har WIN-

DOWS-XP er der hjælp at hente  
Hackeren har snart frit spil til din WINDOWS-XP maskine 
så…… 
HVER  tirsdag kl 9:00 lær at sen-
de email gå på netindkøb osv 
Denne gang er det også for jer 
der skal have genopfrisket et par 
småting som fx nemid, e-boks, 
borger.dk 
Facebook og hvordan husker jeg 
mine koder  
….Vel mødt til Alle  
Husk tirsdag den 3 marts er vi 
flyttet til cafe 72 i kanalen nr 72 
Vi starter med morgenboller inden 
vi løser og hjælper  
HUSK PENGE TIL KAFFEKANDEN 
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IT - morgencafe   
Hver torsdag kl 9 
MORGENBOLLE IT 
  her har vi god tid til at 
hjælpe med opsætning 
og gode tips til at din pc, 
tablet eller smartphone. 
It nørderne 

SYD-SPÆTTERNE  
MARTS MÅNED 

MED TUR TIL ORDRUPGÅRD 
DEN 12 MARTS KL 13 KØRER VI 

 og  d. 26. marts  
kl 14:00 er der kaffe,  
kagedag og hygge 

 
 MVH Anette 

NØRKLEKLUBBEN 
Hver onsdag kl 19:00  
Vi hjælper med alle former for nørkle-
rier inden for syning, hækling,strikning 
o.lign  
på gensyn  

STOLEGYMNASTIKKEN I BEBOERHUSET 
HVER TORSDAG KL 14:30 TIL 15:30. 
STOLEN, KAFFEN OG VANDET ER KLAR   
  

  
  

Åben for alle 
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Genbrugspladstider  2013 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
Torsdage  lukket fra 1 nov til 1 marts  
 Alle søndage  kl. 10  -  12       Gennbrugsgruppen 

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    

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 
Hjemmeside bo-vest.dk 

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

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

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: 

Henrik Domino Isaksen Uglen  5A 60 68 65 75 

Se mødedatoer og referater på hjemmesiden www.va4syd.dk 

 

 

 

Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper: 
Genbrugsgruppen genbrug@va4syd.dk   

Anita Wittusen 
Tonny Lilja 
 

Svanen 12 B 
Ørnen 2 B 
 

24 24 40 74 
50 71 44 71 
 

Miljøgruppen miljoegruppen@va4syd.dk   

Anette Voergaard 
Lena Kujahn 

Ørnen 28 B 
Ravnen 14 B 

61 45 45 45 
28 83 07 02 

Beboerhusgruppen beboerhuset@va4syd.dk   

Tove Meyling 
Jørgen Hansen 

Ørnen 17 A 
Ravnen 14 B 

43 64 84 66 
28 93 72 51 

Informationsudv. info@va4syd.dk   

Flemming V. Wallin 
Jørgen Hansen 
Henrik D. Isaksen 

Ravnen 14 A 
Ravnen 14 B 
Uglen 5 A 

43 62 30 30 
28 93 72 51 
60 68 65 75 

Fotogruppen foto@va4syd.dk   

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Sydspætterne syd@va4syd.dk   

Anette Voergaard Ørnen 28 B 61 45 45 45 

mailto:genbrug@va4syd.dk
mailto:miljoegruppen@va4syd.dk
mailto:beboerhuset@va4syd.dk
mailto:info@va4syd.dk
file:///C:/Users/Jørgen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/75OU0X6A/foto@va4syd.dk
mailto:syd@va4syd.dk
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”SLUK LYSET I SYD”  

LØRDAG D.29.MARTS  
KL.19.30 – 21.30 

 
Vi opfordrer jer alle til at tilslutte jer kampagnen  

”Earth Hour”  
hvor mennesker over hele verden slukker lyset 1 
time for at vise, at vi har fokus på energibesparelser 
og på at spare på CO2 udslippet. 

 
SLUK LYSET I SYD 

Med fakkeltog 
KL.19.30 

Inviterer vi på aftenkaffe i 

Beboerhuset Ørnen 
Svanens kvt. 22 

Husk at slukke lyset, når I går hjemmefra
KL.20.15 

Husk vi slukker gade lyset en time  
 

fra kl 20:30 til 21:30  
Tager vi faklerne, øl og vand 

og går en tur på bjerget 
for at se på vores forhåbentlig mørklagte by. 

Flere oplysninger om den verdensomspændende sluk lyset 
kampagne fås på: www.sluklyset.dk 

 
VA afd. 5 Kanalen, AB Kanalen og VA 4 række er medarran-
gører 
Med venlig hilsen Miljøgruppen i VA 4 syd 

http://www.sluklyset.dk

