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Næste BETONHJERTE udkommer 1 august 2015 , Indlæg og lign. 
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Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 
Foto: SKT HANS 2015 Jørgen Hansen 

Husk du kan besøge Albertslund Kommunes Genbrugsstation når 
vores egen  har lukket  
Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44 er åben fra klokken 10 - 17 
alle ugens 7 dage,  
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2. JULI  FRIKADELLER OG STUVET HVIDKÅL 

9 JULI TONNI  OG WILLY LAVER ENDNU EN  HERRERET  

16, 23 og 30 

JULI  

MENUEN BLIVER SAT PÅ HJEMMESIDEN DEN 9 - 16 OG 

23 JULI   

 FED SOMMERFERIE  TIL ALLE 

  

JULI  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 

 

Nyt fra KLUB SVANEN  
 
Hej Naboer  

Nu står sommerferien jo for døren og i den anledning er der lidt info om 

svanen til opslagstavlen:  
 

Klub svanen har åbent alle dage fra 10-18 og enkelte aftner hver uge, 
desuden fra 19-22.  

Åbningsaftnerne vil fremgå af opslag i døren i klubben. 

 
Hvis beboere og naboer  vil i kontakt med klubben om det ene eller an-

det, så kan man ringe mellem 10 og 18 på 43649503 og tale med en an-
sat. 

 
 

Yderligere orientering om Svanen: 

Alb kommune har udgivet et sparekatalog og i den forbindelse er det fo-
reslået at Svanen lukkes og flyttes evt. til Hedemarken eller til skolen.  

Hvis man som borger har kommentarer til dette kan man lave hørings 
svar eller kontakte svanens bestyrelse på :  t_roslau@hotmail.com 

 

God sommer til alle fra svanen. 

mailto:cafe@va4syd.dk
mailto:t_roslau@hotmail.com
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Afdelingsbestyrelsens affærer  
På afdelingens hjemmeside www.va4syd.dk kan man finde referaterne fra 
vores møder. Derudover er det altid muligt, at kontakte os på bestyrel-

sen@va4syd.dk hvis I har noget, I gerne vil drøfte med afdelingsbestyrel-

sen. 
 

Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 
 

Som tidligere nævnt, er vi i afdelingsbestyrelsen klar over den dårlige 

stand af Svanens stikvej, men vi kan og vil ikke gøre noget ved sagen, før 
det er afklaret om ansvaret ligger hos afdelingen eller hos kommunen. 

Ejendomskontoret har nu fundet et brev frem fra midt-halvfjerdserne, 
hvoraf det fremgår at kommunen har ansvaret. BO-VESTs jurist kan forhå-

bentlig hjælpe os til at få en hurtig og fordelagtig afklaring på tvisten.  
 

Forbereder budget til budget beboermøde i september 

 
Første udkast til afdelingens budget for 2016 indeholder moderate husle-

jestigninger, som primært skyldes den almindelige prisudvikling. Der ude-
står dog forskellige justeringer og tilpasninger, som skal på plads inden 

beboermødet i september, hvor budgettet skal forelægges og godkendes. 

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning omkring den kommuna-
le affaldshåndtering, skal vi blandt andet have forslag og finansieringen af 

afdelingens fremtidige affaldsløsning indarbejdet i budget og langtidsplan. 
Efter krav fra kommunen, skal vi senest den 1. november 2015, have truf-

fet beslutning om hvilken løsningsmodel vi vælger. 
 

Grønt regnskab 

 
BO-VEST har udarbejdet afdelingens grønne regnskab, som viser afdelin-

gens samlede energiforbrug. Det kan ikke være til nogens overraskelse, at 
regnskabet udviser et stort besparelsespotentiale på varmeforbruget. Vo-

res boliger er dårligt isolerede, og derfor bruger vi selvfølgelig mere varme 

end både landsgennemsnittet og gennemsnittet i hele VA. Til gengæld 
ligger både vores vand- og elforbrug under landsgennemsnittet, så det 

kan vi være stolte af. 
 

Afdelingens grønne regnskab kan findes på afdelingens hjemmeside.  
 

I 2014 brugte en gennemsnitlig beboer fx 112 liter vand i døgnet, hvilket 

http://www.va4syd.dk
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
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er omkring 10 liter mindre end landsgennemsnittet for almene boliger, 

men stadig 12 liter mere end det kommunale mål. Afdelingen udleder 
1343 kg CO2 per person. Det er højere end landsgennemsnittet for alme-

ne boliger, der er 1000 kg CO2. Til den samlede personlige CO2-udledning 
kommer desuden transport, fødevarer osv. 

Den høje klimabelastning stammer primært fra varmeforbruget, men vi 

kan måske alle blive bedre til at spare, også på el og vand. 
 

Har man lyst på at fange boligens forskellige strømtyve, så kan man låne 
et Spar-O-Meter af Miljøgruppen eller Ejendomskontoret. 

 
Sociale medier 

 

Afslutningsvis vil vi igen gøre opmærksom på afdelingens facebookgrup-
pe, der kan bruges som beboer-til-beboer-information. Vi glæder os til at 

udvikle naboskabet online, og håber på en god og konstruktiv tone.  
Gruppen er kun for afdelingens beboere, den er lukket og kan findes via 

dette link: https://www.facebook.com/groups/1624725631147520/ 

 
Spørgsmål, som I ønsker, at afdelingsbestyrelsen skal drøfte, skal dog 

stadig sendes til os pr. mail, så det kan komme i vores referater og alle 
beboere har adgang til informationen – også de, der vælger Facebook fra.  

 
Bedste hilsner 

Flemming V. Wallin på vegne af afdelingsbestyrelsen 

 

https://www.facebook.com/groups/1624725631147520/
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Indlæg: 
Vedr. Skråningerne 
Nu kan man rigtigt se resultatet af de  vildtvoksende skråninger, de ligner 
noget der er løgn, alle de smukke blomster vi skulle kikke på er måske 

ikke 
kommet op endnu, jeg har ikke set en eneste blomst men til gængæld en 

masse ukrudt med div. græsarter og tidsler, der bare breder sig ind i folks 

haver og ind over 1m reglen, da der i forvejen er fuger i fliserne så store 
som fodboldbaner bliver arbejdet med at holde 1m reglen bestemt ikke 

nemmere. 
Hvis tanken med det nye “tiltag” er at få flere insekter og fugle, er dette 

nok et misforstået projekt alle ved vi skal have renoveret om 4 til 5 år, 
hvad så ? 

Så skal vi bare ødelægge det evt. nye dyreliv vi har fået skabt, og dræbe 

dobbelt så mange insekter i forbindelse med at hele området skal være 
byggeplads, ikke særligt velgennemtænkt. 

Får man gæster tror de at gårdmanden er død, og vi venter på en ny, 
samtidig spørger de fleste “skal I allerede have renoveret, siden der ikke 

bliver holdt noget i bebyggelsen”. 

Man skal ikke gå så langt for at se hvordan her kunne se ud, det er blot en 
tur hen til AB’s bebyggelse, men de har måske dobbelt så mange gård-

mænd 
og meget bedre økonomi end vi har. 

Dette projekt har intet med en “plejeplan” at gøre, men er blot en bespa-

relse eller noget som er fysisk umuligt for gårdmændene at lave i deres 
maskiner, indtil de får en ny maskine der kan klare problemet uden de skal 

stige ud. 
Hvis miljøgruppen har problemer med hvad driften prioriterer og idet hele 

taget laver, er den nemmeste måde at finde ud af det på, vel at henvende 
sig  

til chefen Michael Willumsen, eller hvad? 

  
Hilsen Ib Andersen Ørnen 9 A  
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Græsslåning 
Der er luftet utilfredshed omkring ændring af græsslåningsplanerne på det 
grønne areal langs Vridsløsevej og skråningerne i afdelingen i Betonhjertet 

og på mails til miljøgruppen. 

 
Omkring det grønne areal langs Vridsløsevej er det rigtigt, at der er en be-

boermødevedtagelse om at beboerne med havelåge eller hoveddør skal 
høres ved ændringer, da arealet kan bruges som fællesareal. Det er så ikke 

ensbetydende med, at en eller to beboere har vetoret. 

Vores fejl har været at vi ikke har ”forevist” disse beboere planen inden vi 
orienterede i Betonhjertet. Det beklager vi. 

 
Plejeplanen er nævnt i miljøgruppens handleplan de sidste 12 år. 

Derudover er den nævnt på beboermøder i forbindelse med behandlingen 
af sager om udearealer. Citat:” Vi bruger anbefalinger fra den plejeplan, 

som Agendacentret har udarbejdet og som beboermødet i 2003 besluttede 

at bruge 60.000 kr. til.” 
Vi har desuden haft den med ved behandlingen af beboeransøgninger. 

 
I 2007 lavede vi en gennemgribende undersøgelse af udearealerne, hvor 

miljøgruppen, driften og de relevante beboere omkring fællesarealerne la-

vede forslag til ændring af udearealerne på baggrund af plejeplanen. 
 

Vi har i en periode forsøgt at få hjælp til at få planen på hjemmesiden, hvil-
ket ikke er lykkedes. 

Det vil vi arbejde på i løbet af sommeren. 
 

Græsset er nu slået langs Vridsløsevej og vil blive slået igen til oktober. 

Vi vil evaluere forsøget sammen med de berørte beboere til efteråret. 
 

Med venlig hilsen 
Miljøgruppen 

 

 
PS. Omkring 1m. reglen har den enkelte beboer underskrevet en aftale om 

at vedligeholde 1 m. omkring boligen og får til gengæld 100 kr. om måne-
den for det. Disse aftaler gælder uanset hvordan driften holder andre boli-

gers arealer. 
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Pladser i VA4 SYD denne gang  ”Hanens kvarter en dag i juni ” 
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Status på de nye affaldsordninger 
Kommunalbestyrelsen besluttede i marts de 6 nye affaldsordninger, 
boligområderne kan vælge i mellem. Hvert enkelt boligområde er 
derfor nu i gang med at finde ud af, hvilken ordning de helst vil ha-
ve. Det har de frem til den 1. november at finde ud af, hvor de se-
nest skal meddele deres valg til kommunen.  
Derefter kommer der 3 mulige opstartstidspunkter, hvor de nye 
affaldsordninger kan blive sat i gang i boligområderne. Det er hhv. 
den 1.2. den 1.4 og den 1.10. 2016. Når vi derfor når til oktober 
næste år, skal alle boligområder, være overgået til den nye affalds-
ordning, så alle i hele byen kan sortere i og tæt på deres bolig 
komme af med: Madaffald, plast, pap/karton, metal, glas, papir og 
rest. 
 

Nyt affaldsregulativ 
Når vi nu får 6 nye affaldsordninger, skal vi også have et nyt af-
faldsregulativ, der mere præcist beskriver, hvordan affaldet skal 
håndteres. Det er alt lige fra hvilket underlag beholderne skal stå 
på, og hvor langt skraldemanden må gå efter affaldet, til hvad de 
enkelte fraktioner består af og hvilke fraktioner, man skal kunne 
komme af med på de lokale genbrugspladser i de enkelte boligom-
råder. Alt i alt løber det op i et 50 siders langt dokument. Det var 
også til behandling på Brugergruppemødet i juli. Dokumentet / af-
faldsregulativet bliver nu sendt i høring. Pga. sommerferien er hø-
ringsperioden forlænget til 8 uger. 
 

Ny kommunal Vision og Strategi 
Kommunalbestyrelsen har også netop sendt en ny Vision og Strate-
gi for byen i høring. Det er også et vigtigt dokument, for det hand-
ler om, hvad der skal ske med Albertslund de næste 10 år. På det 
grønne område, som Brugergruppen forholdt sig til, springer især 
to ting i øjnene. Dels at 60 % af vores husholdningsaffald skal gen-
bruges i 2020 (målsætningen lige nu er 50 % i 2018), og dels at 

Nyt fra Brugergruppen – juli 2015 
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hele byen skal være overgået til lavtemperaturfjernvarme i 2025. 
Det er meget ambitiøse mål, som Brugergruppen ikke desto min-
dre var positiv overfor. På affaldsområdet, fordi det er vigtigt, at vi 
angiver en retning – at mere og mere skal sorteres. Og på varme-
området fordi det vil betyde en meget stor energibesparelse, men 
samtidig pointerede Brugergruppen også, at alle stadig skal kunne 
få den varme, de har brug for, og det skal være økonomisk over-
kommeligt.  
Oplægget til ny Strategi og Vision kan ses på www.albertslund.dk/
visionogstrategi 
Høringsperioden slutter den 14. august 2015. 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/visionogstrategi
http://www.albertslund.dk/visionogstrategi
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  Fotogruppen holder ferie i juli måned 
 PÅ GENSYN Blænde 22 se mere her www.va4foto.dk  

Faste aktiviteter 
 i Beboerhuset  JULI 2015 

SYDSPÆTTERNE   
JULI MÅNED  
 
Onsdag d.1.juli  tur til Sporvejsmuseet 
ved Skjoldnæsholm vi mødes kl.9.15. 
God sommerferie 
 

MVH Anette syd@va4syd.dk 
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IT - morgencafe   
Hver torsdag kl 9 også i juli må-
ned 
MORGENBOLLE IT OG HYGGESNAK 
  her har vi god tid til at hjælpe med 
bl.a opsætning og gode tips til at din 
pc, tablet eller smartphone. It nør-
derne 

 
 
NØRKLEKLUBBEN 
Sommerferie i juli måned  
 

 
STOLEGYMNASTIKKEN  
I BEBOERHUSET FRA JULI HVER TIRSDAGHUSK 
HUSK  VI HOLDER SOMMERFERIE TIL SEPTEMBER 
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Genbrugspladstider i juli 2015 
Alle hverdage kl. 11—11,25  
Torsdage 17 - 18  
Alle søndage  kl. 10  -  12  
 
Genbrugsgruppen 

VAGTORDNING    
Men husk! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet 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 uundgåeli-
ge 
Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må an-

ses for uundgåelige  

Vagtnummeret er:  70 25 26 32  
Ejendomskontoret Svanens kvt 22  43624470  

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 

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   

Tonni Lilja 
Jørgen Hansen 

Ørnen 2B 
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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Sæt X i kalenderen 
Grillaften på Brogårds Plads Fredag d.14. august 
fra kl. 18. 
Vi ses 
Venlig hilsen miljøgruppen  

 

50 års fødselsdagsfest   

lørdag den 5 september  reserverer  dagen  

Program følger  

God sommerferie Beboerhusgruppen   


