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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, 
Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1 februar 2015 , Indlæg og 
lign. til bladet skal være indleveret inden 25. JANUAR 2015 
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. 
Foto: forsiden lysfest 2014 Mikael Hansen Hanens Kvt. 

Husk du kan besøge Albertslund Kommunes Genbrugsstation når vo-
res egen  har lukket  
Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44 er åben fra klokken 10 - 17 alle 
ugens 7 dage,  
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8 JANUAR  NYTÅRSTORSK MED DET HELE ALEX OG JØRGEN 

15 JANUAR FASANSUPPE  TONNI OG WILLY 

22 JANUAR HAKKEBØF MED BLØDE LØG MAJA OG ANITA 

29 JANUAR DAGENS MENU KOGEKONERNE 

  

JANUAR  MENU 

Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00)  

cafe@va4syd.dk El. smid en seddel ind i beboerhuset. 

Prisen er 40,00 kr. gæster 45,00 kr.   Vi mødes kl. 18.00 

Ps.: Husk nu at tilmelde dig på rette tid ellers er der udsolgt 

Lysfesten 2014. Efter en skyfri start blev vi lige lidt våde 
Men trods hagl tynd gløgg og våde sanghæfter bliv der 

sunget. Så alt blev som det plejer at være  
 

Foto Birthe Lunau 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Høring om nye affaldsordninger 

I øjeblikket har kommunen høring med 6 forslag til nye affaldsordninger. 
Høringen slutter d.1. februar.  

Derefter skal de forskellige boligområder forholde sig til nye sorterings-
fraktioner. 

Driften, afdelingsbestyrelsen, genbrugsgruppen og miljøgruppen arbejder 

på sagen. 
 

Nedenfor er der taget udpluk af høringsmaterialet. 
Hvis i vil se det hele, kan i finde det på: www.albertslund.dk/

nyeaffaldsordninger 
Vi forventer at afholde temabeboermøde i løbet af januar. I får indkaldelse 

når datoen er fastlagt. 

 

Vi har nu Affaldsordning B: 

Husstande med denne ordning har eget stativ til restaffald, papir og glas. 
Alt andet affald skal afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugs-

stationen. 

 

Kommunens anbefalinger 

På baggrund af vurderingen af de seks forslag anbefaler kommunen én 
ordning for parcelhusområderne og én ordning for tæt/lav boligområder 

og etageboliger.    

Anbefalet ordning for par-
celhusområderne  

Forslag 2. 
Sortering, opbevaring og afhent-

ning af madaffald, restaffald, 

papir, glas, plast og metal ved 
husstanden.     

Affaldsordningen består af tre 
todelte 240 liters plastbeholdere 

for hver husstand. De to rum i beholderen er af forskellig størrelse (144 
liter og 96 liter).    I den ene beholder samles madaffald og restaffald. 

Den tømmes hver 14. dag.  I den anden samles papir og plast og i den 

tredje glas og metal. De to beholdere med emballagefraktionerne tømmes 
hver 8. uge.     

Øvrigt affald afleveres på kommunens nyetablerede genbrugsplads på 
Holsbjergvej 44.  

(Forslag 3 ligner vores ordning - udvidet med en kassette.) 

 

http://www.albertslund.dk/nyeaffaldsordninger
http://www.albertslund.dk/nyeaffaldsordninger
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Anbefalet ordning for etageboliger samt tæt/lav-bebyggelser  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Forslag 6. 

Affaldsøer med delvist nedgravede beholdere. Hver beholder er på 5m3 
og kan inddeles i to eller tre rum eller bevares som ét rum. Det betyder, 

at fire beholdere kan rumme samtlige de syv fraktioner, der skal sorteres 
nær ved husstanden (madaffald, restaffald, papir, glas, plast, metal og 

pap/karton).   

Storskrald og haveaffald opsamles og afhentes centralt via miljøstationer. 
(Genbrugsplads) 

Udstilling I høringsperioden  
Der vil, på Genbrugsstationen, være en udstilling med eksempler på af-

faldsbeholdere, samt billeder med eksempler på steder, hvor lignende løs-
ninger allerede er implementeret, herunder også afskærmninger og ned-

gravede containere.  

Agendacenter Albertslund vil i perioden arrangere ture for interesserede, 
der gerne vil se de forskellige løsninger i praksis. 

Turene foregår på cykel, og man mødes ved Agenda Centeret i Kanalens 

Kvarter 32. Første tur er torsdag den 8. januar kl. 14. Anden tur søndag 

den 11. januar kl. 11. Der er ingen tilmelding, man møder bare op. Guider 

vil være Povl Markussen og Helene Eskildsen. 
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Der var engang et udsmykket hus i 4 syd. 
 
Vi har boet i Albertslund syd siden byen var ganske ny. Vi er glade 
for at bo her. Nu glæder vi os til renoveringen er overstået og vi 
får en ny fin lejlighed at bo i. 
Men vi tænker på, om det hele bliver så fint og ensartet, som det 
var for 40-50 år siden. Dengang der blev skrevet om, at børnene 
ikke kunne finde hjem og vores gæster lænede sig forpustet op af 
ringeklokken, når de endelig havde fundet vores hus.   
Over ved forsøghusene i Lærken er det både flot og afvesklende-
de. Både husenes facader og de åbne arealer rundt om husene er 
forskellige og varieret. 
Som planerne er nu, bliver det nok desværre ikke sådan.  Og hvor-
dan bliver det så? 
Vi håber på en by med liv, forskellighed og fællesskab både ude og 
inde. Så både børn og voksner er glade for at bo her. 
Derfor skal vi have debatten og diskussionen nu, så vi kan påvirke 
beslutningen inden det hele bliver lagt fast.  
Derfor sagde vi ja til at lægge hus til KØF's visuelle debatindlæg. 
 
Vi har fået mange søde, sjove og positive kommentarer. Vi har 
mødt smil på læben og et glit i øjet og et tillykke med jeres nye 
hus. Vi har høret folk sige ”Det lyser op”, ”Flotte figurer”. Nogle 
synes der er for mange figurer, andre synes ikke om farverne. 
Nu er det jo ikke meningen, at alle huse skal se sådan ud, eller der 
skal bruges disse farve.  
Det er som sagt et visuelt debatindlæg.  
 
Desværre kunne afdelingsbestyrelse og driften ikke se det positiv i 
vores indslag i dabatten. Vi fik en meget hurtigt og en meget 
håndfast besked om at fjerne figurerne og male træværket hvidt 
igen. 
Vi forsøgte forgæves, at få lov til at beholde udsmykningen til hu-
sene skal renoveres. 
 
Så desværre er figurene taget ned og træværket er malet hvidt 
igen. 
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Hvor er det ærgeligt, at udsmukningen ikke fik lov at sidde i en 
periode, når så mange nu var glade for den. Vi havde håbet, at 
der var plads til lidt mere kulør og der var lidt højere til loftet her i 
4 syd. 
 
Men debatten har vi. Der bliver debateret i AP, i Betonbhjertet, på 
sociale medier og ikke mindst mellem folk rundtomkring i byen. 
Det er ikke en debat, kun for vores område, men for hele byen. 
Der er mange steder i vores by, hvor der er brug for en debat om, 
hvordan byen skal se ud og hvordan livet skal leves. 
Nu går vi i tænkeboks for at finde ud af, hvordan vi kan fortsætte 
debatten om flere farver i 4 syd. 
 
Mange tak til jer der bakkede os op. 
Med venlig hilsen  
Tage og Tove Jensen 
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 Fotogruppen MØDES  hver tirsdag kl 19.00 
 PÅ GENSYN Blænde 22 

Faste aktiviteter 
 i Beboerhuset  JANUAR 2015 

NB.: NYE TIDER 2015 med hjælp til IT 
vi starter  tirsdag den 6. JANUAR  

kl 9:00 til 11:00 i  
Kanalens Kvarter 72 med morgenmad. 

Derefter kun torsdage formiddage 8, 15, 22 
og 29 januar i Beboerhuset   
kl 9:00 til 11:00 kommer man efter kl. 10 kan 
man ikke regne med at få hjælp  
 
HUSK PENGE 
TIL KAFFEKANDEN 
Vel mødt til Alle  
Overitnørden 
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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 smartpho-
ne. It nørderne 

 

NØRKLEKLUBBEN 
Giver hjælp til hoser og bukser  
Hver onsdag kl 19:00 til 21:00  
Kom og vær med til at lave lidt sy 
arbejde  Hilsen Anne-lise og Anita 

 
SYDSPÆTTERNE   
JANUAR MÅNED  
DEN 14. JANUAR ER DER HJEMMEBAG   
VI BEGYNDER KL 14:00 
OG DEN 28 JANUAR ER DER ENDNU ENGANG 
HJEMMEBAG 
 
  

MVH Anette syd@va4syd.dk 

 
STOLEGYMNASTIKKEN  

I BEBOERHUSET FRA JANUAR HVER MANDAG 
HUSK HUSK  MANDAG 
KL 13:00 TIL  14:00 
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Hej Tommy, Ørnens kvt. 
Godt at du skriver! 

Vi læser det hele! 

Dog er vi langt fra enige i dine betragtninger! 

Hvordan kan du betragte udsmykningen af huset i Ørnen 12 A 

som hærværk og grafitti??? 

Selvfølgelig er det i demokratiets ånd: Civil ulydighed! Det må der 

være plads til ind imellem, eller hur? 

Hold da op! En øjenåbner og et spændende tiltag! Som vi ser det! 

Godt at blive udfordret (og vågne op !)! 

Pt. Er vores huse/ facader øv/ækle! Ja intet mindre !! 

Nu har vi fået herligt syn for sagen! Vores afdeling kan få et 

”pift” !! Om vi kan li´ det eller ej, kan selvfølgelig diskuteres !? 

Selv, er jeg begejstret for oplevelsen af Ørnen 12 A ! Bare de kæ-

re energibundter vil komme til mit/vores hus: Ørnen 8 A. De skal 

være mere end velkomne. 

Tænk om vi i tiden inden renoveringen, her i syd, kan lege, udfor-

ske og, for en tid, præge vores grimme huse/ facader så herligt 

og fantasifuldt, som det nu er set , pr. 22/11-14, i Ørnen 12 A. 

Det ville være herligt !! Jeg er parat !! 

Du har mange gode meninger, men ind imellem er det øv! 

Vær dog lidt fremme i skoene og se positivt på anderledes og 

spændende initiativer !! 

Giv dog plads til andet, end det, du sædvanligvis står for !! 

Et juleønske fra os i Ørnen 8 A. 

Palle og Astrid. 

 

(PS. Vi kender dig ikke, men læser dine indlæg.) 

1./ Hærværk? Nej !! 

2./ Udfordrende? Ja !! 

3./ Spændende? ja !! 
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Info fra Ejendomskontoret. 

Ny mand i afdelingen  
Vi har pr. 1/1 2015 ansat Martin Finnerup. Han bliver ny første-
mand i afdelingen. Det har tidligere været Finn Skrøder, men da 
Finn er gået på deltid og dermed har for få dage i afdelingen er 
Martin ansat. Martin vil i den første tid være under oplæring af 
Finn og Jørn.  
Martin vil primært være i marken sammen med de andre men 
fungere som første mand.  
Martin er hentet internt – har tidligere været i Grønningen, Greve.  
Vi byder Martin velkommen i afdelingen, og håber I vil tage godt i 
mod ham. 
Venlig hilsen og  godt nytår til jer alle.  Driften 
 

HUSK NU!   
hvis sneen falder,  skal cykler, barnevogne og lignende flyttes fra 
stierne foran husene. Hvis der, mod forventning, skulle være ste-
der hvor der er spærret vil der ikke blive ryddet for sne.  
Pga. klager sidste vinter ændrede vi praksis så derfor vil vi frem-
over sende mindre sne mod og på hoveddørene, det kan så med-
føre at der ikke er lige så ryddet som der plejer. Vi vil fremover 
holde større afstand til biler, campingvogne og carporte. 
Vi vil kun feje sne indtil en meter fra bilernes sider og to meter 
fra 
henholdsvis bagende/forende.  
 
Derfor vil der ikke blive 
ryddet mellem to biler 
og lignende steder, 
med mindre vi kan 
overholde ovenstående 
afstande. 
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Alle beboerne kan få fat på os alle hverdage på telefon 60 35 46 63 (Stine) og 60 
35 26 63 (Lars) eller mail: sjh@bo-vest.dk og lsc@bo-vest.dk. De har også mu-
lighed for at ringe og aftale møde uden for kontortid. 
Onsdag Lars: ABC, Kanalens Kvarter kl. 10-15 
Mandag og fredag: Stine: BO-VEST, Glostrup Lars: BO-VEST, Glostrup 
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Banko fredag den 9/1-2015 

Vi spiller otte spil. Der kaffe og kage og maser af 
hygge. Pris: Beboere i Kanalen:40 kr. Gæster: 50 
kr. Max. 30 deltagere. Deltagerbetaling 
refunderes ikke.  
Mere info, bindende tilmelding og beta-
ling hos Karin på tlf.: 43620920 / 
26599476 senest dagen før 

 

BUSTUR TIL AARHUS LØRDAG D. 7 MARTS 2015  
1974 - din egen tid på museum 
 
Den gamle by har genskabt en ny bydel med udgangspunkt i 
året 1974.  

Bydelen er en tidsrejse, hvor du kan besøge din egen, dine 
forældres og dine bedsteforældres historie.  

En slags mini-danmark i 1974. Besøg kollektivet, kernefamili-
en og den enlige skoleinspektør. Lyt til tidens hotteste toner i 
radioforretningen og bestil gåsebryst i konditoriet. I 1974 var 
velfærds Danmark efter mange års vækst netop trådt ind i EF. 
Nu begyndte vi at mærke oliekrisen for alvor. Mere om turen i 
februar nr. Sæt kryds i kalenderen - vi tager over Odden – Aarhus  

– tilmelding på cafe@va4syd.dk  

http://www.dengamleby.dk/uploads/pics/1974-header.jpg
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Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 
Afdelingsleder: 
Michael Willumsen   
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 

Genbrugspladstider i Januar 2015 
Alle hverdage kl. 11—11,25  
 
Torsdage lukket til marts 2015  
Alle søndage  kl. 10  -  12  
Husk genbruspladsen på Holsbjergvej har  åben hver dag 
10—17  
Genbrugsgruppen 

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: 

Tommy Larsen Ørnen  

Dorthe Larsen  Ørnen   

Se mødedatoer og referater på hjemmesiden www.va4syd.dk 

 

 

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

Tonny Lilja Ørnen 2 B 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 

Ravnen 14 A 
Ravnen 14 B 

43 62 30 30 
28 93 72 51 

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 

Flere oplysninger på hjemmesiden www.va4syd.dk  

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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December 2014 
Ny Vagtordning 

Den nuværende vagtordning med Skadeservicegruppen (SSG) 
ophører med udgang af 2014. 
Pr. 1. januar 2015 har BO-VEST derfor indgået aftale med Falck 
om en vagtordning. 
Ordningen skal uden for normal arbejdstid sikre hurtig indgri-
ben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller hændelser med bygnin-
ger. 
BO-VEST  Malervangen 1,  2600 Glostrup Telefon  88180880 
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK Hjemmeside bo-vest.dk 
  

 
Men husk! 
 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behand-
let af vagten: 
 

Svigt i varmeforsyningen i større omfang 
Svigt i vandforsyningen i større omfang 
Svigt i el -forsyningen i større omfang 
Svigt i TV-forsyningen i større omfang 
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for 

uundgåelige 
Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeska-

der må anses for uundgåelige 
 

Vagtnummeret er: 
70 25 26 32 

Ejendomskontoret 
Svanens kvt 22  43624470  


