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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 
Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja,  
Næste BETONHJERTE udkommer 1 NOVEMBER 2015 , Indlæg og 
lign. til bladet skal være indleveret inden 25. OKTOBER 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:  Tonni Bodal forsiden side 3,7Jørgen  Bagsiden Henry  

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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1.  OKTOBER  FRISK FISK 

8. OKTOBER UNGARSK GULLASH  

15. OKTOBER  IKKE PLANLAGT 

22. OKTOBER IKKE PLANLAGT 

29 OKTOBER IKKE PLANLAGT 

OKTOBER  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  

 

Så er der igen en ledig carport. 
  
Det er carport nummer 16 i Uglens Kvarter, den er ledig pr. 1/10 
2015.  
Kontakt :Belinda  Frandsen sagsbehandler 
BO-VEST, Malervangen 1 2600 Glostrup Telefon: +45 8818 0880 

Indvielse af Mikael Hansen landart projekt på Brogaardsplads 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Lækker kalvefilet tilberedes på grillen - haglvejret ku ikke ødelægge den gode stemning 

Tak til madholdet  
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Status på gårdhusrenoveringen 
Det er efterhånden længe siden der har været afgørende nyt i sagen, men 
der arbejdes på højtryk bag kulisserne. 
 
AB Syd 
NCC vandt i juni måned licitationen for AB Syd og dette på grundlag af lave-
ste pris og den bedste beskrivelse af deres organisering og risikostyring. 
 
I den fælles følgegruppe mellem AB Syd, VA 4 Nord og VA 4 Syd har vi hele 
tiden være bevidste om, at der var stor risiko for en overskridelse af skema A 
budgettet, som blev godkendt i 2012. 
Licitationsresultatet viste da også en samlede merudgift på 350 mio. kr. for 
skema A renoveringen - se nedenfor under udbudspakker.  
 
I forhold til hidtidige udmeldinger, så har Landsbyggefonden ændret praksis, 
således at ventilation med varmegenvinding nu kan indgå i den støttede sag, 
modsat tidligere, hvor ventilation med varmegenvinding skulle egenfinansie-
res af afdelingerne. 
 
I første omgang tilkendegav Landsbyggefonden at de som udgangspunkt ville 
give øget støtte til skema A renoveringen, således at merudgiften på de 350 
mio. kr. ville blive dækket indenfor den godkendte skema A husleje, dog pris-
talsreguleret. 
Efterfølgende er Landbyggefonden kommet med en ny melding om, at der 
skulle findes væsentlige besparelser, således at merudgiften på 350 mio. kr. 
til skema A renoveringen skulle nedbringes ved projekttilpasninger m.v. 
 
BO-Vest og NCC nu i fuld gang med at granske projektet med henblik på at 
finde besparelser, og i  
Landsbyggefonden afventer man dette analysearbejde, før der fastlægges en 
endelige støtteramme. 
 
Det er vigtigt at understrege, at ovenstående primært omhandler AB Syd, 
men at vi selvfølgelig må forvente at vi VA 4 Syd får nogenlunde samme støt-
tevilkår som AB Syd. 
 
Udbudspakker 

Udbudspakke 1: Basisrenoveringen (skema A) 
Udbudspakke 2: Basisrenoveringen dog med et nyt badeværelse i stedet 

for det bevarede. Option på udvendig tagrenovering (nyt tagpap, nye 
tagrender og nedløb, nye ovenlysvinduer samt nye inddækninger) -  

Udbudspakke 3: Basisrenoveringen med nyt badeværelse og mekanisk 
ventilation. Option på udvendig tagrenovering (nyt tagpap, nye tag-
render og nedløb, nye ovenlysvinduer samt nye inddækninger). 

Udbudspakke 4: Basisrenoveringen med nyt badeværelse og mekanisk 
ventilation samt nyt tag  

 
Ny mødestruktur for gårdhusrenoveringen 
De tre afdelinger i den fælles følgegruppe har forskellig dagsorden, da vi er 
forskellige steder i processen for helhedsplanen. Det er derfor aftalt at AB 
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Syd har sin egen følgegruppe, og at VA 4 Syd og VA 4 Nord tilsammen dan-
ner en anden følgegruppe. Alt efter hvordan den videre proces forløber, så 
kan det blive aktuelt også at dele denne følgegruppe. 
 
Tidsplan 
Det er endnu ikke tages stilling til, om VA 4 Syd og VA 4 Nord skal udbydes 
sammen eller hver for sig. Dette skal besluttes omkring efteråret 2016, af-
hængigt af, hvornår byggearbejderne i VA-afdelingerne kan starte. 
  
Fordelene ved kun et udbud er, at man sparer et udbud, og der bliver mindre 
arbejde med at sætte et nyt entreprenørfirma ind i sagen og forholdene på 
stedet. Ulempen kan dog være, at sagen bliver så stor, så det kun er de stør-
ste firmaer på markedet, som kan håndtere den.  
Udbydes arbejderne selvstændigt for hver afdeling, er det muligt, at sagen 
bliver mindre, så man kan tiltrække nogle flere bydende. Det er svært på nu-
værende tidspunkt at spå om, hvordan markedssituationen er, når arbejderne 
skal udbydes.  
 
Der vil under alle omstændigheder skulle udføres selvstændigt projektmateri-
ale for hver af de to afdelinger, som tilgodeser den enkelte afdelings behov 
og ønsker. 
 
Tidsplanen for udbud skal udarbejdes ved at regne baglæns fra det tids-
punkt, hvor byggearbejderne for AB Syd afsluttes. Formålet er, at der ikke 
skal være nogen tomme genhusningsboliger. Renoveringsarbejderne for VA 4 
Syd skal derfor starte løbende op efterhånden som genhusningsboligerne i AB 
Syd frigøres.  
 
Vi ved endnu ikke, hvornår byggearbejderne i AB Syd afsluttes. Det vides 
først, når entreprenøren i AB Syd er godt i gang og har fået færdiggjort en 
del boliger. 
 
Vh Flemming V. Wallin 
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Fotogruppen mødes hver tirsdag kl 19:00 
 PÅ GENSYN Blænde 22 se mere her www.va4foto.dk  
 
 

Faste aktiviteter 
 i Beboerhuset  OKTOBER 2015 

SYDSPÆTTERNE   
OKTOBER MÅNED  
 

d.8.okt. skal vi til Den Blå 
Planet. 

d.22.okt er vi i huset til kaffe 
kage og.... 

 
 
 

MVH Anette syd@va4syd.dk 
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IT - morgencafe   
Hver torsdag kl 9 også i oktober 
måned 
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 
Ps tirsdag den 6.oktober kl. 9 i cafe 
72 kanalens kvt 72 
 

 
 
NØRKLEKLUBBEN 
Hver onsdag  kl 19:00 
i efteråret laver vi tasker  
Alle er velkomne  

Annelise og Anita 

 
STOLEGYMNASTIKKEN  
I BEBOERHUSET  
HUSK HUSK  HVER TIRSDAG FRA KL 11:00 TIL 12:00 
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Invitation til    F Æ L L E S S A N G 
  

Mandag den 5 oktober   
i   Kanalens Kvt. 138 -  kl. 
19.00 - 21.00 
  
Vi synger sange fra Arbej-
dersangbogen   - og fra Kai 
Norman Andersens repertoi-
re 
  
Få et/to glas vin og kaffe 
med kage 
samt en unik og engageret 
guitarist - Rene Nielsen 
alt dette for kr 45.- 

tilmelding til Karin på tlf  26599476 /25320980 

Græsslåningsforsøget 
I sommerens løb har vi kørt et forsøg med ændret græsslå-
ning på skråninger og det grønne areal langs Vridsløsevej. 
Forsøget gik på at få naturpræg på disse arealer. I første 
omgang ville vi lade græsset gro hele sommerhalvåret og så 
blomsterfrø for at forcere blomsterfloret. 
Vi har nu evalueret forsøget og har behandlet beboerreakti-
onerne og har besluttet på den baggrund, at afslutte forsø-
get. Vi vil muligvis tage det op senere i en mere styret form, 
når afdelingen er forskønnet ved afvaskning af husene og 
mere plejede udearealer. 
På beboermødet lagde vi op 
til at husstandsomdele ske-
maer til forskønnelse af fæl-
lesarealerne.  
Det vil der blive arbejdet på. 
 
Venlig hilsen miljøgruppen 
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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. 
 
Beboermøde afholdt den 7. september 
Vi vil gerne fra afdelingsbestyrelsen takke de mange fremmødte til bebo-
ermødet, der blev afholdt den 7. september.  
 
På baggrund af beboermødets beslutninger, så udarbejder Beboerhus-
gruppen og Ejendomskontoret i fællesskab et endeligt forslag til ombyg-
ning af beboerhuset, Miljøgruppen gennemfører en undersøgelse, så der 
kan træffes informeret beslutninger vedrørende eventuel fældning af ge-
nerende træer uden at det går ud over hele afdelingens grønne udtryk. 
Derudover skal arbejdet med at finde en god placering til det nye affalds-
system fortsættes – placeringen skal naturligvis godkendes på det ekstra-
ordinære beboermøde som vi planlægger at afholde i foråret.  
 
På mødet blev det nævnt, at vi ikke havde udvist rettidig omhu på afde-
lingens vegne vedrørende kommunens besparelseskatalog. Vi lægger ger-
ne mange frivillige timer i afdelingsbestyrelsesarbejdet, og blev derfor 
ærgerlige over den kommentar. Besparelseskataloget var på afdelingsbe-
styrelsens dagsorden den 27. juli, og vurderet at vi ikke ville indsende 
høringssvar. Alle beboere er naturligvis velkomne til at gøre afdelingsbe-
styrelsen opmærksom på sådanne sager, og hvis vi ikke har tid eller res-
sourcer til at tage os af alting – ja, så må I faktisk også gerne selv hand-
le, når I finder det påtvingende. 
 
Ekstraordinært beboermødet planlagt til foråret  
Som netop nævnt, har vi planlagt at afholde endnu et beboermøde til 
foråret. Der vil blandt andet være beslutninger vedrørende ombygning af 
beboerhuset, placering af molokker samt et forslag om etablering af en 
ny aktivitetsplads. 
 
Eternitplader  
Afdelingsbestyrelsen har fået flere henvendelser vedrørende eternitplader, 
der er gået i stykker, og hvor det opleves, at der går lang tid før de skif-
tes. Vi er enige i, at det ikke er særlig kønt, og at det er bedst for afdelin-
gens udtryk, at eternitpladerne skiftes hurtigst muligt. Ud fra et økono-
misk hensyn bliver pladerne, på foranledning af ejendomskontoret, skiftet 
cirka en gang i kvartalet. Det synes vi er acceptabelt. Skulle det hænde at 
enkelte plader bliver overset, vil vi gerne opfordre berørte beboere til at 
gøre opmærksom på det til Ejendomskontoret – og derudover være tål-
modige og vente til næste udskiftningsomgang.   
 
Bedste hilsner 
Flemming V. Wallin på vegne af afdelingsbestyrelsen 

http://www.va4syd.dk
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
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Til Bestyrelse og drift  
 
I de 10 år vi har haft Beboerhuset er det jo lykkedes at få opbygget 
en aktiv afdeling med mange gode aktivister. Vores beboermøder 
afholdes i god ro og orden og næsten alle beslutninger vedtages 
enstemmigt.  
Afdelingsbestyrelsen og udvalg bliver valgt uden de store uenighe-
der og de arbejder godt.  
Nogen gange lidt langsomt men det kører- 
Fx Udvalget om frit TV-valg arbejder vist meget langsomt.  
Så alt burde jo være fryd og gammen 
 
Men på det sidste har I ændret stil – mange gange bruger i tid på 
noget som udvalg arbejder med og nogen gange kommer i også til 
at træffe beslutninger og godkende beslutninger som udvalg arbej-
der med det er jo noget rod: 
 Det giver os andre det indtryk at i er ligeglade med det arbejde der 
foregår i udvalg og sammen med driften handler i derfor stik imod 
de regler og beslutninger som er besluttet på beboermøderne. 
Ex. Ombygning af beboerhuset her nedsætter i et udvalg selvom vi 
har et beboerhusudvalg. 
Et andet ex. På beboermødet 7 sep. 2015 fald der udtalelser fra be-
styrelsesmedlemmer som klart var i strid med beslutninger og fakta. 
vedr. træfældning er det miljøgruppen og driften, der behandler 
sager ud fra et klart regelsæt vedtaget på et beboermøde. Om 
græsslåningforsøget blev der konstateret, at det har kostet 10000 
kr. uden beskrivelse af formålet for forsøget eller uddybning af de 
sparede ressourcer, som blev brugt andet sted- det er vil ikke op-
bakning til det frivillige arbejde udvalget yder. 
Som sagt det er jo noget rod. 
 
Medvindlig hilsen  
Jørgen Hansen  
Ravnens kvt. 14 B 
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Vedr. Skråningerne. 
 
Så blev det pludselig tid til at prøve at slå noget af den lille skrå-
ning i Ørnen, underligt. 
Det var noget af en opgave , det tog 4 timer fra de startede til de 
var “færdige”, de manglede vist det gamle redskab en le,  
da en hækklipper ikke er optimal for den slags arbejde. 
 
Resultatet kan skues direkte når man kører ind i Ørnen, spænden-
de vil nogle nok sige eller anderledes måske, 
det ligner et barn der har klippet sig selv med en saks, lidt mere 
her lidt mindre der. 
 
Det bliver spændende at se når den store skråning og resten af 
den lille “studses”, men man kan jo vælge at lade det hele stå til 
det evt. bliver frostvejr, så  det lægger sig ned og er derved nem-
mere at rage sammen. 
 
Men hvad, biodirvirsitet eller ej forandring fryder som man siger, vi 
har fået en gul stubmark at kikke på i stedet for grønt græs, smukt 
vil nogle sige det er lige som at være på landet, der er ligesom ba-
re for lidt “mark”, sådan nogle skal jo brændes af, så det bliver 
spændende at se, altså når vejret er til det. 
 
Skulle man så måske overveje at danne et “gult udvalg” under mil-
jøgruppen. 
  
Ib Andersen  
Ørnen 9A 

Afdelingsbestyrelsen her oprettet en facebookgruppe til afdelingen, 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 nedenstående. Link:  
https://www.facebook.com/groups/1624725631147520/? fref=ts  
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Mikael Hansens tale ved Indvielsesfesten på Bro-
gaards Plads den 4 september 
Tak til afdelingsbestyrelsen og dermed beboerne som besluttede at 
bidrage til projektet, dels med en pose penge og dels med rensning 
og maling af husfacaderne, men især en tak til Lena Kujahn og An-
nette Voergaard fra miljøudvalget fordi I har anbefalet at det skulle 
være mig, der kom til at stå for udsmykningen af Brogaards Plads. 
 
Da det jo er kommunens plads vi står på, var det afgørende for re-
alisering af projektet at kommunen var velvilligt indstillet på at ind-
gå i samarbejde om gennemførelsen. Derfor også en stor tak til 
chefen for kulturforvaltningen Mette Seneca Kløve fordi hun har 
gjort det muligt.  
Fra dag 1 har hun været positiv over for planerne og mit skitsema-
teriale.  
Anne Katrine Hviid Bagger har udsendt referater af beslutningerne 
holdt i en glad og optimistisk tone. 
 
Men ikke mindst en stor tak til Materialegården v. Allan Sibbern, 
Keld Frandsen og Mia Strøm for jeres engagement i den praktiske 
udførelse af projektet.  
Af alle de medarbejdere fra materialegården som har været invol-
veret i projektet kender jeg kun navnene på Morten, Kim, Nabo 
Bjarne og Peter gartner, men alle skal ligeledes have stor tak for 
jeres kvalificerede arbejde.  
Det har været en fornøjelse og inspirerende at følge hvordan I har 
løst opgaven. Selv når jeg har været vanskelig har I taget det med 
godt humør og venlig imødekommenhed. 
 
Jeg har arbejdet med kunst i det offentlige rum i mange år, og de 
fleste opgaver har ligget i udlandet, hvor jeg f.eks. i Tyskland har 
været udsat for mordtrusler 2 gange.  
Det er selvfølgelig en overdreven reaktion, men da kunst i det of-
fentlige rum er et meget følsomt område at beskæftige sig med 
forstår jeg godt at folk kan blive fortørnet over at en kunstner kom-
mer tilrejsende og stiller sit værk op i løbet af et par uger og deref-
ter rejser bort igen mens lokalbefolkningen så må leve videre med 
kunstnerens påfund.  
De fleste har følelser over for de daglige omgivelser og ser det som 
en form for tryghed at alt bliver ved det gamle.  
I min branche er det imidlertid aller sværest at blive anerkendt 
blandt sine egne og det har derfor været en meget speciel men 
dermed også spændende opgave at arbejde i det boligområde hvor 
jeg har boet i 40 år.  
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Nu bliver jeg selv dagligt fremover konfronteret med mit værk og 
det bliver interessant at finde ud af om jeg i længden kan holde ud 
at se på det. 
 
Den overvejende del af arbejdet er udført af lokale kræfter. Udover 
Materialegårdens personale har farvehandleren i Kanalen været 
involveret i anskaffelsen af den sorte farve som portalen er malet i. 
Jeg ville have en farve der sluger lyset således at der ikke kommer 
reflekser og da den ikke findes i handlen fik vi Sadolin til at lave en 
særproduktion specielt til denne opgave.  
Ligeledes er portalen konstrueret af CR Tool, som godt nok ligger i 
Taastrup, men alle smedene bor her i Syd, og jeg har stor respekt 
for deres arbejde generelt, men især faldt jeg for den  kreative løs-
ning på hvordan delelementerne skulle samles på stedet. 
Stenen fandt jeg i en grusgrav i Sorø og den blev transporteret af 
et vognmandsfirma fra Næstved, men i en globaliseret verden kan 
Sorø og Næstved vel 
også betegnes som 
lokalområde. 
  
40 år som professionel 
billedkunstner har lært 
mig at de bedste resul-
tater kun kan nås hvis 
samarbejdspartnerne 
er loyale og har re-
spekt for de tanker og 
planer som kunstneren 
har udstukket.  
Hvis nogle finder at 
dette projekt ikke er 
lykkedes er det derfor 
udelukkende mig der 
kan kritiseres. 
 
Endnu engang tak for 
opgaven og for samar-
bejdet. 
 
 
 
Mikael 
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Genbrugspladstider i oktober 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 uundgåelige 
Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses 
for uundgåelige  

Vagtnummeret er:  70 25 26 32  

 
Ejendomskontoret Svanens kvt 22  43624470 /88190190   
 
Afdelingsleder: 
Michael Willumsen   
Åbningstider:            
Telefoniske henvendelser: Tlf. 43624470 /88190190   
 
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 

Email: Afdelingsbestyrelsen@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   

Lena Kujahn Ravnen 14 B 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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