
….indkaldelse til beboermøder  
Se side 4 og  5 
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I DETTE NUMMER:  

MENU CAFE ØRNEN AUGUST  3 

MORGENBOLLE IT OG SYDSPÆTTERNE 3 

INDKALDELSE TIL EKTRA ORDINÆRT BEBOERMØDE  4  

INDKALDELSE TIL BUDGET BEBOERMØDE 5 

AFDELINGSBESTYRELSENS AFFÆRER  6 og 7 

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIT BOLIGOMRÅDE 8 

 AFFALDSSORTERING  9 

KOMMENTAR TIL “VIS HENSYN TIL ANDRE”   10 

 BANKO FÆLLESSANG 11 

NÅR NU NOGET SVIGTER MED TV INTERNET 11 

BYDELSFEST  12 

BUSTUR TIL NYVANG  13 

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 14 

UDVALG OG GRUPPER  15 

GRILLFEST PÅ BROGÅRDSPLADS  16 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja,  
Næste BETONHJERTE udkommer 1. september 2016, Indlæg og 
lign. til bladet skal være indleveret inden 25. AUGUST  2016 
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. 
  

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,  

 

Forsiden: Beboerhuset under ombygning…. 
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Cafe 72 AUGUST   MENU 

Faste aktiviteter i august måned 
 
Morgenbolle it  
starter kl 9:00  
i cafe 72 kanalens kvt 72  
den 2 august dernæst 16 og 23   
husk det er tirsdage ….husk det nu 
 
Sydspætterne  
i august måned 
Onsdag den 3 og den 17 august 
Drikker vi kaffe/kage i cafe 72 i ka-
nalens kvt.72 
Onsdag den 1. september besøger 
vi Frelsens kaffe i Roskilde  

Torsdag den 4 aug kylling 
Torsdag den 11 aug fisk uden ben  
Fredag den 19 aug se bagsiden  
Tirsdag den 23 aug dagens ret  
  lavet af de frivillige kokke 
Og det hele forgår i cafe 72 kanalens kvt 72 kl 18:00 

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 der er  kun plads til 40 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Albertslund den 30. juli 2016  
 
Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde  

  

Tirsdag den 30. august 2016  
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. Ny affaldsordning  

  
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende 
medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. 
Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.  
  
 
 
 
 
Venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen  
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 Albertslund den 30. juli 2016    
Indkaldelse til budget beboermøde  

  
Tirsdag den 20. september 2016  
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 ordinært beboermøde den 15. 
marts 2016  

7. Indkomne forslag  

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017  

9. Eventuelt  

  
Forsalg der ønskes behandlet på beboermødet skal være afdelings-
bestyrelsen i hænde, senest tirsdag den 6. september 2016.   
  
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende 
medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. 
Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.  
  
Venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen  
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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. 
 
Ny affaldsordning 
Processen omkring etablering af den nye affaldsløsning er ved at 
være overstået, og tilbage står ”kun” beboermødets behandling. 
Sammen med denne udgave af Betonhjertet er der derfor en ind-
kaldelse til et ekstraordinært beboermøde den 30. august, hvor be-
handling af den nye affaldsløsning er eneste punkt. Beboermødet 
skal blandt andet forholde sig til økonomien i projektet, samt place-
ringen af i alt 9 planlagte affalds øer. 
 
Det har desværre vist sig at de 1.800.000 kroner som blev afsat på 
budgettet for 2016, ikke er nok til at dække omkostningerne jf. de 
tilbud, som er indhentet. Det billigste tilbud inklusive diverse om-
kostninger til projektering, udgøre knapt 2.525.000 kroner, dermed 
er der afsat lidt over 700.000 kroner for lidt. Frem til beboermødet 
vil der derfor blive arbejdet på, at skabe nogle økonomiske rammer, 
som påvirker huslejen mindst muligt.  
 
Materialet til beboermødet husstandsomdeles senest en uge før 
mødet, men indtil da, kan man læse om MolokDomino affaldssyste-
met på leverandørens hjemmeside. 
 
Link: http://www.molok.dk/domino_brochure.htm 
  
Budgetbeboermøde den 20. september 
Afdelingsbestyrelsen har netop gennemgået budgetoplægget 2017 
for anden gang, og det skal formodentligt gennemgås et par gange 
endnu, før det forelægges budgetbeboermødet. 
 
Der sigtes mod en maksimal huslejestigning på 3 procent - forhå-
bentligt bliver den mindre - hvilket, set i lyset af nulløsningen i bud-
gettet for indeværende år, må anses for at være acceptabelt. 
 
Beboere, grupper og udvalg som har ønsker til budget 2017, er me-
get velkomne til at fremsende disse hurtigst muligt. 
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 Driften informerer om rotter. 
Der er i den senere tid kommet flere og flere anmeldelser om 
rotter i kældrene, derfor opfordrer vi til at man er opmærk-
som på flg:  
Hører du lyde fra din kælder, skal du åbne kælderlemmen og 
se efter om der ligger ekskrementer fra Rotter, hvis der gør 
skal du melde det på Albertslund kommunes hjemmeside 
selvbetjening ”Anmeld rotter” . 
Hvis driften skal udføre noget får vi automatisk besked fra 
Rottemanden  

 
Effektiv drift 
Sammen med afdelingsbestyrelsen fra VA 4 Række har vi taget hul 
på en møderække, hvor mulighederne for en effektivisering af de 
to afdelingers drift gennemgås. Hvilket resultat der kommer ud af 
denne møderække er uvist, men pt. deler vi allerede en driftsleder 
og en ukrudtbekæmpelsesmaskine - uden sammenligning i øvrigt. 
Det kan derfor være nærliggende, at kigge på hvilke funktioner og 
maskiner vi ellers kan deles om, eller om der kan være en gevinst 
ved at indgå et formalisere driftsfællesskab. 
 
Baggrunden for at kigge på mulighederne omkring effektiv drift, er 
ikke noget vi i afdelingsbestyrelserne selv har fundet på, men sker 
på baggrund af en aftale mellem regeringen, kommunernes lands-
forening og BL – Danmarks Almene Boliger. Aftalen indeholder en 
målsætning om effektivisering af den almene sektor på halvanden 
milliard i 2020 – set i forhold til regnskaberne for 2014. 
 
Halvanden milliard er langtfra småpenge, og man må forvente, at 
sker effektiviseringen ikke med boligafdelingernes hjælp, så sker 
den uden - uanset om vi kan lide det eller ej. 
 
Vi kan derfor lige så godt være på forkant, og selv påvirke udviklin-
gen - med de rigtige tiltag får vi en bedre servicering af beboerne 
og en stabil huslejeudvikling. Og disse tiltag vil vi se om vi kan fin-
de. 
 
Forsat go’ sommer. 
 
Bedste hilsner 
Flemming V. Wallin på vegne af afdelingsbestyrelsen 
 



8 Betonhjertet AUGUST  2016 

 

Få indflydelse på dit boligområde og vind et gavekort   
  
BO-VEST igangsætter en større tilfredshedsundersøgelse. Fra 
mandag d. 12. september vil mere end 1000 beboere blive ringet 
op af analysefirmet Megafon på vegne af BO-VEST. Måske er det 
dig, der bliver ringet op.   
Din mening tæller   
Undersøgelsen består af spørgsmål om beboernes tilfredshed med 
deres bolig, boligområde og servicen fra BO-VEST, og besvarelsen 
er anonym. Tidligere har BO-VEST sendt spørgeskemaer med po-
sten. I år vil ca. 1000 beboere, som noget nyt, blive valgt ud til et 
kortere telefoninterview. BO-VEST håber på, at telefoninterviewene 
vil give flere besvarelser end spørgeskemaerne har gjort de tidligere 
år. Resultaterne skal give både bestyrelserne, ejendomskontorerne 
og administrationen mere viden om, hvordan de skal fortsætte ar-
bejdet med at forbedre dine boligforhold.  
  
Tøv derfor ikke, når et skjult nummer ringer  
Undersøgelsen igangsættes 12. september og varer måneden ud. 
Derfor vil du måske blive ringet op af analysefirmaet Megafon, som 
indsamler svarene for BO-VEST. Megafon ringer med skjult num-
mer, men tøv ikke med at tage telefonen. Du kan som deltager vin-
de et gavekort på 500 kr. til gavekortet.dk. Samtidig får du indfly-
delse på dit boligområde og boligorganisation.  
 Har du spørgsmål til undersøgelsen, så kontakt venligst dit ejen-
domskontor eller Sidsel Sakse fra BO-VESTs administration på 6035 
2617 eller ssb@bo-vest.dk.   
 
 Om tilfredshedsundersøgelsen  

Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres hvert tredje år.  

Det er ikke samme undersøgelse som Naboskabsundersøgelser-
ne, som du måske kender fra din afdeling.  
Undersøgelsen bliver foretaget af Megafon på vegne af BO-
VEST.   

Der interviewes over 1000 beboere fordelt i de 36 afdelinger un-
der BO-VEST.  

Undersøgelsen kan som noget nyt vise tilfredsheden på afde-
lingsniveau.   
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Kommentar til “vis hensyn til andre”  betonhjertet au-
gust     
  
Nu er det jo sådan at verden/naturen ikke kun er hvid og sort – vi 
mennesker og dyr er forskellige, guske tak og lov for det.Der skal 
være plads til alle og det uanset om man er til hund – kat – sump-
skildpadder – kaniner – papegøjer – guldfisk eller vandrende pinde 
sådan er det.      
Jeg kan anbefale “hr”Tommy Larsen at anskaffe sig en “vandpistol” 
eller “blomsterforstøver” sådan en kan erhverves for få S(-killinger) i 
assorterede supermarkeder – fætter BR – tiger mm. Når og hvis 
“misser” kommer ind i din have så gir du den et “pift” vand og så vil 
jeg næsten garanterer dig for at efter et par gange, ved den godt at 
hos dig er den ikke velkommen. – Og angående din søns allergi er 
han vel gammel nok til at vide at han ikke må røre eller kæle 
“missen” for jeg går da ud fra at den ikke ligefrem går ind ind og 
lægger sig i jeres møbler. -  Jeg har selv pollenallergi men man fæl-
der jo ikke skove og træer og buske af den grund, (tværtimod op-
står og laver man biodivergerende områder) lige som man ikke kan 
gøre noget ved at fuglene flyver ind over haven, skider på havebor-
de og stole ja måske, endda på det rene vasketøj og gu`er det ær-
geligt men “hr” Tommy Larsen sådan er naturen om du vil den eller 
ej (du har valgt at bo i gård”have”hus). 
Jeg kan altså ikke se at problemet er så stort og at det ligefrem er 
en “plage” forstår jeg slet ikke. Jeg ved ikke hvor du går tur med din 
hund, men jeg går tur i området og i kongsholmparken hver dag 
(uden hund) og der ser og møder jeg masser af løse hunde samt 
deres hundelorte på gangstier + legepladser og grønne områder, ( – 
a propro vis hensyn til andre - ) men det er altså meget meget sjæl-
dent at jeg møder en kat. 
Jeg synes du skal acceptere – respektere og nyde mangfoldigheden 
og forskelligheden hos mennesker og dyr og lade være med at gøre 
små “mis”forståelser til kæmpe problemer – (det synes jeg livet er 
for kort til ) – og måske er det slet ikke så tosset endda, at have en 
lille mis eller to rendende rundt i området, da jeg kan forstå at vi her 
i bebyggelsen også har rotter og mus og mig bekendt kan 
“missekatte” godt lide sådan nogen “kræ” 
Fortsat en rigtig god sommer til dig og din familie og selvfølgelig og-
så til alle jer andre beboere. 
  
Med Venlig Hilsen Dorthe Andersen Ørnen 9 a    
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Til telefonlisten når nu noget svigter med tv internet 
Husk ingen analoge signaler efter 9/2 2016 

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 
I KANALENS KVT. 138  
FREDAG DEN 12. AUGUST  KL 19 
MAN KAN KØBE 6 PLADER  
SAMT KAFFE OG KAGE FOR 50/55 KR. 
TILMELDING KARIN 25320980 EL TONNY 26599476 

F Æ L L E S S A N G 
 
Søndag  d. 17-8-2016. i   Kanalens Kvt. 138 -  2620 
Albertslund 
kl. 19.00 - 21.00 
 
Vi synger sange fra Arbejdersangbogen   -  
og fra Kai Norman Andersen’s repertoire 
får et/to glas vin og kaffe med kage 
samt en unik og engageret guitarist  
alt dette for kr 45.- 
 
tilmelding til Karin på tlf  26599476  

x-apple-data-detectors://5
tel:26599476
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Morgenbolleit  er i AUGUST  måned flyttet 
til  
Cafe 72 kanalens kvt 72  
Tirsdag den 2 - 16 - 23 AUGUST kl 9:00 

 
Det Store Høstmarked 
Oplev fortidens høstmarked – lyslevende! Markedsboder, tærskning, kvægskue 
og meget, 
meget mere. Landbetjenten har nok at se til, for det vrimler med gøglere og 
godtfolk, 
taskenspillere og lirekassemænd. Nu er bønderne kommet til byen. 
Kom med til det store høstmarked lørdag den 10-9-2016 
og oplev stemningen fra den gang, eller gør en god handel blandt alle bo-
derne med alt fra nips til honning brød og øl og snaps, 
Vi køre fra den store parkeringsplads i svanens kvt 
Klokken 10,00 det koster 130,00 kroner børn 90 kroner incl indgang trans-
port og 3 stykker mad der er 50 pladser efter først til mølle princip så til-
meld jer på nedenstående mail og betal på konto nr så er i sikret en 
plads. 
Spørsmål kan rettes til tonny på mail eller tlf 26599476 
S ydt ure V/Tonny bodal 
 Svanens kvt 3A 2620 Albertslund 
 Mail:sydture1@gmail.com 
 Cvr nr 37421235 
 bank nordea reg nr  2277 konto 0749820373 

javascript:_e(%7B%7D,'cvml','Mail:sydture1@gmail.com');
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Genbrugspladstider i AUGUST  2016 
 
Tirsdag og torsdag aften 17:00  - 17:30  
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  
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 
 
 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 

Tommy Larsen Ørnen  

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: 

Christel Gyllenborg  Uglen  

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   

Erik V Nielsen Hanen  1D 43 64 44 14 

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 

50 71 44 71 
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: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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