
   Søndag den 29 november kl 11:30 tupperware  

Vi ses på søndag i beboerhuset 

Indhold: Cafe Ørnen -  Snerydning - Nyt fra Bestyrelsen -  Træer  - 
Juletips - kalender december - Fællesskaber i 4syd - Lysfest   
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I DETTE NUMMER:  

MENU CAFE ØRNEN DECEMBER 3 

SNERYDNING I AFDELINGEN 3 

NYT FRA DRIFTEN 3 

NYT FRA BESTYRELSEN 5 - 6 

TRÆFÆLDNING. 7 

JULEMILJØTIPS  8  - 9 

FASTE AKTIVITETER  I BEBOERHUSET  DECEMBER 2015 Midtersiden 

PROBLEM MED TV RADIO INTERNET  12 

ANALOGE TV-SIGNAL 13 

NYTÅRSAFTEN 2015 14 

GENBRUGSPLADSEN TORSDAGAFTEN  OG NYE TIDER 15 

FÆLLESSKABERNE I VA4 SYD 16 til 17 

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 18 

UDVALG OG GRUPPER  19 

JULEMARKED  20 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja,  
Næste BETONHJERTE udkommer 1. JANUAR 2016, Indlæg og lign. 
til bladet skal være indleveret inden 25. DECEMBER 2015 
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i postkassen 
Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail til: info@va4syd.dk     

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,  

 

BUSTUR TIL LÜBECK  DEN 11 /12 JEG HENTER BU-
SPENGE DEN 8 EL 9 DEC HOS JER DER SKAL MED 
HILSEN JØRGEN 
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3.  DECEMBER  DAGENS FISK  / ANNETTE 

10. DECEMBER SPRÆNGT KALVEBRYST  

17. DECEMBER  ALLE TIDERS JULEFROKOST / ALLE  
 
RENE SPILLER OP TIL SANG OG LØJER 
 

God jul  OG GODT NYTÅR VI SES TIL TORSKEN 

DECEMBER  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  

 

Driften til beboerne. 
Snerydning i afdelingen: 
  
I foråret 2013 besluttede vi, på baggrund af flere klager, at 
ændre på vores måde at udføre snerydning. 
Klagerne går på: Sne udenfor min havelåge – sne udenfor og 
på min hoveddør – sne op af min bil og campingvogn, med 
deraf følgende erstatningskrav for ødelagte biler og lign. 
 
Derfor vil vi fremover sende mindre sne mod og på hoveddø-
rene, det kan så medføre at der ikke er lige så ryddet som der 
plejer. Vi vil fremover holde større afstand til biler, camping-
vogne 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 ryd-
det mellem to biler og lignende steder, med mindre vi kan 
overholde ovenstående afstande.   
Beklager meget denne ændring, men den er desværre nød-
vendig. 
 
Venlig hilsen  
Driften i 4syd.  Læs videre på næste side 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Cykelparkering 
 
 
Nu nærmer vinteren sig med sne og frost, og derfor har vi fra 
Driften en bøn til jer beboere.   
Vil i ikke være så søde og rare, og sørge for at Cykler, Barne-
vogne, Cykelanhængere, o.l. IKKE parkeres foran og ved ho-
veddøre, Redankasse, skraldestativer, skure og på gangstier-
ne. 
Vi har ikke mulighed og tid til at fjerne eller se dem når vi køre 
rundt og fejer, rydder sne, gruser og salter.  
Nogle gange kan vi slet ikke se dem (hvis der er faldet meget 
sne), og det ødelægger både jeres cykler m.m. og vores ma-
skiner.  
Så: 
Sæt cykler m.m. ind i skurer eller haver, TAK! 
Venlig hilsen  
Driften. 

NYT FRA DRIFTEN 
Ejendomskontoret har i de seneste måneder modtaget flere 
henvendelser fra beboere, om manglende tømning af dagreno-
vation. Det opdages oftest når sækken er fuld og man ikke kan 
komme af med sit affald. Når det sker, skal i blot henvende jer 
til Vestforbrændingen, det er dem der har fået overdraget reno-
vationen i Albertslund kommune. 
Vestforbrændingen TLF: 44 85 70 00 Kundeservice, så kan i 
aftale det videre forløb med dem. Eller på mail: vest-
for@vestfor.dk  

Brænde til afhentning 
Det ligger på parkeringspladsen i Ørnens kvarter, mellem car-
portene.           
Det er til fri afhentning for alle beboere.  
 

Ejendomskontorets lukkedage mellem jul og nytår:  
Den 24/12 og den 31/12.2015 
Venlig hilsen  
Driften. 

mailto:vestfor@vestfor.dk
mailto:vestfor@vestfor.dk
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Afdelingsbestyrelsens affærer  
 
På afdelingens hjemmeside www.va4syd.dk kan man finde refera-
terne fra vores møder. Derudover er det altid muligt, at kontakte os 
på bestyrelsen@va4syd.dk hvis I har noget, I gerne vil drøfte med 
afdelingsbestyrelsen. 
 
Utilfredshed og kritik 
Der har fra forskellige sider, været rettet en kritik mod afdelingsbe-
styrelsens arbejde og dispositioner. Vi er blevet kritiseret for at gøre 
ingenting, men også for at blande os i andres arbejde. Man har op-
levet at der er svært at komme i kontakt med os, og vi træffer de 
forkerte beslutninger. 
 
Nogle kritikpunkter er fuldt ud berettiget, og nogen er måske lidt 
mindre berettiget - men uanset hvad, så er der nogen, som har 
brugt tid og energi på at fremføre en kritik, og derfor må vi ikke sid-
de den overhørigt. 
 
Vi vil meget gerne i dialog med alle, som er kritiske i forhold til af-
delingsbestyrelsen og vores virke. Alle er velkomne til at ringe, sen-
de en mail eller på anden måde kontakte os - numre og adresser 
står bagerst i Betonhjertet. 
 
Hvad angår mail, så er det desværre en forkert adresse, som har 
været trykt i de seneste numre af Betonhjertet. Den rigtige adresse 
findes øverst på denne side, og fra nu af er der forhåbentligt også 
den rigtige adresse, som findes bagerst i Betonhjertet.  
Hvis man har forsøgt at kontakte afdelingsbestyrelsen via den for-
kerte adresse, så kan dette være forklaringen på, at vi kan virke 
svære at komme i kontakt med.  
 
Som det fremgår af november udgaven af Betonhjertet, så har vi 
valgt at genoplive traditionen med at afdelingsbestyrelsen har offici-
elle kontaktpersoner til de forskellige grupper og udvalg. Dette er 
blandt andet gjort, for at imødekomme kritikken omkring hvem der 
gør hvad. Derudover har vi planer om et fællesmøde med afdelin-
gens grupper og udvalg, engang i starten af det nye år. 
 
Der er også et par beboermøder i støbeskeen - dels det ordinære 
regnskabsmøde i marts, men også et ekstraordinært som det blev 
oplyst på efterårets budgetmøde.   

Læs videre næste side 

http://www.va4syd.dk
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
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Helhedsplan 
Som det blandt andet har fremgået af Albertslund Posten, så har AB Syd 
afholdt beboermøde og efterfølgende urafstemning. Lidt over 85 procent 
af de 579 som har stemt, de har stem ja, hvilket må anses som værende 
en markant opbakning til projektet. Er man interesseret i at kigge AB 
Syd lidt i kortene, og se hvad de reelt har stemt om, så findes materialet 
på Masterplan hjemmesiden: www.masterplansyd.dk. 
 
Man skal være opmærksom på, at økonomi og valg af forskellige arbej-
der i AB Syd formodentligt vil være anderledes end de tilsvarende for VA 
4 Syd, hvorfor man ikke må stirre sig blind på eksempelvis huslejen. 
 
Jul og nytår  
Alle beboere, ansatte og andet godtfolk ønskes en rigtig god jul, og et 
mindst ligeså godt nytår - på pas godt på jer selv og hinanden. 
 
Bedste hilsner 
Flemming V. Wallin på vegne af afdelingsbestyrelsen 
 

Pas på indbrudstyvene.  
Julen nærmer sig og det gør indbrudstyvene også.  
 
Derfor ville det være en god idé at vi går aftentur med og uden 
hund rundt i afdelingen. 
 
Hjælper hinanden omkring fællesarealerne med at holde øje, for-
tælle hinanden, når vi rejser væk – eller bare er væk en nat. 
Hvis vi ser mistænkelige personer med mistænkelig 
adfærd: RING 114 
Hvis i ser indbrud: RING 112 
 
Når vi tager ud, er det en god idé at have en lampe 
tændt og radioen kørende. 
 
Hjælp hinanden og snak med naboerne. 

http://www.masterplansyd.dk/
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Træfældning. 
  
Vi har, efter beboermødet i september og indlægget i Betonhjertet i 
november, fået 6 henvendelser for og imod træfældning.  
  
På baggrund af de beboerhenvendelser og en markvandring med 
driften, har vi udpeget noget beplantning, der trænger til udtynding 
eller fældning ud fra et gartnerfagligt skøn, som Benny fra vores 
gruppe kan give. 
Under markvandringen snakkede vi også om, at beboerne skal ori-
enteres, før der sker drastiske ændringer på fællesarealerne, såsom 
fældning. 
Desværre er det ikke sket i alle tilfælde, men driften vil have mere 
fokus på det efterfølgende. 
Miljøgruppen bliver valgt af beboermødet til, i samarbejde med drif-
ten, at tage os af beplantningen i vores afdeling.  
Vores politik er at bevare beplantning, hvor det kan lade sig gøre. 
Derfor er der også en vedligeholdelsespolitik for stor beplantning, 
der er vedtaget på et beboermøde.  
Til bekymrede beboere: Der er rigeligt med beplantning til fugle og 
mennesker i vores afdeling og vi overvejer nøje, inden der fældes. 
Driften skal have stor ros for deres kamp mod de store snemæng-
der, der faldt den lørdag aften/ søndag sidst i november. De måtte 
entrere sig med et externt firma, da vores maskiner ikke kunne klare 
mosten. Det andet firmas maskine blev hærværket i en pause, så 
snerydningen tog længere tid end forventet. 
Derefter blev der arbejdet på træer og grene, der led skade af de 
store snemængder. 
Med vinterlig hilsen  miljøgruppen  
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Vær sammen med familien i ”julestuen” og sluk lyset i de øvrige 
rum. 

Udnyt det sidste dagslys og  gør 
skumringen til en hyggelig stund. 
 
Husk gavepapiret skal ikke i pa-
pirscontaineren men i brændbart. 
  

Gå på jagt efter det bæ-
redygtige juletræ.  

Kære beboere 
Miljøgruppen ønsker jer hermed en god jul 
og et godt nytår med lidt julesparetips. 
  
Madspild: 
Køb ind med omtanke. Vi kan alle blive bekymrede for 
at der ikke er nok. Men prøv alligevel. 
Blev der alligevel for meget mad kan resterne spises i 
juledagene som en lille lun ret. Opbevar maden rigtigt 
i mellemtiden. 
Hver dansker smider i gennemsnit 63 kg. mad ud om 
året 
Opbevar koldt vand i køleskabet så du er fri for at la-
de vandhanen løbe hver gang du skal drikke. Eller 
servere vand. 
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Brug diodelys, hvis du er til lyskæder Styr lyskæden med et 
tænd sluk ur 

 

 Giv gaver af god kvalitet.  
 Giv oplevelsesgaver 
 Giv gaver af genbrugsmaterialer 
 Giv genbrugsgaver 

Fyld opvaskemaskinen op eller vask op i bal-
je.  
Vask grøntsager i baljen. 
Undlad at skylle af under hanen. 
Sæt en spand varmt vand under redankas-
sen i frostnætter. Det sikrer at vandet ikke 
fryser til i rørene. Hvis det alligevel sker, 
brug en hårtørrer. 
  

 

Miljøgruppen ønsker alle beboere i 4 syd ”En 

god og hyggelig energispare jul” 
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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  DECEMBER 2015 

SYDSPÆTTERNE   
DECEMBER MÅNED  

1.dec. afgang fra Albertslund st. 
kl.10.26 til Folketeateret.( dette er 

for de 11 tilmeldte) 
 

2.dec Julefrokost kl.13. 
 
16.dec. alm. julehygge i huset kl.14  
og 30. dec. hopper vi over og ses 
igen i det nye år d.13. januar. 

 
 

MVH Anette syd@va4syd.dk 
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IT - morgencafe   
Hver torsdag kl 9 også i december 
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 nørderne 
Ps tirsdag den 1.december kl. 9 i 

cafe 72 kanalens kvt 
72 

 
NØRKLEKLUBBEN 
Onsdag 2/12 laver vi lys igen + juleting  
9/12  -  16/12   laver vi juleting.  
Vi giver æbleskiver i julemdr. så kom og hyg med 
os.  

Alle er velkomne Annelise og Anita 

Torsdag 3 - 10 - 17 december 2012 
 
Lav din egen kalender fx med 12 fotos og dine egne mær-
kedage  mød op i beboerhuset  
Husk penge for trykning til kaffekassen  
Prøv selv på https://kalendersiden.dk/ 
 
God jul og godt nytår til alle 

 
STOLEGYMNASTIKKEN  I BEBOERHUSET  
HVER TIRSDAG FRA KL 11:00 TIL 12:00 
Sidste dag i år for Stolegymnastik er tirsdag d.22-12-2015 kl. 11-
12 Første dag i det nye år er tirsdag d.05-01-2016 kl.11-12.  
Hilsen Anne-Lise  
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Problem med Kontakt Telefon 

Tv-signalet på enkelte 
af dine kanaler 

YouSee 7070 4040 

Digital Modtagerboks YouSee 7070 4040 
Tv-signalerne på alle 
dine kanaler 

Dansk Kabel TV - tv-
afdelingen 

4332 4750 

Radio-forbindelse Dansk Kabel TV 4420 7702 

Internet-forbindelse Dansk Kabel TV 4420 7702 

BANKO plus juleminibanko 
fredag den 11 december kl 19 til 22 spiller vi banko i kanalen 
138 Det koster 50 kr for kanalen og 55 for folk ude fra man får 
6 plader og kan købe 6 ekstra for 30 kr Prisen er incl kaffe ka-
ge og hyggelig aften Tilmelding til karin på 25320980 eller 

26599476 
Julehygge med mini banko  
i kanalen 138 mandag den 28 
december kl 18  
Det koster 75.00  kroner for be-
boer i kanalen og 75.00kroner 
for beboer udefra Man får 6 

plader samt kaffe og kage i pausen  
Der er 3 stk smørrebrød en genstand  samt risalamande  
Tilmelding til Karin 25320980 eller tonny 26599476 

Søndag den 29 november kl 11:30 
Inviterer nørkeklubben til TUPPERWARE i Beboer-
huset 
Hvis du har  nogle Tupperware ting liggende der 
er i stykker eller mangler fx låg så tag dem med. 
 Kom over i Beboerhuset  
Hilsen Anita og Annelise  
Ps det er inden julemarked se næste side 
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YouSee slukker det analoge tv-signal 
 
Tirsdag den 9. februar 2016 slukker YouSee det analoge tv-signal. Fra 
denne dato vil YouSee kun sende digitale tv-signaler.  
 
Signalerne slukkes, for at give mere plads til højere internethastighe-
der i YouSees net.  
Hvis du ikke har et tv, der kan vise digitale tv-signaler, vil du opleve 
sort skærm fra den 9. februar 2016. 
Hvordan ved du, om dit tv kan vise digitale signaler?  
Hvis du kan se DR2, er dit tv digitalt. Hvis du ikke har kanalen i dag, 
kan du lave en kanalsøgning, for at prøve at finde DR2. På yousee.dk/
kanaler kan du finde vejledninger i, hvordan du finder kanaler på dit 
tv.  
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har et tv, der kan vise digitale signaler? 
Du kan vælge at købe et nyt tv, der kan vise digitale signaler. Tv’et 
skal have en DVB-C/MPEG-4-modtager – spørg i butikken.  
Du kan også købe en lille digital modtager i Fona, Power, Elgiganten 
m.fl. Den koster 500-1000 kr. og åbner for digitale signaler. Spørg i 
din butik.  
Endelig kan du også købe eller leje YouSees digitale modtagerboks. 
Ring 70 70 40 40 for at høre mere.         
 
Antenneforeningen Brøndby 

 

I beboerhuset Svanens kvt 22 
Kom og vær med: 

Giv en ting væk, sælg køb eller byt  
Kom og få en kop kaffe, et glas gløgg eller smag en kage. 
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Nytårsaften 2015 

Vi er en lille gruppe, som vil 

forsøge at arrangere en nyt-

årsfest i beboerhuset, men vi 

vil gerne have nogle tilbage-

meldinger på, om der er inte-

resse for det. 

Vi vil sørge  for: 

Velkomstdrink og  en festme-

nu med 3 retter mad. 

Hvis du kunne tænke dig at være med til en hyggelig aften, må du  

gerne give en tilbagemelding til en af os. 

Med venlig hilsen Tonny Bodal,  Vibeke Hansen og Tove Meyling 

Få sms besked fra DRIFTEN  
Tilmeld / frameld sms-service 
Som beboer i BO-VEST er du automatisk tilmeldt sms
-servicen. Det skyldes, at selskabet, der står bag tje-
nesten, har en fuldt ud lovlig aftale med alle landets 
102 danske teleselskaber, hvorfra BO-VEST får de re-
levante telefonnumre. 
 
Ønsker du ikke at modtage sms’er, kan du framelde 
dig på linket nedenfor. 
 
Du kan også tilføje telefonnumre, hvis du eksempel-
vis har hemmeligt nummer 
  
Gå ind på www.va4syd.dk klik på linket på forsiden 
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Husk det nu  torsdag aften lukket til marts 2016 

Nyt fra driften om 4syd Genbrugsplads 

Efter aftale med Genbrugsgruppen og Afdelingsbestyrelsen 
lukker genbrugspladsen i dagtimerne ml.11.00-11.25.  

Det gøres som forsøg, da driften ønsker, at udnytte tiden til 
andre opgaver i afdelingen.   

                                                                                                                             
Forsøget sættes i gang 1. januar 2016 og evalueres efter 3 
måneder.   

Venlig hilsen  
Jørn Hegnsborg 
Ejendomsmester  
afd.67 4syd. 
Tlf. 88190190 / 46363827 
Mail. afd67-4syd@bo-vest.dk 
Ps.: Sidste dag med åbningstid 11.00-11.25 er den 23 dec 
pga jul og nytår 

mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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Fællesskaberne i VA4 SYD 
 
Albertslund Kommune er gået i gang med at lave en medborgerskabspoli-
tik. Politikken sætter fokus på byens mange små og store fællesskaber. 
Det er fællesskaberne henover hækken med naboen, i skolen, i idræts-
klubben, i boligforeningen, i moskeen og hvor I ellers kommer i byen.  
Vores lille boligafdeling har mange fælleskaber - men for at disse fælles-
skaber kan fungere, skal der være nogen som gider at skabe rammerne.  
 Jeg vil i de næste par nr. af Betonhjertet snakke med nogen som hygger 
sig med det. 
 

Denne gang Cafe Ørnen.  
Det er torsdag og klokken er 17:30. Buller og Erik sidder med deres øl og 
venter på, at 48 beboere møder op og nyder deres arbejde. 
”Hvilket arbejde? ” Spørger jeg de 2 gæve gutter: ” Jo, vi kommer her 
hver torsdag kl 17 for at dække bord. 
”Når de er færdige indkalder Erik til ”telefonmøde” hvor vi nyder en øl og 
det vi lige har lavet. ” - kommer det fra Buller med et glimt i øjet. 
”Ja og danner os et overblik over bordene. Mangler der nu en serviet eller 
har jeg glemt at tænde et fyrfadslys” supplerer Erik 
”Hvor mange år har i dækket bord? ”  De to gutter mener, at de har gjort 
det i 5 år. Og efter en del snak blev vi enige om, at det var Erik der fik 
ideen til dette. 
 ”Jeg syntes ikke, at det var hyggeligt, at vi stod i en lang kø, for at hente 
vores mad. Så derfor blev det til,  at Buller og jeg mødes her kl 17 og 
dækker et hyggeligt bord, så alle kan side i ro og mag. –  
”Jeg mener, at det var godt, vi fik lavet denne ordning. Det skaber en god 
ramme for middagen. Jeg stoppede jo som kok og fik Buller med på ideen 
og det har vi ikke fortrudt!” siger en beskeden Erik  
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 ”Sætter gæsterne pris på jeres arbejde? ” ”Ja det gør de. Vi får hver 
gang et stort kram og et kys på kinden af Hanne og vi kan se at alle hyg-
ger sig når de kommer. Der er en god stemning – og man ved hvor man 
skal sidde. Vores indtryk er at man hygger sig med denne ordning og kok-
kene har jo fred og ro til at lave maden.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu sidder alle 50 beboere rundt om de fire veldækkede borde og venter 
på at fiskeretten kommer på bordet og der bliver sagt værsgo af 
”kokkene”-  fællesspisningen er i gang  i Cafe ”Ørnen.  
Tak til Buller og Erik for at skabe rammen. 
 Hilsen Jørgen 
Ps: ”Hvorfor har du taget 2 billeder? 1 må da være nok! ” spørger Erik – 
”ja ja” kommer det prompte fra Buller ” Det er den gode gamle find fem 
fejl! ” ”Ja det var lige det jeg tænkte. Vi sku have en lille konkurrence. ” 
svarer Jørgen, der skulle lave denne lille artikel til et Bo-vest kursus om 
”det gode Beboerblad”.  De 2 billeder er næsten ens men kan du finde 
mindst 5 fejl, så deltager du i lodtrækningen om en gratis menu i Cafe 
Ørnen. Send forslag til cafe@va4syd.dk inden den 9 december kl 12.  

fakta boks:   
Beboerhuset Ørnen bliv indviet i 2005 i den nedlagte Børnehave Ørnen 
 ”Cafe Ørnen” startede som et forsøg i oktober 2006, De første par år 

hentede vi maden i cafe Askerød i Greve og der kom ca. 20 pr, gang. 
 Efter en større ombygning af beboerhuset, blev det muligt, at vi selv 

kunne lave mad. Vi fastholdt den lave pris på 40 kr. og at cafeen skulle 
klare sig uden økonomisk støtte.  

 Madgruppen består af ca. 10 "kokke", som laver maden. De bestemmer 
selv, hvad de vil lave, bare de holder sig inden for budgettet. 

 Nu besøges cafe Ørnen af ca. 48 beboere pr. gang. Ofte er der udsolgt, 
da grænsen er 50 portioner. Kokkene orker ikke at lave mad til flere. 

 Økonomisk og menneskeligt er Cafeen en stor overskuds aktivitet i afd.  
4 syd .... 
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Genbrugspladstider i december 2015 
Hverdage 11.00 til 11.25 indtil 23 dec  
Torsdag aften LUKKET TIL MARTS 2016 
Alle søndage  kl. 10  -  12 
Jul og nytårs tider  
Søndag den 20 dec Gløgg  æbleskiver  
Søndag den 27 dec og den 3. januar  
10 til 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  
TLF.: 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 
lukket den 24/12 og den 31/12.2015 
 Personlige henvendelser: 
man-tirs-ons-fredag 8.30 - 9.00  
torsdag 17.30 - 18.00 
Lukket 24/12 – 31/12.2015  
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.: bestyrelsen@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


20 Betonhjertet DECEMBER 2015 

 

     Fra  
     kl. 16 - ca. 17.30 
 
 
Vi markerer at vi går mod lysere tider.. 
 
Der er saft, gløgg over bål og æbleskiver.  

 
Vi synger en julesang eller to. 
 
Kom med - så ønsker vi hinanden en god jul. 
. 
 
Vi glæder  
os til at se dig  
i de nye omgivelser. 

 
 

Miljøgruppen VA 4 Syd. 
  

Brogaards plads ligger i ”bunden” af Spætten og 
Ørnens kvt. ved åbningen til Kongsholmsparken 


