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I DETTE NUMMER:  

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 

TAK FORSANGEN 3 

AKTIVITETER I BEBOERHUSET JUNI 4 

SIDSTE NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 5  - 6 

INDLÆG OM PLANKEVÆRKER  7  -  9 

BILLEDER FRA BUSTUR TIL SOFIERO  9 

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 10 

UDVALG OG GRUPPER  11 

DRIFTSSAMARBEJDE VA 4 SYD OG VA 4 RÆKKE 12 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen - Erik Rudolf og 
Povl Povlsen 
 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. juli 2018 
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. Juni2018 
 
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 : taget bliver løftet på plads i ørnen 10   
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7. JUNI   GRILLKYLLING OG KOLDSKÅL - WILLY/ TAGE  
 
14. JUNI  DAGENS VARME SOMMERRET / ANITA OG ERIK  
 
21. JUNI  HAKKEDRENGE MED TOMATSOVS /ULLA  
 
 28 JUNI  FRIKADELLEDAG LAVET AF BORD 1 TIL 4 
 
GOD SOMMERFERIE  TIL ALLE  

JuniMENU 

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 

Tak for sangen Samuella  
Vi ses og høres ved til december  

mailto:cafe@va4syd.dk
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Tirsdage 

Kl 
11.15 
- 
12.15 

Gymnastikken holder sommerferie til 
4 september hvor nye er velkomne   
ring til Annelise  2859 6065 
God sommer 

Tirsdage  
 
Kl 19  
 

FOTOGRUPPEN   
Holder ferie i juni måned 
kontaktside på facebook 
Info Fra Va4syd-foto  
Tonny Bodal 2659 9476 

Onsdage Kl 19  
NØRKLEKLUBBEN 
Vi sommer nørder lidt endnu  
Anita  2424 4074  

Onsdag  

SYDSPÆTTERNE  
 
6 JUNI EN GUIDET TUR PÅ EREMITA-
GESLOTTET KL 11 PRIS 80 KR. 
 
20 JUNI SIDSTE KAFFEKAGEDAG 
SOMMERFERIE I JULI  
Anette 6145 45 45 

Torsdage 

Kl 
8.58 
til 
10.48 

MORGENBOLLE IT  
 
Den 7 juni  kun fjern support og dejlige 
bolller …. 
 
Jørgen 2893 7251   

Torsdage 
Kl 
18.00 

Cafe ørnen  Se side 3 
 

Røgholdet Tonni Lilja 50 71 44 71 

Beboerhuset  JUNI2018 
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen og driften. 
 

Her i sommervarmen har vi sammen med driften holdt møder om 
helhedsplanen, driftssamarbejde med 4 række og i byggeudvalget 
sammen med 4 nord. 
Helhedsplanen og byggeudvalget: 
Vi venter stadig spændt på at prøvehusene bliver færdige. Boligen på 
108 m2 med brystninger er basishuset uden tilkøb eller tilvalg. Boli-
gen på 93 m2 med glas fra gulv til loft kommer til at rumme nogle 
tilvalg og tilkøb, der har været behandlet på beboermøder og i fokus-
grupper. 
 

Tagene er nu kommet på, så byggeriet skrider frem. 
 
På byggeudvalgsmøderne er vi i gang med enkeltsager, som gulvvar-
me, placering af stikkontakter/afbrydere mv., fællesbelysning på stier 
og p-pladser, elindførsler, nybyggeri af seniorboliger, opdeling af 
gårdhuse til boliger med færre m2, lokalplanen om hegnshøjder og 
tag på pergolaer, hjælp til oprydning i kældre, skure og i haver og 
hvordan vi skal arbejde på reel oplysning om jeres bekymringer om 
økonomi, hjælp til pakning, flytning, osv. 
 
 
Fortsættes næste side…... 
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Driften: 
Se bagsiden  
De meget farvede tal på fliserne rundt 
omkring viser kloakledningernes place-
ring. De skal gennemses for at vurdere 
standarden. 
Omkring plankeværker af genbrugsplast, 
har byggeudvalget ledelse og byggeudvalget i 4 syd fastholdt beslut-
ningerne fra fokusgruppers og beboernes stemmeafgivning om at bru-
ge træ, der har fået en miljøvenlig behandling og er forholdsvist ved-
ligeholdelsesfri. 
Venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen. 
Ps.:ang brev om kloaker i haven kommer der en ny information  
mandag den 4 juni 

 
Billede fra Blishønereden i den ny renoverede kanal-
gade.  
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Indlæg om: 
Genbrugsplast (Nonwood) som plankeværk 
 
Valget af plankeværk er ikke uproblematisk, så der er nogle ting der bør 
genovervejes. 
 
Thermowood 
Byggeudvalget har, ifølge det sidste tilgængelige referat, valgt thermowood 
som det materiale, der skal benyttes til vores plankeværker, men når man 
går ind på nettet og læser om thermowood, står der bl.a.:  
 
”Alle behandlede træflader kræver vedligeholdende malebehandling med 
egnet træbeskyttelse efter 2-5 år – afhængig af placering og vejrliget.” 
 
Træbeskyttelse indeholder nogen af de samme svampebekæmpende miljø-
gifte som landbruget bl.a. bruger. Disse miljøgifte ender i vores grundvand 
og er medvirkende til at læger i hele verden har problemer med at bekæm-
pe infektionssygdomme hos mennesker. Behandlingen af thermowood kan 
læses her: http://www.protrae.dk/media/montage-og-vedligehold/
brugervejledning-neutral-impraegvaeske.pdf 
 
Vedligeholdelse 
Da det af hensyn til kravet om en regelmæssig vedligeholdelse vil være 
driften, der skal varetage den udvendige vedligeholdelse, må vi med valget 
af thermowood påregne at beboerne hvert 2 – 5 år skal rydde 1 meter på 
indersiden af haven, så driften kan komme til at vedligeholde plankeværket 
indvendigt. 
 
Genbrugstanken 
Da Albertslund er kendt som en miljøbevidst kommune, og flertallet af be-
boerne i VA 4 Syd støtter op om genbrugstanken, vil det være naturligt hvis 
vi ikke kun affaldssorterer, men også støtter EU’s anbefalinger om at vi 
frem til 2030 kraftigt forøger genanvendelsen af plast. 
Det hænger ikke sammen hvis vi siger at vi støtter genbrugstanken, men vi 
vil ikke selv genanvende plast. 
 
Med det nuværende valg af Thermowood, fælder vi flere træer, samtidig 
med at plasten hober sig op, og det mener jeg ikke er ønskværdigt. 
 
Plankeværker af genbrugsplast 
Kært barn har mange navne, firmaer som Bauhaus, Bilka m.fl. kalder gen-
brugsplast Nonwood og andre bruger navne som komposit m.m., men det 
korte af det lange er, at vi med valget af genbrugsplast slipper for vedlige-
holdelsesudgifterne og derved holder huslejen nede. Vi bør begrænse 
mængden af træbeskyttende miljøgifte, og vi skal ikke have driftfolk ind i 
vores haver hvert 2. – 5. år. 
 

Center for Bygningsbevaring har bl.a. undersøgt, om der er nogle 
træsorter, der kan anvendes udendørs uden overfladebehandling. 

http://www.protrae.dk/media/montage-og-vedligehold/brugervejledning-neutral-impraegvaeske.pdf
http://www.protrae.dk/media/montage-og-vedligehold/brugervejledning-neutral-impraegvaeske.pdf
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Konklusionen var, at ingen træsorter kan tåle at stå ubehandlet.  
Vores plankeværk bør gå helt ned til terræn, og ikke ”hænge” 20-30 centime-
ter over terræn som man f.eks. ser i renoveringen af AB’s gårdhuse. Hvis vi 
vælger et plankeværk af genbrugsplast, undgå vi at de nederste planker råd-
ner fordi plankeværket når ned til terræn. 
 
Jeg vil derfor anbefale at vi benytter nonwood til vores skure, carporte og 
plankeværker, da nonwood ikke rådner, ikke kræver vedligeholdelse, og er i 
overensstemmelse med EU's anbefalinger omkring genbrug. 
 

 
Ud for Ørnens kvarter 9C står der et skur som er opført i genbrugsplast (th.) 
for ca. 2 år siden. Det kan fås i forskellige farver og overfladestruktur, så det 
kan tilpasses ønskerne til plankeværk, carport el. skur. 

   
Set indefra Set udefra 
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Dette nonwood-plankeværk der står ved beboerhuset, kan man ikke se ind af, 
men man kan godt se ud, og det er svært at kravle over, og der kommer lys imel-
lem plankerne, men hvis vi beslutter det, kan afstanden mellem plankerne, og 
dermed lysmængden justeres. 
 
Med venlig hilsen 
Tommy Larsen 
Ørnens kvarter 9E 

Fra en dejlig bustur til Sofiero 
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Genbrugspladstider i Juni2018 
 
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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Driftssamarbejde VA 4 Syd og VA 4 Række 
 
Nu har vores Driftssamarbejde mellem de to afdelinger, Gårdhusene afd. 
67 VA 4 Syd & Rækkehusene afd. 68 VA 4 Række, fungeret i 5 måneder, 
og det er stor set gået godt. Der har været lidt turbulens med bemandin-
gen, men nu tror jeg vi er ved at komme på plads. 
 
Vores Ejendomsmester Jørn Hegnsborg gik på pension d. 28. februar, og 
herefter overtog vores 1. mand Alex Christiansen, som konstitueret Ejen-
domsmester. Han ansættes nu endegyldigt som Ejendomsmester pr. 1. 
juni. Vi skal så have en ny 1. mand, og vi har i første omgang søgt in-
ternt i BO-VEST, og det ser ud som om, at det kommer til at bære frugt, 
og vi har en ny 1. mand pr. 1/7 eller 1/8-2018. Han skal primært be-
skæftige sig med beboerservice, syn af boliger, teknik og så fungere som 
afløser for vores nye Ejendomsmester Alex. 
Vi ansatte jo også en gartner d. 1. februar, men allerede inden februar 
var gået, valgte han at sige op. Han syntes alligevel ikke rigtigt om job-
bet, og vi blev derfor enig om en hurtig aftrædelse.  
 
Vi var så heldige, at finde en sød og kompetent medarbejder, Betina Bo-
rup Albertsen, som kom fra et job som kirkegårdsgartner. Hun ville gerne 
have et job med lidt mere liv i, og hun er super positiv og faglig dygtig, 
så vi ansatte Betina pr. 1. marts. Betina er Teamleder for vores udeteam, 
som står for pasning af alt det grønne, stier, Molokker, affaldshåndtering, 
og andre opgaver. 
Lige for tiden har vi også glæde af en lærling, Kasper Kuhlmann, som er 
en meget dygtig ung mand, som er i gang med at uddanne sig til ejen-
domsserviceteknikker. Han fungere fint, og skal rundt og prøve alle fa-
cetter af jobbet som ejendomsfunktionær. 
 
Jeg har tidligere skrevet om, at vi har forsøgt at øge tilgængeligheden og 
servicen på ejendomskontoret. 
Jeg har åbenbart ikke udtrykt mig tydeligt nok, for der er nogle som har 
misforstået det, så nu prøver jeg igen. 
Alle beboere kan kontakte ejendomskontorerne i VA 4 Syd og VA 4 Ræk-
ke på følgende måde: 
 
Man kan ringe indtale en besked, eller sende en mail til ejendomskonto-
ret hele døgnet rundt, og alle 365 dage om året. Så vil vi vende tilbage 
samme dag (hvis det er en hverdag) i tidsrummet man-torsdag 8-14 og 
fredag 8-11, så vidt det er os muligt, og dog senest næstkommende 
hverdag.  
Man kan også møde op personligt på Ejendomskontorerne i hhv. Sva-
nens Kvt. 22 eller Hjortens kvt. 10. 
 
Målet med Driftssamarbejdet er primært, at vi skal yde en bedre service 
til vores beboere, og gerne billigere. Vi bliver også mere robuste ift. Feri-
er, sygdom mv. 
Forsat god sommer Michael Willumsen  


