
Nyt om helhedsplanen      se side 5 

Billeder fra et godt extraordinært beboermøde  51% fremmødte   
Referat bliver omdelt i løbet af juni måned. God sommer ... 
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I DETTE NUMMER:  

MENU CAFE ØRNEN JULI 3 

NYT FRA DRIFTEN 3 

AKTIVITER I BEBOERHUSET JULI 4 

SIDSTE NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN. 5 

AFFALDSSORTERING I MOLOKKERNE. 6 

GOD SOMMER 7 

DE 20 SVÆRE 8 

NYE ÅBNINGSTIDER 9 

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 10 

UDVALG OG GRUPPER  11 

BYDELSFEST 2 SEPTEMBER 2017 12 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. august2017 Indlæg og lign. 
til bladet skal være indleveret inden 25. juli 2017 
 
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. 
  

 

 
Løsning: 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 11a, 12a, 

13b, 14b, 15a, 16b, 17a, 18b, 19a, 20a 
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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 der er  kun plads til 48 

SOMMERFERIE TIL DEN 20 JULI  
DAGENS RET LAKS SOM HANSEN OG HANSEN LAVER DEN  
OG NÆSTE GANG BLIVER TORSDAG DEN 3. AUG.   
SE MERE I AUGUST NR. AF BETONHJERTET  
GOD SOMMER 
 

Nyt fra Driften  
Ny indgang til Kontoret i åbningstiden  
Fra 1 juni er driften rykket sammen med 4 række . 
Vores drift har stadig kontor i vores beboerhus, men kontoret 
er flyttet, så i skal bruge beboerhusets hovedindgang.  
Ved personlige henvendelser: man-tirs-ons-fredag 8.30 - 9.00  
torsdag 17.30 - 18.00 
På gensyn på det nye kontor 
 
 Driften  
 
Driften og genbrugsgruppen har besluttet at følgende fraktio-
ner ikke kan afleveres på genbrugspladsen fra 1.april. 
Plastik, glas og papir skal fremover afleveres i Molokkerne på 
p-pladserne. 
 
Plastik som ikke kan komme i molokkerne fordi det er for 
stort, skal afleveres på genbrugspladsen eller køres til gen-
brugsstationen på Holsbjergvej 44. 
 
Bioposer omdeles hver anden måned. Næste  gang uge 27 
Med venlig hilsen  Genbrugsgruppen & Driften 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Gymnastik holder som-
merferie og mødes igen 
den 5 sep. 
Annelise  2859 6065 
 

Kl 11:00 til 12:00 

Tirs-
dage  

 

Fotogruppen  
 
Tonni Bodal 2659 9476 
 

Kl 19:00 til 21:00 

Ons-
dage 

 
Nørkleklubben 
Anita  2424 4074  
Juli ferielukket  

Kl 19:00 til 21:00 

Ons-
dage 

 

Sydspætterne 
Anette 6145 45 45 
Sommerferie  juli vi ses 
16/8 

Se tider for de en-
kelte arrangemen-
ter 

Tors-
dage 

Den 
20 
juli 

Morgenbolleit  
Windows 10 
Og smartphone tablet 
Jørgen 2893 7251 

Kl 9:00 til 10:14 

Tors-
dage 

Den 
20 

Cafe ørnen  Se side 3 Kl 18:00 til 21:00 

Røgholdet Tonni Lilja 50 71 44 71 

Beboerhuset  juli 2017 
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 
 
Denne måned har været fyldt op med arbejdet med det ekstraor-
dinære beboermøde om renoveringen og møder med 4 række 
om driftssamarbejde. 
HUSK at driften stadig har kontortid i beboerhuset, men nu med 
indgang ved hoveddøren. 
 
Beboermødet d.21.juni om renoveringen. 
 
Beboermødet var overordentligt velbesøgt. 51% af de beboede 
husstande var mødt op. 
Mødet forløb ordentligt og efter tidsplanen.  
Repræsentanterne fra rådgivningsfirmaet Wissenbjerg, arkitek-
terne fra Vandkunsten og projektkoordinatoren fra BO-VEST 
fremlagde projektmaterialet godt og forståeligt. 
Forslagene om at de skulle arbejde videre med de to forskellige 
renoveringsmuligheder og nybyggeriet, blev vedtaget med stort 
flertal. 
Stemmesedlen i tilvalgskataloget bliver behandlet af Wissen-
bjerg. 
Der vil komme et referat fra mødet senere. 
 
I materialet er der fingerpeg om økonomien i projektet. 
Det er et fingerpeg og man kan pt. ikke sige konkret, hvor meget 
huslejen bliver på. 
Men BO-VEST vil arbejde på en socioøkonomisk undersøgelse, 
der kan vise hvordan økonomien ser ud for os beboere i forhold 
til de renoverede boliger.  
Vi ved jo at ved elementbyggeri kommer vi til at spare på energi-
forbruget og henlæggelser til vedligehold. 
Vi håber at der også kan arbejdes på mindre boliger i vores afde-
ling ved nybyggeri. 
 
I slutningen af 2018 eller starten af 2019 skal projektet endeligt 
vedtages ved skema B på et beboermøde. 
 
Indtil da vil afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget arbejde på at 
få en god løsning. Vi vil orientere jer løbende i Betonhjertet. 
 
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen/ Lena Kujahn 
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Affaldssortering i molokkerne. 
Agendacentret har været rundt i de forskellige boligområder for at 
se, hvordan det nye system fungerer. De har kigget ned i de for-
skellige beholdere og skriver flg.: 
”I 4 Syd så det rigtig fint ud! Det må I meget gerne videre-
formidle til jeres naboer :) 
 
Vi faldt dog over et par småting: I 2 af glasbeholderne var der por-
celæn, porcelæn i glas er absolut no go. Der var et par plastposer i 
nogle af madaffaldsbeholderne og endelig var der pizzabakker i fle-
re af papbeholderne.” 
 
Derudover ser det ud til at vi godt kan sortere mere madaffald fra 
restaffaldet. 
 
De har sat grønne smilys på de beholdere, der er fine: 
 

Restaffaldet kan vi godt sortere mere i. 
Porcelæn og keramik skal på genbrugspladsen – se nye tider på 
side 9 og 10. 
Beskidt pap og pizzabakker i restaffald. 
Læs i øvrigt http://albertslund.lokalavisen.dk/er-der-overhovedet-
nogen-grund-til-at-sortere-sit-affald-/20170628/
artikler/706289939/1001 
 
Med venlig hilsen 
Anita Wittusen, Maja Reutzer og Lena Kujahn 
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God sommer til alle  
Nyd ombygningen af kanalgaden  
her er første del fra Sletbrovej til Vandhaverne ved af være fær-
dig …. Flot bliver det …. 
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Løsning   se side 2 
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Åbningstider på genbrugs-pladsen 
 
Søndage kl 10.00 – 12.00 
Onsdage kl 17.00 – 18.00 
 
Hvad kan du aflevere på genbrugspladsen? 
 
Alt det du kan sortere ud i molokkerne, skal i molokkerne. Det 
betyder noget for vores husleje, for vi betaler ekstra for tømning 
fra genbrugspladsen.  
Kan du skille tingene, så det kan gå i molokkerne, vil det være 
fint. 
 
I genbruget kan du aflevere: 
 

Pap, plastik, jern og glas, der ikke kan gå i molokkerne 
Farligt affald, herunder batterier 
Elektronik 
Genbrugsting 
Haveaffald   

 
Du må ikke bare stille stort affald ved siden af  
molokkerne. 
Genbrugsgruppen 
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Genbrugspladstider i juli 2017 

 
Ps. Nye tider 
 
Onsdag fra 17.00 til 18.00  
og søndag fra 10.00 – 12.00. 
 

Genbrugsgruppen 

VAGTORDNING    
Men husk! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet 
af vagten: 
Svigt i varmeforsyningen i større omfang se 
www.albertslundforsygning.dk 
Svigt i vandforsyningen i større omfang  se www.hofor.dk 
Svigt i el -forsyningen i større omfang  
Svigt i TV-forsyningen i større omfang se www.yousee.dk 
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: 

Lena Kujahn Ravnens Kvt 14B 28 83 07 02 

Tommy Larsen Ørnen 43 64 36 70 

Anita Wittusen Svanen 12 B 24 24 40 74  

Christel Gyllenborg  Uglen  

Maja Reutzer Uglen 9 C 29 40 95 40 

Suppleant: 

   

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

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   

Dorthe Larsen 
Jørgen Hansen 

Ørnen  
Ravnen 14 B 

 
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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Bydelsfest i Kanalgaden - Sæt kryds i kalende-
ren lørdag d. 2/9 kl. 11.00 – 16.00 
 
I år holder vi et brag af en fest! Vi fejrer vores flotte nye Kanalga-
de og som sædvanlig vil der være fyldt med loppeboder, under-
holdning for børn, god musik og dejlig mad. Sidste år var vi nødt til 
at aflyse, men i år glæder vi os til at se dig!  
Festen er et samarbejde mellem de seks boligafdelinger i Alberts-
lund Syd og bliver holdt i Kanalgaden langs Kanalen (mellem Hvid-
brovej og Fuldbrovej).  
Hold øje med programmet i august måned.  

 
Loppemarked til Bydelsfesten 
Loppemarkedsborde reserveres og betales tirsdag d. 22/8 kl. 14 – 
17 eller onsdag 23/8 kl. 17 – 19 i Café 72. Pris for leje af et bord 
og en stol 80 kr. Ved tilbagelevering af ubeskadiget bord og stol 
tilbagebetales 50 kr. af lejen.  Leje af bord er kun for beboere som 
bor i Al-bertslund Syd  
eller Kanalens Kvarter og kun ét bord med stol pr. husstand. Det er 
ikke muligt at reservere loppemarkedspladser på andre tidspunk-
ter. Der er 50 pladser og det er først til mølle.  
Yderligere information  
hos koordinator Louise Østergaard på 60 35 46 35 /mail: lan@bo-
vest.dk 
 


