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Albertslund den 26. januar 2015  

 
 

Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg 
 

Tirsdag den 24. 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 seneste beboermøde 

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2014 

8. Fremlæggelse af beretninger  

a. Afdelingsbestyrelsen 

b. Miljøgruppen 

c. Beboerhusudvalget 

d. Genbrugsgruppen 

e. Sydspætterne 

f. Nørkleklubben 

g. Fotogruppen 

9. Indkomne forslag 

a. Miljøhandleplan 

b. Kvarterudtryk og byfornyelse 

c. Etablering af vaskeplads på materialegården 

d. Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen 

e. Regler for leje af beboerhuset 

10. Valg til afdelingsbestyrelsen 

a. Nedenstående medlemmer af afdelingsbestyrelsen er på valg: 

Anita Wittusen 

Tonny Bodal 

Flemming V. Wallin 
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b. Nedenstående suppleanter til afdelingsbestyrelsen er på valg: 

Tommy Larsen 

Dorthe Holm Larsen 

11. Valg til Brugergruppen 

12. Valg til Beboerhusudvalget 

13. Valg til Miljøgruppen 

14. Valg til Genbrugsgruppens styregruppe 

15. Valg til Informationsudvalget 

16. Generalforsamling i VA  

17. Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 
10. marts 2014. Benyt postkassen på ejendomskontoret eller mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk 
 
Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles senest den 17. marts 2015. 
 
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og dis-
ses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 
 
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 
 
 

mailto:bestyrelsen@va4syd.dk


 
4 SYD - Forretningsorden for beboermøde 

 
 

 

§ 1 Åbning af beboermøde 
Beboermødet åbnes af et afdelingsbestyrelsesmedlem. 
 
§ 2 Valg af dirigent og referent 
Afdelingsbestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent 
og referenter. 
 
§ 3 Fastlæggelse af forretningsorden 
Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og be-
slutningsdygtighed i henhold til VA' s vedtægter og 
sikrer at mødets forretningsorden bekendtgøres. 
  
§ 4 Valg af stemmeudvalg 
Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg 
på mindst 3 medlemmer. 
 
§ 5 Fastlæggelse af dagsorden.  
Dirigenten oplæser forslag til dagsorden og den endeli-
ge dagsorden vedtages. 
 
§ 6 Godkendelse af seneste beboermøde referat.  
Seneste beboermøde referat skal enten husstands-
omdeles eller fremgå af Betonhjertet. 
 
§ 7 Diskussion af dagsordenens punkter i ple-
num.  
Stk. 1 Under diskussionen giver dirigenten mødedelta-
gerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos 
dirigenten.  
 
Stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.  
 
Stk. 3 Indbudte gæster og observatører har taleret men 
ikke stemmeret.  
 
Stk. 4 Talerne må holde sig til det foreliggende emne 
og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger.  
 
Stk. 5 Dirigenten og enhver anden deltager har ret til 
mundtligt at stille forslag om afslutning eller ind-
skrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks 
sættes til afstemning.  
 
Stk. 6 Forslag til beslutning under det diskuterede 
punkt samt ændringsforslag skal fremsættes skriftligt 
før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet.  
 
Stk. 7 Forslagsstiller kan få ordet som sidste taler. 
 
Stk. 8 En mødedeltager kan efter anmodning få ordet 
for en kort bemærkning. Den korte bemærkning skal 
være af oplysende eller korrigerende art og ikke vare 
over et minut.  
 
Stk. 9 Dirigenten sørger for at diskussionen opsumme-
res ved afslutning af hvert dagsordenspunkt. 
 
§ 8 Afstemning på beboermødet.  
Stk. 1 Stemmeberettigede på beboermødet er boligta-
gere i 4 Syd, disses ægtefæller eller ligestillede. Hver 
husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 
 

Stk. 2 Dirigenten sørger for, at det forslag, der er til 
afstemning er læst op i sin fulde ordlyd. 
 
Stk. 3 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning 
med mindre 1/3 af de fremmødte forlanger skriftlig 
afstemning.  
 
Stk. 4 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stem-
meflerhed.  
 
Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed opretholdes det be-
stående.  
 
Stk. 6 Ændringsforslag sættes til afstemning før det 
oprindelige forslag. Det mest Vidtgående ændringsfor-
slag sættes først til afstemning.  
 
§ 9. Valg af afdelingsbestyrelse.  
Stk.1 Antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fast-
sættes af beboermødet ved almindeligt flertal.  
 
Stk. 2 Beboermødet afgør om der skal holdes særskilt 
valg af suppleanter eller om de kandidater, der uden at 
blive valgt til afdelingsbestyrelsen, der opnår flest stem-
mer, indtræder som suppleanter. 
 
Stk. 3 Ved personvalg skal der foretages skriftlig af-
stemning når mindst 1 stemmeberettiget mødedeltager 
forlanger det.  
 
Stk. 4 Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de fore-
slås og der bør være skriftligt tilsagn fra fraværende 
kandidater.  
 
Stk. 5 Beboermødet beslutter hvilken afstemnings-
procedure, der skal gælde:  

a. Hver af de fremmødte stemmeberettigede af-
giver et antal stemmer, der svarer til antallet 
af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  

b. Hver af de fremmødte stemmeberettigede af-
giver op til det antal stemmer, der svarer til 
antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  

 
Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, afgør dirigenten ræk-
kefølgen ved lodtrækning. 
 
Stk. 7 I umiddelbar forlængelse af beboermødet afhol-
der afdelingsbestyrelsen konstitueringsmøde. Konstitue-
ringen omfatter mindst én formand samt en kasserer. 
 
§ 10 Generelt  
Stk. 1 En mødedeltager kan altid få ordet til forret-
ningsordenen, hvis det opgives til hvilket punkt.  
 
Stk. 2 Forslag til ny dirigent sættes straks under af-
stemning, der varetages af et afdelingsbestyrelsesmed-
lem.  
 
Stk. 3 Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærvæ-
rende forretningsorden afgøres af dirigenten.  
 
Stk. 4 Der drikkes kaffe, the og vand og en øl i pausen.  
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Referat af budget beboermøde

Mandag den 8. september 2Of4 H. 19:00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens k\rt. 22

Deltagere: 32 husstande, 64 stemmer

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Vinie Hansen er valgt som dirigent og konstaterede, at beboermødet er lovligt indkaldt og materiale
er uddelt.

2. Valg af referent
Michaela Krigsager fra BO-VEST blev valgt.

3. Godkendelse af forretningsordenen
Ingen kommentarer. Godkendt.

4. Valg af stemmeudvalg
Ulla l-lenriken, Rein R.ubenkamp og Lena Kujahn.

5. Godkendelse af dagsordenen
Der byttes rundt på punK B og 9 i forhold til den udsendte dagsorden, således at indkomne forslag
behandles før fremlæggelse og godkendelse af budget.
Spørgsmål om hvotfor antennebudget ikke skal godkendes.
Ifølge regnskabsafdelingen i BO-Vest så skal antennebudgettet ikke godkendes, og er derfor ikke
medtaget på dagsordenen. Driften/bestyrelsen undersøger.

6. Godkendelse af referat fra ordinæft beboermøde den 17. marts 2O14
Godkendt

7. Godkendelse af referat fra ekstraordinæft beboermøde den 1O. juni 2O14
Grundet adgangsforholdene, som betød at seks personer måtte gå forgæves, blev der indgivet pro-
test mod mødets afholdelse - denne protest fremgår ikke af referatet, hvilket hermed er noteret.

I øvrigt godkendes referatet af den 10. juni 2014.

B. Indkomne forclag

Etablering af hasUghedsnedsættende foranstaltninger på Svanens og Ørnens stil«veje:
Baggrund: På beboermødet den 17. marts 2014 blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsen skulle
udarbejde et forslag indeholdende økonomi og placering af chikaner. Grundet prisen på etablering af
chikaner indeholder forslaget også pris på etablering af vejbump.
Salens kommentarer:
Vejbump kan flyttes.
Færre parkeringspladser ved chikaner.
Spørgsmål om tidshorisont og mulighed for at udskyde til efter renovering.
Ønske om mulighed for at stemme om vejbump/chikaner i Svanen q Ørnen, hver for sig.
Driften informerede om, at entreprenører har pligt til at reetablere vejbump/chikaner efter renove-
ringen.

Ændringsforslag: Vejbump/chikaner i Svanen og Ørnen deles til 2 selvstændige forslag.
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Dirigenten vurderede ændringsforslaget til at være mere vidtgående. Det oprindelige forslag sættes

derfor til afstemningførst, og herefter Stemmes der om ændringsforslaget.

Afstemning: Oprindeligt forslag: Forkastet med stott fleftal.
Afstemning: Ændringsforslag: Forkastet med stoft flertal.

Ipads til bestyrelsen:
Båggrund: Bestyrelsen ønsker mulighed for at undersøge markedet, priser og søge beløb til indkøb.

Ipads/tablets vil være afdelingens ejendom og altså ikke personlig/privat ejendom.

Salens kommentarer:
Spørgsmål om private data og rensning.
Forslag om at søge beboerhuset om penge.
Bestyålsen præciserer, at 35.000,- er en engangsinvestering og at der efterfølgende vil være en år-
lig udgift på ca. 10.000,- til drift og servicering.

Afstemrting: For: 32. Imod: 27. Blanke stemmer: 2

Forslaget er vedtaget.

Begrænset adgang til leje af beboerhusetl
Baggrund: Forslagsstilleren har flere gange oplevet, at lejere af afs§der fyrværkeri og støjer på om-
rådet omkring beboerhuset. Ved påtate viser det sig som regel, at lejeren er klar over at denne ad-
færd ikke er tilladt.
Salens kommentarer:
Uvedkommende bør ikke kunne leje beboerhus.
Beboerhusgruppen henviser til gældende regler for fyrværkeri og øvrigt brug af beboerhus.

Afstemning forslag A: Forkastet med overuældende flertal.
Afstemning forslag B: Forkastet med overyældende fleftal.

Køleskab:
Baggrund: Fordel at bradepander til ovn kan komme i køleskab.
Salens kommentarer:
Driften præciserer, at huslejekonsekvensen kun gælder for 2015, derefter nyt forslag og nyt budget.
Beboerhuset mener, det er godt med debat. Forstår ikke huslejestigning, mener pengene kan findes
idet nuværende budget.
Det praeciseres, at denne post i budgettet hedder inventar, hvor det kan tages fra.

Afstemning: Vedfaget med overvældende flerfal

Beboerh usmeda rbejder:
Begrundelse: Forsøget med en beboerhusmedarbejder har vist sig at være en succes, og derfor øn-
skes ordningen at gøres permanent.

Direkte afttemning om beboerhusmedarbejder.
Afstemning: Vedtaget med overuældende fleftal.

Jubilæum i 2O15:
Baggrund: Henvisning til markering og 25.000,'for at fejre.
Salens kommentarer:
Spørgsmål om pulje på gO.00O,- Hvor forekommer det, hvilke udgifter der er indeholdt i det?
Driften uddyber, at de udgifter bliver fremlagt til regnskabs beboermøder. Forskellige puljer og akti-
viteter, hvor det vil fremgå.
Bestyrelsen uddyber, at de 25.000,- kunne tages af de 90.000,- men at et jubilæum er noget speci-
elt og at de 25.000,- dermed skal ses som ekstra bevilling.

Afstemning: Vedtaget med stort flertal.
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Telt:
Baggrund: Mulighed for at rykke ud ved godt vejr.
Salens kommentarer:
Spørgsmålom mulighed for husleje reduktioner i 2016.
Driften uddyber, at såfremt at alle andre forhold er ens, så vil engangsinvesteringer i et år påvirke
huslejen positivt det følgende år.

Afstemn ing : Enstemmigt vedtaget.

Genbrugsgruppen:
Begrundelse: De 8.000,- til genbrugsgruppe er allerede afuat i budget.
Uddybning af diverse udgifter til drift så som aktiviteter og diverse forplejning, kurser og løbende
udgifter, så som arbejdstøj.
Salens kommentarer:
Uddybningen kunne godt have været med i det udsendt materiale.

Afstemning : Enstemmigt vedtaget.

Miljøgruppen:
Begrundelse: Der søges om 5.000,- til gruppens aktiviteter

Afstemning : Enstemmigt vedtaget.

Pause

9. Fremlæggelse af budget 2O15:
Driften gennemgik de udsendte budgetoplæg.

Spørgsmålfra salen om el og varme på fællesarealer og om der kommer varme på stierne.
Svar fra driften, at der ikke er planlagt varme på stierne.
Spørgsmålfra salen om overarbejde idet udvidede budget på 170.000,-
Svar fra driften, at det angår posten overarbejde og afløser. Ansat er gået fra 5 dage til 3 dage.
Denne ændring er flyttet til aflæning.

Afdelingsbes§relsen har bedt udlejning i BO-VEST påse, at huslejen for institutionen Svanen stiger
med samme procent som beboernes husleje - dette ikke fremgår af budgetoplægget.
Svar fra driften, der forventer samme huslejestigning, undersøger.
Ekstraudgift for renovation til kommunen på 248.000,- som afbetales over 5 år. Afdelingsbestyrelsen
foreslår at hele udgiften dækkes via afdelingens opsamlede overskud.

Ændringsforslag til konto 201: Huslejen for institutionen hæves med samme procent sorn beboernes
husleje. Ændringer varsles til at træde i kraft pr. 1. januar 2015.

Ændringsforslag til konto 203,6: Hæves fra 91.000,- til 248.000,- De 157.000,- hentes fra det op-
samlede resultat.

Afstemning vedrørende brug af overskud: Vedtaget. 4 blanke stemmer.

Afstemning om huslejestigning for institutioner: Vedtaget.

Afstemning om budget 2015: Enstemmigt vedtaget.
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10. Eventuelt
Spørgsmål om rækkefølge ved renovering.
Driften fortalte at foruentningen er at starte med AB der hvor prøvehusene ligger, og derfra bevæge
sig op mod banen. Herefter i 4 Syd og derefter 2t Nord. Estimeret at AB stafter ieftersommer næste
år 2015, med forbehold for ændringer.

Spørgsmål om kattefænger og registrering af genhusningskatte.
Svar fra driften, at genhusningskatte ikke registreres, men bestyrelse og driften noterer at følge op
på dette.

Kommentarer om, at der er mørkt fra Ørnen til Duen.
Driften følger op på dette, om det hører under kommunens belysning.
Spørgsmålom, hvor mange gange skal man henvende sig til materialegården om stoppede riste og
hullede veje samt manglede lys på Sletbrovej. Hermed ført til referat og driften undersøger og følger
op på dette.

Beboergruppen hilser fra Lasse og Matilde, der siger tak for sidst, I var et godt publikum.

Vinie Hansen takkede af for god ro og orden.

t -/) ,/4rrhru
FlemminfV. wallin
Formand

Vinie Hansen



Det udvidede regnskab kan rekvireres og afhentes på ejendomskontoret

Afdeling 67 Syd

Årsregnskab 01.01.2014 - 31.12.2014

Årets resultat er et overskud på 1.101.987 kr.

svarende til 41,56 kr. pr m²
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Afdeling 67 Syd

Årsregnskab 2014

Resultat Budget Afvigelse Budget Resultat

2014 2014 2014 2015 2013

(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

101-105 2.939 2.941 2 2.938 2.940

106 3.372 3.403 31 3.592 3.195

109 1.002 967 -35 1.010 890

110 727 601 -126 643 694

111 154 111 -43 152 99

111.3 4 5 1 5 5

112.1 1.210 1.210 0 1.227 1.213

112.2-3 219 220 1 222 120

6.688 6.517 -171 6.851 6.216

114 2.246 2.919 673 3.109 2.893

115 114 425 311 165 184

116 1.841 3.481 1.640 4.597 2.554

116.9 -1.841 -3.481 -1.640 -4.597 -2.554

117 23 50 27 50 33

117.2 -23 -50 -27 -50 -33

118 220 312 92 302 305

119 328 306 -22 449 257

2.908 3.962 1.054 4.025 3.639

120 3.575 3.575 3.575 3.575

121-122 50 50 50

123 1 1 1

124 3.721 -3.721 3.483 15.840

7.346 3.626 -3.720 7.058 19.466

125-128 3.378 3.389 11 4.231 3.375

129-136 705 388 -317 548 572

4.084 3.777 -307 4.779 3.947

23.965 20.823 -3.142 25.651 36.208

201 19.813 19.818 -5 20.433 19.194

202 824 323 501 534 199

203-207 4.429 682 3.747 4.684 16.761

25.067 20.823 4.244 25.651 36.155

1.102 1.102 -53

Konto Tekst

Særlige aktiviteter

Renholdelse

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Dækket af henlæggelser

Istandsættelse ved fraflytning m.v.

Dækket af henlæggelser

Offentlige og faste udgifter i alt

Variable udgifter

Dispositionsfond og arbejdskapital

Renovation

Forsikringer

El og varme til fællesarealer

UDGIFTER

Vand- og varmeregnskaber

Andre udgifter

Ekstraordinære udgifter i alt

Årets overskud

Variable udgifter i alt

Diverse udgifter

Istandsættelse ved fraflytning

Tab ved fraflytning m.v.

Andre henlæggelser

Diverse henlæggelser

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Nettokapitaludgifter

Offentlige og andre faste udgifter

Ejendomsskat

Administrationsbidrag

Indtægter

Diverse henlæggelser i alt

Ekstraordinære udgifter

Ydelser lån til forbedringsarb. m.v.

Indtægter i alt

Huslejeindtægt m.m.

Renter

Andre indtægter

Udgifter i alt
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Regnskab Regnskab

2014 2013

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

304 97.120 97.240

305

480 489

40 603

6 113

527 527 1.205

307 23 22

38.110 34.263

38.134 38.134 34.285

38.660 35.490

135.781 132.730

401 23.061 21.327

402 704 677

405 678 779

406 23.063 18.109

407 1.451 921

48.956 41.813

85.817 89.018

421 934 1.853

422-429 73 46

1.007 1.899

135.781 132.730PASSIVER I ALT

HENLÆGGELSER I ALT

Konto

KORTFRISTET GÆLD

Skyldige omkostninger

Øvrige

Opsamlet resultat

Tab ved ledighed og fraflytning

Likvide beholdninger

Tilgodehavender i alt

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

Forsikringssager

Tekst

Årsregnskab 2014

Tilgode hos lejere

Afdeling 67 Syd Balance

LANGFRISTET GÆLD  (kreditforeningslån) 

Øvrige

ANLÆGSAKTIVER (ejendom inkl. forbedringer) 

KORTFRISTET GÆLD I ALT

Tilgodehavender

Fælleskonto A-ordning

Andre henlæggelser

PASSIVER

HENLÆGGELSER

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

AKTIVER I ALT

Tilgodehavende hos boligorganisation

Likvide beholdninger i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
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Årsregnskab 2014 - hvilke udgifter kunne have været påvirket: 

Årsregnskab 2014 - fordeling af udgifter: 

Årsregnskab 2014

32% 

8% 

12% 

31% 

17% Regnskabstal, hvor der ikke er
indflydelse

Kunne have været påvirket ved
eventuelle besparelser

Kunne have været påvirket i forhold til
aktivitetsniveau

Kunne have været påvirket ved ændring
i forbrug af de opsparede midler

Kunne have været påvirket i henhold til
udvikling i afdelingen

12% 

28% 

12% 

31% 

17% 
Nettokapitaludgifter

Offentlige og andre faste

Variable udgifter

Henlæggelser

Ekstraordinære udgifter
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4 SYD - Afdelingsbestyrelsens beretning 
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I 2014 har der været afholdt  

 14 afdelingsbestyrelsesmøder 
 1 temamøde for afdelingsbestyrelsen 
 2 beboertemamøder 
 3 beboermøder 
 Et ikke nærmere defineret antal af møder i afdelingsspecifikke udvalg og grupper, foruden 

en lang række møder i forskellige følgegrupper, samt møder og kurser i både VA og BO-
Vest regi.  

 
Hvis man til listen af møder lægger den tid som er konsumeret til planlægning og forberedelse, så 
er det samlet set ikke så lidt tid, der bliver investeret i det beboerdemokratiske arbejde. 
 
Har man som helt almindelig beboer interessen og tid tilovers, men ikke mulighed for at være en 
del af det daglige nære beboerdemokrati, så er BO-Vest i 2014 kommet på banen med to nye ini-
tiativer, som er åbne for alle beboere i BO-Vest.  
I oktober blev der taget hul på en møderække i et nyt Miljøforum, med et overordnet tema om-
kring affaldshåndtering og ressource-strategien ’Danmark uden affald’. Planlægningen af Miljøfo-
rum sker i samarbejde med Povl Markussen fra Agenda Center Albertslund. 
I november var turen så kommet til det første møde i Bolig politiskforum, hvor Bent Madsen, ad-
ministrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, fortalte om, hvordan de boligpolitiske for-
handlinger foregår, og hvad BL gør for at påvirke beslutningsprocessen. 
Forventningen er at begge fora holder to årlige møder, med aktuelle emner og plads til at komme 
med input til BO-Vest og de tre boligorganisationer.  
 
Ved to af de tre afholdte beboermøder har planlægningen, og organiseringen ikke være optimal. 
Til mødet i juni, som blev afholdt på Sydskolen, viste det sig desværre at forholdene ikke tillod 
adgang med kørestol, hvilket resulterede i, at ikke alle beboere kunne deltage i mødet. 
Til regnskabsmødet i september var der rod i udsendelse af dagsorden, og de indkomne forslag. 
Begge forhold er ikke acceptable og der er plads til forbedringer. Én konsekvens er der draget – 
Sydskolen skal aldrig mere bruges til afholdelse af beboermøder. 
 
En stor del af arbejdet i afdelingsbestyrelsen kredser omkring budgetter og regnskab.  Budgettet 
for 2015 endte med en husleje stigning på 3,19 procent, hvilket stort set er den samme stigning 
som der året før, og skyldes kun den almindelige pris- og omkostningsudvikling. 
Man fristes til at skrive, at regnskabet for 2015 desværre udviser et overskud i millionklassen, men 
der er en række forklaringer, som kan godtgøre langt den største del af overskuddet. 
 
I samarbejde med driften kigges også på hvordan vi kan optimere den daglige drift af afdelingen. 
Seneste skud på stammen er et fælles indkøb med afdeling VA 4 Række af materiel til ukrudtsbe-
kæmpelse.  Der er tale om et maskineri, som ved hjælp af næsten kogende vand svider ukrudtet, 
hvorefter det visner og dør. Der er tale om en samlet engangsinvestering på lige over 250.000 
kroner, hvoraf hver afdeling dækker 50 procent. Afdelingen bruger i dag mere end 50.000 kroner 
årligt på miljørigtig kemi til ukrudtsbekæmpelse, og den forventede driftsudgift fremadrettet belø-
ber sig til maksimalt 10.000 kroner årligt. Der vil derfor ikke gå mange år før maskineriet er tjent 
ind, og vi er to afdelinger i VA som bekæmper ukrudt så miljørigtigt, som det overhovedet er mu-
ligt.     
 
Som en del af budgettet arbejdes der med langtidsplaner, hvor udgifter til planlagte fornyelser og 
vedligeholdelsesarbejder fastlægges. I 2014 blev en længe ventet kvalificering af afdelingens lang-
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tidsplaner endeligt tilendebragt, og samlet set findes der nu et klart billede af, hvilke opgaver der 
er afsat midler til. Det betyder også, at manglen på opsparede og afsatte midler er blevet tydelig-
gjort, og specielt i forhold til den kommende renovering er manglerne tydelige. 
Gennem rigtig mange år har afdelingsbestyrelser og budgetbeboermøder, i jagten på lave huslejer, 
forsømt at afsætte tilstrækkeligt med midler, til den renovering 50 år gamle boliger nødvendigvis 
skal gennemgå.  
 
Som en del af Masterplan Syd bliver behovet for renovering dog dækket, men kun den del, som af 
Landsbyggefonden, bliver kaldt basisrenovering. 
At der arbejdes videre med basisrenoveringen blev godkendt af juni beboermødet med overvæl-
dende flertal, og samtidigt gav beboermødet tilsagn til, at der arbejdes videre med en række sup-
plerende tiltag. Finansiering af disse supplerende tiltag skal ske via huslejen, i det omfang de in-
deholder en merudgift i forhold til renoveringen. 
Og her bliver langtidsplanerne så interessante igen, da der i den nuværende plan er afsat midler til 
fornyelser og andre opgaver, der bortfalder med renoveringen. En præcis og gennemarbejdet 
langtidsplan kan derfor være en medvirkende årsag til, at der på økonomisk forsvarlig vis, kan 
gennemføres supplerende arbejder i forbindelse med renoveringen. 
 
Selvom renoveringen er rykket tættere på, så er datoen for byggestart endnu ikke fastlagt. Som 
byggeudviklingschef Jesper Rasmussen fra BO-Vest har redegjort for i en længere AP artikel, så 
blev den planlagte prækvalificering af entreprenører aflyst, grundet ringe tilslutning – kun to en-
treprenører havde vist interesse. 
En fornyet prækvalificering på ændrede præmisser er undervejs, men indbyrdes uenigheder mel-
lem de tre boligafdelinger, som tilsammen udgør gårdhusrenoveringen i syd, og processen med at 
stable en ny prækvalificering på benene, har forsinket hele forløbet endnu mere. 
Så selvom der endnu ikke er en kend tidsplan, så kan man da glæde sig over de nu 7 prøvehuse 
renoveringsprojektet har kastet af sig. Nogen vil også ærgre sig over, at der ikke er råd til en så 
omfattende forvandling, som specielt de 5 prøvehuse i Lærkens kvarter har undergået. Fælles for 
alle prøvehusene er dog, at de på hver sin facon viser hvilke grundlæggende kvaliteter vores boli-
ger er i besiddelse af. 
 
I løbet af 2014 rykkede afdelingsbestyrelsen tættere på renoveringen og hele beslutningsproces-
sen. Hidtil har afdelingen været repræsenteret med 3-4 medlemmer i den følgegruppe, som har 
fulgt renoveringen fra sin spæde start for snart mange år siden. 
Efterhånden som virkeligheden er rykket tættere på, så har vi valgt at inddrage hele afdelingsbe-
styrelsen og holder nu formøder forud for alle følgegruppe møderne. Det bevirker at vi nu har en 
fælles forståelse for de problemstillinger der opstår, og i forhold til de beslutninger der skal tages. 
Følgegruppen har på de månedlige møder forholdt sig til den aflyste prækvalifikation, samt de 
mindst ligeså vigtige tilvalgskataloger, som i sidste ende giver os beboere mulighed for at sætte 
præg på vores egen bolig. 
Problematikken med tilvalgskatalogerne og de ovenfor nævnte supplerende tiltag er, at arbejdet 
ikke kan komme videre førend der forligger priser på de enkelte arbejder. De manglende priser 
forudsætter at nogle entreprenører byder på renoveringen, og så er vi tilbage ved prækvalifikatio-
nen. 
Så selvom som afdelingsbestyrelse og følgegruppe er bedre rustet til opgaven, så er afgørende 
nyt, en mangelvare. 
 
Som udgangspunkt har det aldrig været tilladt at male husenes eternitplader, og senest i septem-
ber 2010 stadfæstede et beboermøde denne beslutning. En optælling i starten af 2014 viste, at 
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der samlet set er 20-25 huse, hvor nuværende eller tidligere beboere alligevel har taget sig den 
frihed at male eternitpladerne. 
I erkendelse af at husenes fremtoning kunne motivere flere til at male eternitpladerne, da mange 
huse ikke er specielt kønne mere, så har der været iværksat flere forsøg med rengøring – dels fra 
driftens side, og forsøg som inddrog beboerne – generelt uden den store succes. 
Det har vist sig at omvendt osmose er en glimrende, og ikke mindst miljøforsvarlig rengøringsme-
tode. For at afprøve metoden i større målestok, blev en gruppe huse omkring parkeringspladsen i 
Ravnens kvarter rengjort i efteråret. Forsøget er umiddelbart faldet heldigt ud, og vil, såfremt Tek-
nologisk Institut ikke finder uønskede bivirkninger ved metoden, blive udbredt til hele afdelingen. 
Der er derfor ikke nogen grund til, at man som beboer begynder at male eternitpladerne. Hvis 
man alligevel gør det, så risikerer man at komme til at betale for opsætning af nye plader. 
Hvad angår de 20-25 huse, hvor pladerne allerede er malet, så er de som følge af forældelsesfri-
sten afdelingens ansvar, og afdelingsbestyrelsen vil i forbindelse med årets markvandringer vurde-
re behovet for tiltag. 
 
Sent på efteråret valgte en gruppe beboere i samarbejde med Kultur økologisk Forening at udfor-
dre afdelingens beslutning omkring farvevalg på en del af husenes træværk, en afdelingsbeslut-
ning som i øvrigt er i overensstemmelse med den gældende lokalplan. 
Da det ikke tilkommer afdelingsbestyrelsen at dispensere fra gældende lokalplaner, blev det over-
ladt til driften, at sikre en tilbageførsel af det pågældende hus fremtoning til gældende standard. 
Der kan godt være en del logik i at kigge på husenes fremtoning, samt at få kigget på hvordan 
afdelingen ellers tager sig ud. På den baggrund er der nedsat et lille ad hoc udvalg, med nogle få 
interesserede beboere plus nogle medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Udvalgets opgave er at 
fremkomme med ideer og oplæg til kvarterudtryk og byfornyelse. 
 
Albertslund kommune har haft oplæg til Lokalplan 4.11 og Fremtidens affaldsløsning i høring, og 
afdelingen er kommet med høringssvar til begge oplæg. 
Hvorvidt afdelingens høringsindsigelser har båret frugt udestår i skrivende stund, men umiddelbart 
tyder alt på, at succesen er størst hvad angår indsigelserne til Fremtidens affaldsløsning. 
Høringsindsigelser har været bragt i Betonhjertet. 
 
I perioder har afdelingen været plaget af tilfældig og uskøn graffiti. Da det kan være dyrt at fjerne 
graffitien, og at det desuden i flere tilfælde har indeholdt trusler og nedsættende budskaber, så 
har afdelingsbestyrelsen bedt driften om, at politianmelde alt graffiti. Alle beboere opfordres derfor 
til at kontakte driften når og hvis de ser graffiti.  
 
I 2014 var der henlagt 400.000 kroner til lege- og aktivitetspladser, og der er henlagt et tilsvaren-
de beløb i 2015. Der var ligeledes henlagt et tilsvarende beløb i 2013, og her fik afdelingen en ny 
og i dag meget brugt legeplads foran beboerhuset. 
 Af det henlagte beløb for 2014 er forbruget absolut minimalt, hvilket formodentligt skyldes at af-
delingen ikke har fået brugsret til Spættegrunden endnu. 
Det skal understreges at de hensatte beløb ikke kun står og venter på, at der sker noget hvad an-
går Spættegrunden. Pengene kan og skal bruges på tiltag, der er til glæde og gavn for hele den 
brogede flok af beboere der er i afdelingen. Vi vil derfor opfordre til at man som enkelt beboer 
eller flere i samarbejde overvejer og kommer med input til hvordan vi kan gøre afdelingen mere 
spændende, levende og interessant.  
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Miljøgruppens medlemmer:  

Anne-Lise Hansen, Anette Voergård, Benny Pedersen, Tommy Larsen 

og Lena Kujahn. 

 

Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par 

gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen. Beretningen i forbindelse med valg på 

beboermøde i marts og en ½ års opsamling i efteråret. 

Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat ” at bidrage til en bæredygtig 

udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være miljøresurser til vore 

efterkommere.” 

 

Orientering til beboerne: 

Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, via andre skrivelser og i andre sammenhænge 

vi har deltaget i. 

Henvendelser fra beboerne, bliver behandlet i samarbejde med driften og/ eller 

afdelingsbestyrelsen. 

 

Vi har arbejdet med flg. Indsatsområder: 

Grønt Regnskab: 

Kommunen afleverer hvert år et grønt regnskab, hvor man bl.a. kan se de forskellige 

boligområders forbrug af el, vand og varme. Her kan vi sammenligne afdelingens forbrug med 

lignende afdelingers forbrug – og vi kan sammenligne vores eget forbrug med vores afdelings 

forbrug. Sammenligningen går på om den enkelte beboer/ familie har større forbrug, mindre - eller 

ligger på det gennemsnitlige forbrug i afdelingen. 

Se: http://groentregnskab.albertslund.dk/boliger/dit-boligomraade/albertslund-syd-va-s-gaardhuse 

I skrivende stund er regnskabet ikke opgjort for 2014. 

Der har ikke været energisparekonkurrence i år, så det bliver spændende at se, om det grønne 

regnskab for vores afdeling har bevæget sig i positiv eller negativ retning. 

 

EL forbruget: 

I kan låne et Sparometer hos miljøgruppen til at aflæse strømforbruget på jeres TV, computere, 

køleskabe, husholdningsmaskiner mv. 

Det kunne være, der var penge og CO2 udledning at spare. 

Der har også været penge (44.424 kr. og 8 ton CO2)-udledning at spare på beboerhusets el på 

grund af solcellerne på taget. På budgetbeboermødet i september var budgettet på 0 kr. i forbrug. 

 

Varmeforbruget: 

Der har været information i Betonhjertet om hensigtsmæssig brug af radiatorerne og om 

udluftning af boligen for at undgå fugt. Hvis man lufter rigtigt ud, sparer man også på varmen. 

Derudover har vi haft sommer- og julesparefif i Betonhjertet. 

 

Affald: 

Kommunen lægger op til nye affaldsløsninger i boligområderne. Der har været høring til 1. februar 

2015. En gruppe med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, genbrugsgruppen, miljøgruppen og 

http://groentregnskab.albertslund.dk/boliger/dit-boligomraade/albertslund-syd-va-s-gaardhuse
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driften har i løbet af året udarbejdet ideer til ny affaldsordning. Gruppen arrangerede 

temabeboermøde med høringssvar om, hvordan vi kunne forestille os en ny affaldsløsning for os. 

 

Udearealer: 

Vi har afholdt markvandringer med driften. Vi har løbende fulgt op på disse sammen med driften. 

På grund af den kommende renovering er der ellers ikke sat de store projekter i gang. 

Der er opsat nye skilte og affaldsbeholdere til hundeejere. 

 

Kunst på Brogaards plads: 

Kommunen skulle gøre pladsen fin i forbindelse med den officielle navngivning med borgmester og 

det hele. Desværre fældede de vores flotte Havtorn ved en fejl. Siden har de og vi forsøgt at finde 

et lignende træ. Det mislykkedes. Derfor er vi nu i gang med et alternativ: Kunst på pladsen. 

Kommunens kunstkonsulent og vi har kontakt med vores lokale kunstner Mikael Hansen. Og vi 

regner med, at kunstprojektet er klart til afdelingens jubilæum til efteråret. 

 

I love Albertslund: 

I forbindelse med Agendacentrets kampagne for renholdelse af vores by, ”adopterede” nogle 

beboere Kongsholmparken. ”Kongsholmgruppen” arrangerede ”hyggespredning” med oprydning 

både i vores afdeling og i parken. Det blev en succes. Parken var flot det meste af sommeren og 

takket være driften var der ikke meget at rydde op i afdelingen. Det var der til gengæld på 

grænserne til kommunens arealer. Vi sluttede af med at holde møde med personalet på 

kommunens materialegård, hvor vi aftalte nyt møde inden opstart til sommer. 

I forbindelse med kampagnen; ”Dyrk, høst og spis din by” har vi orienteret i Betonhjertet, bl.a. 

med et kort over frugt og bær i vores nærområde. 

 

Masterplanen: 

Vi følger udviklingen i masterplanen og kommer med input om miljøtiltag til følgegruppen.  

Vi deltog desuden i et møde med grupper og udvalg, BO-VEST og arkitektfirmaet om ønsker for 

vores afdeling til renoveringen. 

Der har været en lokalplanshøring, hvor vi har afholdt møde med udvalg og grupper og 

interesserede beboere for at udarbejde høringssvar. Referatet var i Betonhjertet. 

 

Vi er, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, nu i gang med at arbejde med forslag til 

forskønnelse af vores afdeling, som kan ske inden renoveringen. Herunder forsøg med farver og 

beplantning. 

 

Beboerarrangementer: 

Vi har afholdt diverse beboerarrangementer på tværs af afdelingerne i syd og for vores afdeling 

alene. Der har været god opbakning til disse arrangementer – tak for det! 

Gåtur på volden, Sluk lyset, Lysfest på Brogårds Plads, Gril aften på Brogaards og Plante/byttedag. 
 
Regnskab for 2014: 

Vi har i år brugt 7.988 kr. ud af et budget på 10.000 kr. Den største post er indkøbet af en IPAD, 

som vi skal bruge til fælles kommunikation og billeddokumentation på markvandring og andet. 

Ellers har udgifterne været til beboeraktiviteter og en gang brunch og frokost. 
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Også i 2014 har beboerhuset Ørnen været rammen omkring mange gode aktiviteter 

for beboerne i afdeling 4 Syd. 

 

Der er faste arrangementer hver uge: 

- Fotogruppen 

- Stolegymnastik 
- Nørkleklubben 

- Sydspætterne (hver anden uge) 

- IT-undervisning med morgenkaffe hver torsdag 
- Café Ørnen hver torsdag aften. 

 

De enkelte grupper kan selv uddybe aktiviteterne i årets løb. 

 

Til morgenkaffe torsdag med efterfølgende IT er der hver uge ca. 25 deltagere, ikke 

alle har brug for IT -hjælp efter kaffen og de hjemmebagte boller, men bruger 

morgenen til nogle gode snakke med de andre fremmødte. Fødselsdage bliver fejret, 

og det er altid hyggeligt at være med. 

 

Der har været afholdt 48 Caféaftener med deltagelse af 35-50 personer hver gang, og 

et par gange med deltagelse af over 70 personer. 

Det er vores lokale ”kokke”, der på skift sørger for spændende mad til de fremmødte. 

 

I et af vores skure har Willy og Tonny indrettet et røgeri, som hele tiden bliver 

udvidet, og deres specialiteter bliver mere og mere spændende. Her kan 

interesserede beboere komme og lære at ryge kød og fisk. 

 

Der har været afholdt musikarrangementer i huset: 

I september havde vi et vellykket arrangement med Lasse og Mathilde, 

Der har været to sangaftener med Rune og Rene m.fl. 

 

Der har været afholdt: 

- ”Gå en tur på volden” 
- Julemarked 

- Tupperware-party 
 

- 2 ABC-arrangementer, 
- Sluk-lyset arrangement, 

- Fastelavnsarrangement med tøndeslagning, 
lotteri, kaffe og fastelavnsboller 

 

Huset har været udlejet 35 gange til private arrangementer, og det er vores indtryk, 

at beboerne er glade for denne mulighed for at afholde en privat fest i huset. 

 

Desværre har der 3 gange været problemer ved disse private arrangementer, fordi de 

vedtagne regler for huset ikke bliver overholdt. 

Der har været spillet høj musik for åbne døre og vinduer, og der har været støjende 

adfærd på legepladsen og på området omkring huset. 

Ved overtrædelse af reglerne får lejeren ikke tilbagebetalt sit depositum på 1000 kr. 

og den pågældende bliver frataget retten til at leje huset i et år frem. 
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Sydspætterne er en kaffeklub for kvinder. Vi er 27 friske damer, som mødes hver anden onsdag i 

beboerhuset til socialt samvær. Vi skiftes til at komme med hjemmebag til kaffen. Nogen er kreativ 

med decoupage, strik og taskeflet.  

Vi har fået tilskud fra beboerhusudvalget til aktiviteter, og har nedsat en lille ”styregruppe” på tre 

personer; Inga, Zita og Anette, som holder styr på regnskab og planlægning. 

Vi har haft påske og julefrokost og et bankospil. I marts måned var vi på tur til Ordrupgård og se 

Van Gogh, Gauguin og Bernard og i august måned var vi på Arken og så kunstner og økoaktivisten 

Hundertwasser. I september var vi i Rungsted og se Karen Blixens hus.  

I juli måned havde vi en dejlig tur til Ritas sommerhus i Nykøbing S. med frokost, kaffe og tur til 

stranden, men vejret var ikke til en dukkert. 

Hestevognsturen blev aldrig til noget, og skovturen til Boserup blev en meget kort og våd omgang. 

Nu har ”Sydspætterne” eksisteret i 3 år og vi er meget glade for det tilskud vi får fra beboerhuset. 

Inga, Zita og Anette. 

 

Veras fødselsdag 
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Rungstedlund   Boserup skov 

 

 

 

 

 

Ritas sommerhus 

 

 

 ARKEN 

 

 

 Hundertwasser 
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Nu har vi haft åben i nørkleklubben i et år, og vi er ca. 8 personer i gennemsnit pr. gang  

Op til påske lavede vi nogle søde påskekyllinger, der kunne sidde til pynt. I julen gik vi i gang med 

at lave nogle nissepiger af ler, og så skulle vi jo lave tøj til dem bag efter. Der var også nogle der 

lavede nogle flotte jule mænd, der kunne side på bordet. 

Vi har indkøbt 1 stk. symaskine, og stof til både påske og jule. Vi har også fået en del stof, og sy 

ting af nogle beboer. 

Vi har på fornemmelsen, at folk der kommer for at få hjælp, er glade for den hjælp, vi kan give 

dem. Vi viser hvordan man kan gøre, og så går de selv i gang med at lave det. Det er jo også 

nogle der bare ikke kan, så der har vi lavet det for dem. 

Hilsen Annelise og Anita  
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Vi har fotoaften hver tirsdag fra kl. 19 til 21 hvor alle er velkomne. 

 

Vi har i 2014 fået egen hjemmeside www.va4foto.dk som vi betaler domæne pris for og som er 

hostet på en server som automatisk bliver vedligeholdt denne udgift afholdes af de deltagere som 

kommer fra andre afdelinger og er derfor vores afdeling omkostningsneutral. 

 

Vi har sidste år været på ture til Frilandsmuseet julemarked i København samt sommertur til 

strøget og Køge Miniby og forskellige ture rundt i Albertslund  

 

vi har haft udstilling i opstandelseskirken Samt vores beboerhus og Albertslund rådhus ved en 

temadag for at synliggøre os dette har også givet nye medlemmer  

 

Vi er nu 18 medlemmer hvor de 10 er fra egen afdeling og 8 fra andre afdelinger. Og ved hver 

fotoaften er der ca. 12 medlemmer - halvt af hver. Hvor det betales til kassen af alle for at holde 

udgifterne så lave så mulig for afdelingen. 

 

I 2015 har vi planlagt nogle undervisningsaftener samt nogle ture hvor vi kan øver det vi lære. 

Samtidig prøver vi igen at få nogle udstillinger både i Albertslund, men også udenfor. 

 

Mange fotohilsner  

Foto4syd 

Ved Tonny Bodal og Carsten Højer 
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Miljøhandleplan for 

VA 4 Syd 2015-2016.  

 
Miljøgruppen i 4Syd har gennem en del år iværksat mange tiltag for at 
spare på resurserne og mindske forureningen af miljøet. Vi har 
Genbrugspladsen og en effektiv affaldsordning, som der løbende følges 
op på at forbedre i samarbejde med driften og genbrugsgruppen. 
De grønne områder bliver vedligeholdt og udviklet bedst muligt og vi 
har en årlig ”markvandring” med driften. 
Beboerhuset og Café Ørnen danner rammen om mange aktiviteter og 
er bindeled for sammenhold og trivsel i vores afdeling. 

Formål: 
Hovedformålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, 
fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være resurser til 
efterfølgende generationer. Miljøhandleplanen skal være forankret hos 
både beboere og ansatte. 
Inddragelse af beboerne omkring miljøarbejdet er vigtigt – at mange 
beboere engagerer sig og vi vil støtte op om spirende 
beboeraktiviteter.  
Vores mål er at udvikle bedre miljøvaner hos beboerne og at gøre 
miljøet vedkommende og måleligt. 

Miljøindsatsen handler om adfærd – vi skal lære at omgås resurserne 
med omtanke og sammen ændre adfærd. 

Indsatsområder – hvad vil vi:  

El, vand og varme: 
Vi vil følge Grønt Regnskab og se på hvordan afdelingens forbrug ser 
ud og i forhold til sammenlignelige boligområder. 
Masterplanen: 
Miljøgruppen vil følge arbejdet med renoveringen af gårdhavehusene 
omkring energitiltag og afdelingens udformning mhb på farver og 
former på beplantning og på boligernes ydre udtryk. 
 
 

 
Affald: 
Samarbejde med genbrugsgruppen, afdelingsbestyrelsen og driften og 
de andre afdelinger i Syd omkring ny affaldsordning. 
 
Grønne områder: 
Samarbejde med driften, afdelingsbestyrelsen og beboerne omkring 
vedligeholdelse og forskønnelse af udearealerne. 
I love Albertslund: 
Forskønnelse af vores by og med fokus på det, der gør Albertslund til 
et dejligt sted at bo – værne om vores område og dets fysiske miljø. 
 
Hvordan gør vi: 

 Information i Betonhjertet om miljøtiltag. 
 Arbejde for oplysning for et mindre forbrug af vand og el 
 Udlån af sparometer. 
 Beboerarrangementer: Sluk lyset, Gåtur på volden, Gril aften, 

Søndagsture i nærmiljøet, Lysfest på Brogårds Plads. De sociale 
arrangementer er vigtige for fællesskabet og beboerinvolvering. 

 Producere mindst mulig affald og sortere det bedst muligt. 
 Afdelingens indkøb skal miljøvurderes. 
 Ingen brug af skadelige midler, f.eks. pesticider i vores 

afdeling, herunder i og omkring gårdhavene. 

 Ryddet beplantning erstattes af ny beplantning, men ikke 
nødvendigvis samme sted. 

 Indkøb og udskiftning af hårde hvidvarer skal ske i henhold til 
beboermødebeslutning fra april 2010. 

 Kontakt uden for afdelingen: andre boligafdelinger, Agenda 
Centeret og deltagelse i A.C.´s og Bo-Vest`s miljønetværk.  
 
Evaluering: 
Hvert år, i forbindelse med beboermøde med valg til 
miljøgruppe, gøres status over miljøgruppens arbejde i form af 
en skriftlig beretning 

 



 



Kvarterudtryk og byfornyelse 

Side 1 af 1 

Ønsket om, at man som beboer i VA 4 Syd har mulighed for at ændre og sætte individuelle præg 

på de nære omgivelser, er gennem de seneste år blevet mere udtalt. Hidtil har man som enkelt 

beboer, eller som en gruppe af beboere, haft mulighed for at sætte et eget præg på afdelingens 

grønne områder via ansøgning til Miljøgruppen – denne ordning fortsætter uændret, men den har 

sine helt naturlige begrænsninger i forhold til udfoldelsesmulighederne. 

Der fremsættes derfor forslag om at man som beboer i VA 4 Syd får mulighed for, udover hvad 

der er nævnt i afdelingens forskellige regelsæt, at sætte sit eget individuelle præg på 

fremtoningen af udvendige bygningsdele samt nære omgivelser.  

Uden at der i øvrigt er taget stilling til relevans, muligheder eller begrænsninger, kan der være tale 

om tiltag vedrørende nedenstående:   

 Husgavle - male motiver, graffiti og 
heldækkende farver 

 Kvartersfigurer ved brovejene 
 Kvarterslogo på redankasserne 
 Udskifte eternitplader med farvede 

fibercementplader 

 Belægning - gennemfarvede fliser, mønstre 
og kvartersadskillelse 

 Kvartersfarver, planter og farvet lys 
 Farvepaletter og nuancer 
 Pladser? 
 Plankeværker? 

 

Udvalget for Kvarterudtryk og byfornyelse kan, efter skriftlig ansøgning fra individuelle eller 

grupper af beboere, godkende et projekts gennemførelse. Et projekt må ikke påbegyndes uden 

udvalgets forudgående godkendelse. 

Det er muligt at opnå økonomisk støtte til gennemførelsen af et projekt. Støtten gives primært til 

indkøb af materialer, da det forudsættes at beboerne selv stiller arbejdskraft til rådighed. 

Støtten tilvejebringes via puljen til Aktivitets- og legepladser, hvoraf udvalget kan disponere indtil 

50.000 kroner, hvilket er 12,5 procent af den samlede pulje for 2015. 

Indkøb af støtteberettigede materialer med videre sker udelukkende via driften. Der udbetales ikke 

beløb til beboere, som selv har afholdt udgifter i forbindelse med et projekts gennemførelse. 

Nødvendige tilsagn fra offentlige myndigheder indhentes gennem afdelingsbestyrelsen og driften. 

Herunder også dispensation og/eller godkendelse i forhold til lokalplan 4.11, som i øjeblikket er 

under behandling i det kommunale system. 

Ordningen bortfalder automatisk med beboermødets godkendelse eller afvisning af skema B i 

forbindelse med den kommende renovering. 

Afdelingsbestyrelsen og udvalget for Kvarterudtryk og byfornyelse udarbejder snarest en 

procedure for ansøgning og godkendelse samt tildeling af eventuel økonomisk støtte. 

Venlig hilsen 

Udvalget for Kvarterudtryk og byfornyelse 

v/ Lena Kujahn, Tove Jensen, Dorthe Holm Larsen, Tommy Larsen og Flemming V. Wallin 



 



Etablering af vaskeplads på materialegården 

Side 1 af 1 

Efter vi har fået etableret en olieudskiller på materialegården, har der fra flere sider været 

spørgsmål til, om denne også olieudskiller, kunne bruges til vaskeplads for beboernes biler. 

Det kan den sagtens, og det vil miljømæssigt være en rigtig god ide, men det kræver at der bliver 

lavet nogle ændringer med hensyn til adgangsforhold på materialegården. 

Hvis beboerne skal have adgang til materialegården når den normalt er aflåset, vil det kræve en 

ombygning til et elektronisk låsesystem, så der kan åbnes med en BRIK. 

Samtidig skal der laves vand og el ved vaskepladsen. 

Det vil så fungere på den måde, at man kan afhente en brik på ejendomskontoret som så giver 

adgang til vaskepladsen på en bestemt dato og klokkeslæt i en time. 

Herefter skal brikken så afleveres tilbage. 

 

Dette vil koste ca. kr. 50.000,- at etablere. Denne udgift betaler afdeling. 

Vi har beregnet at en vask i el og vand vil koste ca. 5-6 kr. pr. vask. Og det betaler afdelingen. 

 

Fordelen ved at vaske bil på materialegården, er at eventuelle benzin, olie rester, mv. vil løbe i 

olieudskilleren og herefter blive miljømæssigt korrekt behandlet, så det ikke belaste miljøet. 

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det efterfølgende ikke være tilladt at vaske bil på p-pladser, i 

carporte, eller på afdelingens veje og stier. 

 

Forslaget er fremsat af Afdelingsbestyrelsen & Driften. 



 



Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen 
 

Navn:    

Adresse:    

Telefon:  Mobil:  

E-Mail:    

Aftalen er indgået:    

Underskrift - Beboer:    

Underskrift - Drift:    

 

Ovenstående har dags dato indgået aftale om at passe hele området omkring boligen efter 

nedenstående regler. 

 

Regler for pasning af arealet 1 meter omkring boligen. 

 Pasning af arealet omkring boligen vil sige, at arealet skal være frit for ukrudt 1 meter fra 

hus og plankeværk. Der skal være ryddet og fejet og der må ikke ligge affald. 

 Buske skal beskæres, græs skal slås og slyngplanter skal holdes så de ikke vokser under 

eternitplader og tage. 

 Der er ikke fuld råderet over arealet. Beplantning og bed skal anlægges, så det ikke er til 

gene for forbipasserende og driftens maskiner. 

 Ved underskrivelsen af denne aftale sker der en huslejereduktion på 100 kr. månedligt. 

 Aftalen løber fra indgåelsesdatoen til den bliver opsagt. 

 Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til månedens udgang. 

 Ved ophør af aftalen kan driften ændre arealet til mere driftsvenlig pasning. 

 

Driften vil jævnligt kontrollere hvorvidt ovenstående reglerne overholdes. Hvis reglerne ikke 

overholdes, og arealet ikke fremstår passet, modtager beboeren et skriftligt påbud om at bringe 

arealet i orden indenfor 14 dage. 

Såfremt påbuddet ikke efterleves, eller gives der 2 påbud inden for en periode på 3 måneder, så 

opsiges aftalen umiddelbart, og dermed bortfalder huslejereduktion. 

 

Er aftalen opsagt grundet manglende overholdelse af reglerne, kan der først indgås en ny aftale 

efter et år. Aftalen vil herefter have virkning fra 1. maj. 

 

Inden man tager på eksempelvis ferie, så skal arealet fremstå passet. Under normale vækst 

forhold undgås herved det skriftlige påbud fra driften, om at bringe arealet i orden indenfor 14 

dage. Vil man sikre sig yderligere, er det muligt at meddele driften i hvilken periode man påregner 

at være bortrejst. 

 

Driften og Miljøudvalget 



 



                                                                  

 
Adresse Telefon E-mail 

Svanens Kvt. 22  
2620 Albertslund 

43 62 44 70 
Telefax 

43 62 64 23 

afd67-4syd@bo-vest.dk 
Ekspeditionstid 

Mandag til fredag (dog ikke torsdag) 
tlf. fra kl. 8-8.30 samt personlig 
henvendelse fra kl.8.30-9. Torsdag tlf. 
fra kl. 17-17.30 samt personlig 
henvendelse fra kl. 17.30-18 
 
 

 

Regler for leje af beboerhuset  
 
1) Beboerhuset ligger i Svanens kvarter. 22. Huset bruges fortrinsvis til beboeraktiviteter, og planlagte 
beboerarrangementer går forud for private arrangementer.  Beboeraktiviteter, der er åbne for hele 
afdelingen, kan låne huset frit. 
Til private arrangementer kan huset reserveres op til 1 år før den ønskede lånedato. 
 
2) Huset udlejes kun til 4 Syds beboere og ansatte. Den juridiske lejer skal være til stede under 
arrangementet, og lokalet må ikke overdrages til andre. 
 
3) Huset reserveres via ejendomskontoret i kontorets åbningstid eller på mail afd67-4syd@bo-vest.dk 
eller på telefon: 43 62 44 70. Reservering er bindende, når bekræftelse er modtaget. 
 
4) Huset kan lejes/lånes i tidsrummet kl. 10-10 (eller efter aftale med driften).   
Musikken skal stoppe kl. 22 dog kl. 23 fredag og lørdag. Udendørs arealer må ikke bruges efter 
kl. 22.  Fredag og lørdag efter kl. 23. 
Arrangementet må ikke være til gene for naboerne!  Vinduer og døre skal være lukkede, når der 
spilles musik. 
Det aftales med ejendomskontoret, hvornår nøglen udleveres/afleveres. 
 
5) Lejeren/låneren er ansvarlig for, at huset, inventar og service ikke beskadiges. Beskadiget 
inventar eller service skal erstattes. 
Inventar, herunder porcelæn, glas og bestik må ikke fjernes fra huset.   
Lejer sørger selv for duge, håndklæder og viskestykker. 
 
6) Depositum 1000 kr. tilbagebetales, hvis hus og inventar er afleveret uden skader og i ordentlig 
stand, men ved overtrædelse af reglerne (skader på inventar, beboerhus eller støjende adfærd) mister 
man sit depositum, og kan bliver frataget retten til at booke huset i 1 år. 
Ved afbestilling senest en måned før, tilbagebetales depositum. 
 
7) Pris for leje af huset: 500 kr. pr dag. Depositum 1000 kr.                                  
 Max 50 personer. 
 Lejen og depositum trækkes over huslejen måneden før udlejning. 
 
7A) Benyttelse af beboerhuset ved bisættelser er gratis 

 
 8) Lejen dækker lån af hus og inventar. Lejeren skal selv sørge for oprydning og rengøring af lokaler, 
inkl. toiletter. Inventaret skal placeres, som det blev modtaget. 
 Service skal være vasket af og sat på plads, køkkenet skal være ryddet, ovn skal være rengjort, 
køleskab skal være tømt og rengjort.  
Alle døre og vinduer skal være aflåst og alarmen skal være slået til, når huset forlades. Affald sorteres 
efter gældende regler i afdelingen og anbringes i containergården. 
Rengøring kan købes efter aftale med driften. 
 
9) Rygning i huset er ikke tilladt. 
 
10) Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri i beboerhuset eller på beboerhusets grund. 
 
Vedtaget på beboermødet den 24.marts 2015 
 



 


