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I DETTE NUMMER:  

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 

RØGEGRUPPEN 3 

AKTIVITETER I BEBOERHUSET APRIL 4 

REFERAT FRA BEBOERMØDET 5 MARTS 5  - 8 

SIDSTE NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 9 

OPFØLGNING PÅ RENOVERINGSNYT. 10 - 11 

BUSTURE   april og maj 12 

BRUGERGRUPPENYT APRIL 2018 13 

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 14 

UDVALG OG GRUPPER  15 

VA GENERALFORSAMLING 14 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen - Erik Rudolf og 
Povl Povlsen 
 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. maj 2018 
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. April 
2018 
 
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. 
  

Forsidefoto så kom vinteren til  - forsinket 

Foto jørgen  
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5 APRIL    ANETTE OG TOVE 
 
12 APRIL  GULLASH MM. TAGE WILLY 
 
19 APRIL  ULLA  
 
26 APRIL  FISK SOM VI PLEJER  OG VARME HVEDER /HERLUF 
- HANSEN 

April 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 

Fra Røgegruppen. 
 
søndag d. 15.o4.  Fra Kl. 10.oo vil der blive røget ( Varmrøget ) 
sild. 
 
Interesserede er velkommen, der vil, 
når sildene er færdig røget være en 
varm ny røget sild til dem der skulle 
have lyst til at smage. 
 
Samtidigt opfordre vi beboer der 
måtte ligge inde med noget, det være sig fisk elle Kød af en el-
ler anden slacks til at henvende sig til undertegnet  på mobil 
50714471  
 
senest 5 dage før røge datoen de emnet skal optøs og saltes og 
tørres så det er klar til røgning. Fisk SKAL have været frosset 
mindst 24 timer grundet evt. parasitter i fiskekødet, når de skal 
varm røges, evt. parasitter er uskadelige efter frysningen. 
 
M.v.h. Røgeholdet.T. Lilja Ørnens Kvt 2.B Mobil.: 50 71 44 71 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Tirsdage Kl 11 - 12 
Gymnastikken nye er velkomne   
ring til Annelise  2859 6065 
Hop hop 

Tirsdage  
 
Kl 19  
 

FOTOGRUPPEN  Tirsdag den 10 april 
2018 kl 12 tager vi i Carlsbergbyen 
og fotografer husk 25 kr til transport  
evt ølsmagning og andet er for egen 
regning 
Tonny Bodal 2659 9476 

Onsdage Kl 19  
NØRKLEKLUBBEN 
 
Anita  2424 4074  

Onsdag  

SYDSPÆTTERNE 
 
11. April   kaffe kage kl 14.00 
25. April  kl. 13 til fotoudstilling på 
Fredensborg slot 
 
Anette 6145 45 45 

Torsdage Kl 9 til 
10.48 

MORGENBOLLE IT  
kend din ydrenørd 
Windows 10 , smartphone og tablet 
Den 26 har vi igen besøg af  Landskabs-
arkitektstuderende på gensyn. 
Jørgen 2893 7251   

Torsdage Kl 18.00 
Cafe ørnen  Se side 3 
 

Røgholdet Tonni Lilja 50 71 44 71 se side 3 

Ps der er også morgenbolleit i cafe 72 tirsdag 3 april kl 9.00 

Beboerhuset  APRIL 2018 
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                       Albertslund den 5. marts 2018 
 
 

Referat fra beboermøde med valg og fremlæggelse af regnskab. 
  

Mandag den 5. marts 2018 kl. 19:00 i Beboerhuset ”Ørnen”.  
  

Referat: 
 
26 husstande og 52 stemmer var repræsenteret. 
  
Valg af dirigent  

Vinie Hansen 

Valg af referent 

Tina Søvsø Pedersen   

Godkendelse af forretningsordenen  

Godkendt 

Valg af stemmeudvalg  

Vinie Hansen, Ulla Hinrichsen og Anne-Lise Hansen 

Godkendelse af dagsordenen 

 Godkendt 

Godkendelse af referat fra beboermøde den 13/9-17 samt den 29/11-
17. 

Begge referater godkendt 

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017 

Michael Willumsen fremlagde regnskabet da han gennemgik alle poster, 
og fortalte om et overskud på 1,2 million kr. 

Ejendomsskatterne er lavere end budgettet, og det er første gang dette 
er set. På konto 114 er der også en stor besparelse, fordi vi har været en 
mand for lidt i 2017. Alle udsving ift. til budget er til den positive side, så 
derfor får afdelingen et pænt overskud sammen med nogle uforudsete 
renteindtægter. 

Svar på spørgsmål fra beboer: Overskuddet bruges til at dække nog-
le tidligere under finansieret udgifter til kloakrenovering, da det er beslut-
tet, at disse udgifter ikke vil blive dækket af byggesagen, som tidligere 
antaget. 

Regnskabet er enstemmigt godkendt. 
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Fremlæggelse af beretninger fra Afdelingsbestyrelsen, Beboerhusud-
valget, Genbrugsgruppen, Sydspætterne og Informationsudvalget. 

Afdelingsbestyrelsen: Lena Kujahn tilføjede til den skriftlige beretning, at 
afdelingen har modtaget et grønt regnskab fra BO-VEST omkring brugen af 
vand og varme i vores boliger. Ønsker man indsigt i dette, ligger det tilgænge-
ligt på BO-VEST hjemmeside. 

Lena Kujahn berettede om Regeringens udspil omkring de ønskede visioner for 
parallelsamfundenes ophør. Og hvordan der er muligt, at landsbyggefonden 
kan gøre brug af økonomi netop til at løfte disse parallelsamfund.  Og kunne 
man have lyst til at demonstrere over brugen af disse midler, kan det gøres ved 
at gå på Facebook under ”Fingrene væk fra lejerens penge” 

Den 15. marts 2018 kommer landskabsarkitekterne til morgenbolle IT i beboer-
huset, her kan de fortælle om hvad de går og udtænker, og her er spørgsmål 
velkomne. 

Der er desværre blevet kastet med fliser ind af vinduer til enkelte beboer, og 
lavet en masse dørfis, dette skal der styr på. Afdelingen er kommet med i kom-
munens kriminalpræventive OBS-gruppe. Afdelingsbestyrelsen afventer et for-
årsmøde, for at høre om eventuelle tiltag. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Beboerhusudvalget: 30 personer valgte at holde nytårsaften i beboerhuset, 
og det gik over alt forventning. Jørgen Hansen har lavet et super fint skema 
over beboerhuset aktiviteter, som blev enstemmigt vedtaget. 

Genbrugsgruppen: Det går rigtigt fint på pladsen, og der hjælpes til med 
affaldssorteringen. Dog kan der mærkes, at der kommer lidt mindre affald efter 
Molokkerne er kommet til. 

Genbrugspladsen holder åben 2 timer om søndagen fra kl. 10.00 – 12.00, og 1 
time om onsdagen fra kl. 17.00 – 18.00. 

Sydspætterne: Deres skriftlige materiale blev enstemmig vedtaget      

Informationsudvalget: Informerede om, at Betonhjertet udkommer 12 gan-
ge årligt. 

Indkomne forslag:  

Forslag til ændring af regler for genbrugshal og containerplads. 

Flg. tekst blev ændret: ”Affald, der kan kommes i molokkerne, må ikke 
afleveres på genbrugsgården” til ”Affald, der ikke kan kommes i molok-
kerne, kan afleveres på genbrugsgården”. 

 Enstemmigt godkendt. 
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Forslag til kommissorium for beboerhusudvalget. 

En smule justering, mødet afholdes første torsdag i mdr. og kon-
takten til bestyrelsen er Maja Reutzer.  

Vedr. teksten omkring Støttede aktiviteter, bibeholdes.  

Ændringsforslag vedr. Betonhjertet: Alle aktiviteter skal være åbne 
for alle.  

Forslaget blev ikke vedtaget. 

Forslag til nye regler for leje af beboerhuset. 

Ændring ved leje af beboerlokalet til en enkel dag kr. 600,- 

Lille lokale pr. dag kr. 250,- 

Gratis leje ved bisættelser/begravelser 

Tilføjelser: I forholdet til skadens omfang i pkt. 6. 

Ændring i pkt. 6: (skader på inventar, beboerhus eller støjende 
adfærd) ændres til: ”I forholdet til skadens omfang på inventar, 
beboerhus eller støjende adfærd” 

Enstemmigt vedtaget. 

 Valg til afdelingsbestyrelsen 

3 på valg fra bestyrelsen er, Christel Gyllenborg, Maja Reutzer og Tommy 
Larsen:  

Opstiller til valget er flg.: 

Christel Gyllenborg  26 stemmer 

Maja Reutzer    38 stemmer 

Tommy Larsen    18 stemmer 

Pia Pedersen    24 stemmer Fuldmagt modtaget (Ørnen 19C) 

Herluf Ringgård   49 stemmer 

Tonny Lilja     7 stemmer  

Suppleanter 

Tonny Bodal     26 stemmer 

Tonny Lilja     34 stemmer  

Pia Pedersen    46 stemmer 
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Valg til Brugergruppen 

Tove Jensen 

Supp. Lena Kujahn 

Valg til Beboerhusudvalget 

Tonny Lilja 

Buller Hougård 

Tove Meyling 

Villy Andersen 

Anette Voergaard 

Maja Reutzer 

Jørgen Hansen 

Anne-Lise Hansen 

Valg til Styregruppen for Genbrugsgruppen 

Ole Andersen 

Herluf Ringgaard 

Erik Nielsen 

Valg til Informationsudvalget 

Jørgen Hansen 

Erik Rudolf 

Poul Povlsen 

Generalforsamling i VA 

Der er mødet den 24. maj i Musikhuset, som vil omhandle hand-
lingsprogram, valg, regnskab mm. 

Eventuelt  

Nyt om prøvehusene: Nedrivningen er i gang men desværre for-
sinket med 3 måneder, hvilket kræver tålmodighed.  

Der er ønske om, at få flyttet hegnet en smule omkring prøvehu-
sene, således det er muligt, at komme ind i skurene i området. 

Informationsfolder omkring renoveringen uddeles den 8. marts 
2018.  

 
Vinie Hansen                                  Lena Kujahn 
Dirigent                                          Formand for afdelingsbestyrelsen 
Referatet er godkendt, underskrevet og kan ses på hjemmesiden 
Www.VA4SYD.DK  
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 

  
Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 
  
Så er regnskabsbeboermødet med valg til afdelingsbestyrelsen ble-
vet afholdt. 
Vi fik 3 nye medlemmer ind og 2 andre blev stemt ud: 
Farvel sagde vi til Tommy Larsen og Tonny Bodal og velkommen til 
Herluf Ringgård, Pia Petersen og Tonny Lilja. 
  
På første møde konstituerede vi os som kontaktpersoner til grupper 
og udvalg, som formand og kasserer og kontakt til driften. 
Oplysningerne findes bag i bladet. 
  
Der kom mange Landskabsarkitektstuderende til Morgenbolle IT. 
De fik snakket med nogle beboere og var på rundtur i afdelingen. 
De fremlægger deres projekter torsdag d.26. april kl.9 og i et tillæg 
til næste nr. af betonhjertet. 
 
I mellemtiden kan i møde dem rundt omkring.  
  
Vi arbejder på at oprette en hjælpende hånd til beboere, der øn-
sker hjælp til at få ryddet op i skure, kældre og haver inden reno-
veringen. 
 
I vil få nærmere besked, når projektet bliver iværksat. 
  
Kommende møder i afdelingsbestyrelsen: 
 
Hvis i som beboere har input til afdelingsbestyrelsen og måske ger-
ne vil møde op, holder vi møder d.3.mandag i måneden kl.19: 
næstkommende møder: d.16. april og d.18. juni. 
 
I må gerne varsle et medlem inden i møder op. K 
ontakter findes bag i bladet. 
  
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Opfølgning på RENOVERINGSNYT. 

 
Der har været en del spørgsmål om huslejen efter den kom-
mende renovering og tallene i bladet ”Renoveringsnyt” har 
nok givet flere spørgsmål end svar. I sær for de beboere, der 
ikke på nuværende modtager boligydelse. 
Generelt må vi stadig pointere, at tallene ikke er endelige. De 
er fingerpeg ud fra den økonomi, rådgivere og drift kan sjusse 
sig til. 
Når vi ved mere om økonomien, påtænker vi at få en sagsbe-
handler ned til os for at give jer, der har behov, individuel 
rådgivning om de økonomiske konsekvenser af renoveringen. 
Med det i baghovedet, bedes i læse nedenstående: 
 
Se på den nye boligomkostning og ikke kun huslejen: 
Der har været nævnt mange tal og procenter i forbindelse 
med den kommende renovering, og det har primært drejet 
sig om husleje. 
Nu er det jo sådan at en renovering ikke kun påvirker husle-
jen. Den vil også i høj grad påvirke varmeforbruget, hvor der 
regnes med en besparelse på ca. 45 % ved en alm. renove-
ring, og hele ca. 65 % ved en elementrenovering. 
 
Der er også stor forskel på indholdet af de to renoveringer.  
Ved alm. renovering vil stibelægninger, skure og carporte ikke 
være omfattet, og da vi beholder de eksisterende facader, 
skal disse rengøres og males i al evighed, derfor vil vi blive 
nødsaget til at øge vores henlæggelser med disse poster. 
 
Ved elementrenovering er der indeholdt ny stibelægninger i 
stort omfang, skure og carporte vil blive udskiftet, da det er 
nødvendigt pga. byggeprocessen, og der kommer nye vedli-
geholdelsesfrie facader, som kræver et minimum af vedlige-
holdelse. Det vil give en besparelse på vores henlæggelser. 
Hvis man prøver at kigge i ”krystalkuglen” med boligomkost-
nings-brille, i stedet for kun husleje-briller, så kunne det me-
get vel kommet til at se ud som i skema på næste side. 
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Boligomkostning m/varme og 

henlæggelse 

  

Husleje 
93 m 

v/1000 kr. 
i varme 

v/1500 kr. i 
varme 

v/2000 kr. i 
varme 

Nuværende husleje pr. 2018 5.650 6.650 7.150 7.650 

Husleje v/alm.renovering 7.350 8.400 8.675 8.950 

Husleje v/element renove-
ring 

8.275 8.425 8.600 8.775 

          
  Husleje 

108 m 
v/1000 kr. 
i varme 

v/1500 kr. i 
varme 

v/2000 kr. i 
varme 

Nuværende husleje pr. 2018 6.275 7.275 7.775 8.275 

Husleje v/alm.renovering 8.125 9.175 9.450 9.725 

Husleje v/element renove-
ring 

9.150 9.300 9.475 9.650 

 Almindelig renovering    Elementrenovering   

45% besparelse på varmen 
ved alm. renovering   

65% besparelse på 
varmen ved element 
renovering 

  

Varmebesparelse ved kr.1000 - 
45% 

550 
Varmebesparelse ved 
kr.1000 - 65% 

350 

Varmebesparelse ved kr.1500 - 
45% 

825 
Varmebesparelse ved 
kr.1500 - 65% 

525 

Varmebesparelse ved kr.2000 - 
45% 

1100 
Varmebesparelse ved 
kr.2000 - 65% 

700 

 Tillæg til henlæggelser v/alm. 
renovering kr. 500 

 500 
Besparelser på henlæg-
gelser v/element reno-
vering kr. -200 

-200 

Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen og Michael Willumsen 
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Nyt fra Beboerhusudvalget  
 
BUSTURE   april og maj 
Lørdag den 14 april  
Tager vi en tur til Fængsel 
museet i Horsens 
Statsfængslet i Horsens er 
det første fængsel i Dan-
mark bygget på grundlag 
af moderne strafferetslige 
principper. Det åbnede for 
de første fanger i 1853 og lukkede i 2006. 
Efter besøget i Horsens tager vi til Jelling og besøger Oplevel-
sescenter Kongernes Jelling ligger midt i det historiske monu-
mentområde omkring JellingKirke. På oplevelsescentret for-
tæller vi om vikingekongerne Gorm og Harald, deres runesten 
Der er gratis adgang  
Turen starter ca kl. 8 fra Svanens p-plads og til ca kl. 20.00 
pris ca 175,00 med entre til Horsens fængsel  
tilmeldning cafe@va4syd.dk  ps. Der er rabat for børn 
 
Lørdag 12 maj går turen til Sofiero lidt uden for Helsingborg-
med afgang ca kl. 10.00 fra Svanen. 
Tag med hvis du gerne vil nyde den blomstrende skønhed, de 
kongelige traditioner og den dejlige udsigt der er over Øre-
sund.  
Tilmeldning cafe@va4syd.dk pris mm. Ligger ikke fast endnu  
børn gratis adgang til Sofiero 
60 kr.plus ca 70 kr. i entre mere i næste nr. 
 
Kvarterskoncert torsdag den 17 maj kl 
18.00 med spisning  
Koncerten starter 18:45  
Samuella synger soul mm. Hun er en 
super sangerinde - synger så selv engle-
ne bliver misundelige.   
Hun er en meget lokal kunster da Samu-
ella bor her byen 
mere om hende i maj nr. af betonhjer-
tet. 
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BRUGERGRUPPENYT APRIL 2018 
 
Brugergruppen består af en repræsentant fra hvert boligom-
råde. Når der handler om affald, vand, belysning, varme og 
kloakker indstiller Brugergruppen til Kommunalbestyrelsen. 
Her kommer en lille opsamling af noget af det, Brugergrup-
pen havde på dagsordenen på sit møde i april: 
Vedligehold af vand- og spildevandsledninger på privat 
grund. Da det er i fællesskabets interesse at vand- og spildevands-
ledninger er tætte, har vi i mange år haft en ordning i Albertslund, 
hvor det er HOFOR, der vedligeholder ledningerne. Det kræver dog 
en underskrift fra ejeren. For at få opdateret kartoteket, har HOFOR 
derfor sendt breve ud til alle 3.400 grundejere. Til dato har 40 % 
svaret, så HOFOR nu kan vedligeholde deres vand- og spildevands-
ledninger. De resterende får en ny henvendelse. 
Status på de nye affaldsordninger - og hvad nu? I 2017 blev 
39,4 % af vores husholdningsaffald sendt til genbrug, og i februar 
eftersorterede Forvaltningen og Agenda Centeret 1.100 kilo restaffald 
fra 4 boligområder. Af de 1.100 kilo burde 480 kilo være blevet sendt 
til genbrug – altså 44 %. Der er således et stort potentiale for for-
bedring, og derfor kan målet på 50 % til genbrug i 2018 også stadig 
nås. I den kommende tid vil der blive sat særlig fokus på bedre sor-
tering, først og fremmest af madaffald, fordi man ved eftersorterin-
gen kunne konstatere, at det især er madaffald, der ryger forkert i 
restaffaldet i stedet for i ”Den Grønne Pose”. 
Fjernvarme-temperaturen falder. Den 1.1. 2026 sænkes tempe-
raturen i den fjernvarme der sendes ud fra Varmeværket. I dag kan 
vi som forbrugere være sikre på at fjernvarmevandet, der kommer 
ind i vores boliger er 70 grader. I 2026 bliver det 60 grader = Lav-
temperatur-fjernvarme.  
For at alle boliger kan være ”Lavtemperatur parate” til den tid, er 
varmeværket ved at registrere alle huse i byen, så man også selv kan 
se, hvad der skal til, for at ens eget hus er parat. Bedst vil det være 
at få husene efterisoleret og få skiftet døre og vinduer. Det vil også 
give et meget bedre og rarere indeklima, men ellers må man ty til 
supplerende el-varme, gasovn, radiatorventilatorer el.lign. Kontakt 
varmeværket for yderligere oplysninger, hjælp og energirådgivning. 
Endvidere blev Brugergruppens, Forvaltningens og Agenda Cente-
rets beretninger godkendt. De vil blive lagt op på de respektive hjem-
mesider. 
Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt Bruger-
gruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 
www.albertslund.dk/brugergruppen 
Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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Genbrugspladstider i April 2018 
 
Husk det nu 

Onsdage fra 17.00 - 18.00 
 
Søndage 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.: 88190190   
Afdelingsleder: Michael Willumsen   
ejendomskontoret: 
 
VA 4 Syd, Svanens Kvarter 22.  Ny indgang (ny  dør på siden) 
Kontortid for personlig fremmøde: man-onsdag + fredag  kl. 8.30- 
9.00 og torsdag kl. 17-18. 
Telefontid man-torsdag kl. 8-14, og fredag kl. 8-11.  
Telefon Nr.: 88 190 190 
Mail: afd67-4syd@bo-vest.dk 
 
BO-VEST  Stationsparken 37,  2600 Glostrup Telefon  88180880 
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK    Hjemmeside bo-vest.dk 
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd  Email.: bestyrelsen@va4syd.dk  

Lena Kujahn 
Formand 

Ravnens Kvarter 14B 
 

28 83 07 02 

Anita Wittusen 
Kasserer 

Svanens Kvarter 12B 
 

24 24 40 74 

Maja Reutzer 
Medlem 

Uglens Kvarter 9C 
 

29 40 95 40 

Herluf Ringgaard 
Medlem 

Ørnens kvarter 7A  
61 70 88 64 
  

Christel Gyllenborg 
Medlem 

Uglens Kvarter 12C 
 

93 93 70 62 

Pia Petersen 
Suppleant 

Ørnens kvarter 19 C 
 

51 59 32 81 

Tonny Lilja 
Suppleant 

Ørnens kvarter 2B 
  

50 71 44 71 

Møder 3.mandag i måneden.                                                  
Referater på hjemmesiden www.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   
Erik Rudolph 
Povl Povlsen 
Jørgen Hansen 

Svanen 12B 
Duen 7A 
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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