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Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen - Erik Rudolph og 
Povl Povlsen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1.  DECEMBER 2018 
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. NOVEM-
BER 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. 

Husk af genbrugspladsen  fra 1 november  kun har 
åbent   
Søndag kl 10 til 12 
Husk   ALBERTSLUND GENBRUGSSTATIONEN FIN-
DER DU PÅ HOLDSBJERGVEJ 44 ÅBEN ALLE DAGE 
10 TIL 17  

fotograf 
Billederne på forsiden og side 5 er fanget af John Bodholdt 
Nielsen  
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OKTOBERMENU 
 1. NOVEMBER  FISKESUPPE /TAGE WILLY 
8.  NOVEMBER  ANDEBRYSTSTEG / HERLUF JØRGEN 
11. NOVEMBER DAGENS RET ANITA 
22. NOVEMBER KÅLPØLSER / ULLA — KIM LARSEN SANGAFTEN  
    RENE SPILLER OG VI SYNGER. 
29. NOVEMBER 2.DAGS GULEÆRTER../ERIK HANSEN 

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 

Tirsdage 
Kl 
11.15 - 
12.15 

Gymnastik: Nye er velkomne   
ring til Anne-Lise  2859 6065 

Tirsdage  
 
Kl 19  
 

FOTOGRUPPEN   
kontaktside på Facebook 
Info Fra Va4syd-foto  
Tonny Bodal 2659 9476 

Onsdage Kl 19  NØRKLEKLUBBEN:  JULERIER MM 
Anita  2424 4074  

Onsdag  

SYDSPÆTTERNE  
TUR TIL GLYPTOTEKET D.7. KL 12.30 
OG D. 21 NOVEMBER   
KAFFEKAGE    KL. 14.00  
Anette 6145 45 45 

Torsdage kl 9-11 
MORGENBOLLEIT  
Hjælp gives til smartphones mm 
Jørgen 2893 7251   

Røgholdet Tonni Lilja 50 71 44 71 

TOGBANEN MØDES HVER ONSDAG KL 19.00   
Kontakt John  53772388 

Beboerhuset  NOVEMBER2018 



4           Betonhjertet NOVEMBER2018 

 

4 SYD  
Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 
 
I oktober måned har vi arbejdet på mange fronter. 
Beboermødet  d.26/9 blev evalueret. Det gik jo uden de store sværdslag. På 
foranledning af BO-VEST administrationen, evaluerer vi budgetbehandlingen 
hvert år. Vi har svaret at vi kunne tænke os nogle mere udspecificerede 
konti. Men ikke så omfangsrigt som det udvidede budget man kan hente på 
ejendomskontoret. 
 
Effektiv drift: vi holder stadig fælles driftsmøder med 4 række. Sammen 
med dem bliver der indkøbt nye maskiner i det nye år. Det skulle bl.a. hjæl-
pe gevaldigt på ukrudtsrensningen. 
I den forløbne måned har vi set meget til ejendomsfunktionærerne og fliser-
ne er blevet rengjort så godt, som det nu er muligt. Ros for det. 
 
På næste afdelingsbestyrelsesmøde får vi besøg fra BO-VEST af en boligpo-
litisk repræsentant og en fra administrationen. De vil høre, hvordan det går 
med vores fælles drift og om samarbejdet mellem drift og afdelingsbestyrel-
se og evt. Få gode ideer til til andre afdelingers arbejde med det samme 
emne. 
 
Vi har nedsat et grønt udvalg. Vi vil samarbejde med Betina Albertsen fra 
driften, der står for det grønne i vores afdeling. 
Vi vil arbejde på at “frede “ beplantningen under renoveringen, hvor det er 
muligt. Derfor har vi gået en markvandring, hvor vi har afmærket de træer, 
vi håber bliver fredet og udpeget den beplantning vi måske kunne gemme 
væk. 
 
Derudover vil vi lave oplæg til beplantningsplaner til beboerhøring for frem-
tidig beplantning. 
 
Affaldssorteringen i molokkerne kan stadig forbedres siger Agendacentret, 
men vi ligger i den fine ende. Dog vil det kunne betale sig at sortere, så der 
ikke er så meget restaffald.  
Færre tømninger giver færre udgifter. Der er stadig fejl i nogle madaffalds-
beholdere. Når de ikke tømmes på grund af fejlsortering, koster det 675 kr. 
for en ekstrakørsel. 
For eftertiden vil driften køre en turnus hver måned omkring den ydre ren-
gøring af molokkerne. 
 
Renoveringen og brand i prøvehusene. 
Som de fleste nok har set eller hørt om, var der en mindre brand i prøvehu-
sene en torsdag aften den 25 okt.  
I skrivende stund ved vi kun, at taget er beskadiget af branden. Vi håber at 
husene snart er klar til et åbent hus arrangement og at der ikke er sket al-
vorlig skade. 
Vi kunne jo godt snart tænke os en afklaring på hvilken renovering vi fore-
trækker…… 
Inden branden fik vi gennemgået husene og udarbejdet en fejl- og mangel-
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4 SYD 

liste og gennemgået de forskellige beslutningslogs, der er taget på bag-
grund af fokusgruppernes arbejde, beboermøde beslutninger og byggeud-
valgets arbejde. 
Der er nu vedlagt et spørgeskema om I er interesserede i hjælp til opryd-
ning/sortering i kældre, skure og haver. Det afleveres i postkassen eller 
på ejendomskontoret senest d.18. november. 
De nedsatte udvalg omkring råderet, husorden og vedligeholdelsesregler 
arbejder stadig på oplæg til behandling på beboermøder. 
 
I denne måned er afdelingsbestyrelserne i Albertslund syd igen indkaldt til 
dialogmøde om fælles beboerhus på Kirkegrunden. Det er møde nr.2, som 
skal afklare interessen for et sådant hus. 
 
Vi deltog i en konference om frivillighed og beboerdemokrati i VA regie. 
Vi blev bedt om at give et oplæg i en af grupperne om, hvordan det fun-
gerede i vores afdeling. 
(Og det er jo fordi vi i 4 syd er rigtigt gode til at være frivillige og aktive. ) 
Det skyldes at vi har mange gode aktive beboere og at vi kan forsamle os 
i vores beboerhus. 
 
Christel Gyllenborg er trådt ud af afdelingsbestyrelsen og er derfor heller 
ikke med i byggeudvalget mere. Vi takker hende for det store engagement 
og energi hun brugte på sagen. 
 
Med venlig hilsen  Afdelingsbestyrelsen 

 

SLUKNINGARBEJDET VAR  HELDIGVIS HURTIGT OVERSTÅET….  
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Referat af beboermøde med fremlæggelse af 
budget 2019. 
 
Onsdag den 26. september 2018 kl. 19:00 i Beboerhuset 
"Ørnen". 
 
Referat: 33 boliger og 66 stemmer var repræsenteret. 
 
1. Valg af dirigent 
Astrid Hansen 
2. Valg af referent 
Tina Søvsø Pedersen 
 
3.Godkendelse af forretningsordenen 
Forretningsordenen blev godkendt 
 
4. Valg af stemmeudvalg 
Anita Wittusen, Maja Reutzer og Anne-Lise Hansen 
 
5.Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt 
 
6. Godkendelse af referat fra beboermøde den 5. 
marts 2018 
Referatet blev godkendt 
 
7. Indkomne forslag: 
Forslag til nedlæggelse af 4 p-pladser til påhængskøretø-
jer i Ørnen. 
Forslaget blev sat til afstemning, og blev enstemmigt ved-
taget 
 
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 
2019 
Michael Willumsen gennemgik budgettet, og som tallene 
ser ud, giver det en huslejestigning på 3,85%. 

4 SYD 
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Ligeledes blev Konto 118 & 119 gennemgået fra punkt til 
punkt. Underskuddet er på kr. 784.000,- 
Spørgsmål fra beboere: 
 
Hvorfor falder huslejeindtægten på budgettet?  
Svar: Det er fordi vi har en bolig som ikke kan udlejes pga. 
skimmel, og det kan ikke betale sig at reparere den, da den 
snart skal renoveres. Michael, undersøg om dispositionsfon-
den dækker! 
 
Hvor kommer de 5,5% på ejedomskatten fra?  
Svar: Det er Albertslund Kommune der sætter satsen på 
ejendomsskatten. 
 
Hvorfor stiger administrationsbidraget til BO-VEST? 
Svar: Det stiger lidt hvert år, det er vores bidrag til admini-
strationen i BO-VEST. På den konto indgår også bidrag til 
VA's arbejdskapital og dispositions fond. 
 
Hvorfor så stor en stigning på kontorudgifterne på 
konto 114?  
Svar: Der er kommet en ny udgift til datalinjer, og så er der 
budgetteret for lavt i 2018. 
 
Har bestyrelsen forsøgt at finde besparelser, således 
huslejen ikke skulle stige til vejrs?  
Svar: Ja, det har bestyrelsen gjort på det sidste afdelingsbe-
styrelsesmøde i samarbejde med Michael Willumsen. 
Stigningen skyldes bl.a. stigning i ejendomsskatter, overens-
komstmæssige stigninger mv. samt at vi i 2017 og 18 ind-
tægtsførte beløb på kr. 1,2 mil. og kr. 789.000,- fra tidligere 
års overskud, men i budget 2019 er dette beløb kun på kr. 
30.000,- det vil sige, at der mangler en indtægt på ca. kr. 
700.000,- 
Fremadrettet vil evt. overskud blive lagt i henlæggelserne, 
med mindre der er specifikke projekter de kan bruges på. 
 
Hvorfor får vi pludselig tilskud fra Landsbyggefon-
den?  
Svar: Det er ikke pludselig vi har fået disse tilskud, dem har 

4 SYD 
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vi fået siden renoveringen blev besluttet. 
AB havde en stor pose penge til renoveringen, det be-
tød, at de ikke kunne få tilskud fra Landsbyggefonden, 
er det sandt?  
Svar: Michael Willumsen er sikker på, at det ikke kan være 
helt sandt. 
Vedr. henlæggelser - tager Landsbyggefonden dem, 
og hvorfor står de i regnskabet?  
Svar: LBF tager ikke nogle af de henlæggelser som beboerne 
har betalt til (konto 116) Derimod er henlæggelserne på kon-
to 124, penge som vi har modtaget fra LBF til renoveringen, 
og disse bruges til dette. 
Der blev stillet spørgsmål omkring erstatning af Ejen-
domsmester Jørn Hegnsborg, og hvorfor der ikke er 
besparelser på denne konto?  
Svar: Michael Willumsen forklarede, at der nu er det antal 
medarbejdere der skal være, og at der bliver sparet på ledel-
ses niveau, der er 2 ejendomsmestre (hvor af den ene pri-
mært beskæftiger sig med byggesag) og 1 førstemand. Desu-
den bliver alt arbejde målt og registreret i en fordelingsnøgle, 
således at hver afdeling betaler for det timeforbrug der er ar-
bejdet i. Fordelingsnøglen til maskinparken er fordelt på 60% 
i Syd og 40% i 4 Række. 
Hele personalet vil blive præsenteret i Betonhjertet, så alle 
kan se hvem de er, og hvad de laver. 
Budgettet blev sat til afstemning: 
For 64 stemmer  
Imod  
Blank 2 
 
9. Eventuelt 
Formand Lena Kujahn lagde ud med, at prøvehusene nu er 
ved at være helt færdige, og alt hvad der mangler, er en fejl 
og mangelliste. Når disse ting er på plads, kommer lkea og 
møblere begge huse, og prisen for dette ligger på kr. 
100.000,-. 
Først i november vil der blive afholdt et åbent hus. 
Der arbejdes på et spørgeskema, der skal opklare hvor man-
ge beboere, der har brug for hjælp til oprydning i skure, ha-
ver og krybekældre inden renoveringen. 

4 SYD 4 SYD 
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Spørgsmål fra beboere: Hvorfor bruges der penge på 
møblering?  
Svar: Erfaring viser, at det er en god ide at give folk inspirati-
on til indretning, da husene får betydelige ændringer rent 
rummæssigt. Der kommer et par små værelser, som kan væ-
re svære at indrette, og så vil det give god mening, at vise 
hvordan det også kan gøres. 
Og når prøvehusene ikke skal bruges mere, bliver der en auk-
tion over de møbler der er i husene, på den måde mindskes 
beløbet på møbleringen. 
 
Der går rygter omkring huslejen i de renoverede boli-
ger, bliver de som det rygtes?  
Svar: Hvis det udspringer sig af det der stod i Betonhjertet, 
var dette kun et fingerpeg, for intet er lagt fast endnu. 
 
Hvornår kommer der en beregning fra licitationen?  
Svar: Licitations resultatet skal være færdigt i prøvehusene, 
og alt arbejde er sat i udbud. Når alt er kommet i hus, kan 
der laves en ordentlig beregning på huslejestigningen pr. bo-
lig. 
 
Hvor lang en varsling kan der forventes før renoverin-
gen? Svar: Alle beboere bliver varslet med minimum 3 måne-
der. 
 
Formand Lena Kujahn fortalte om alle de tanker der 
tænkes i øjeblikket: 
Der er tanker om et fælles beboer/kulturhus på kirkegrunden, 
tanker omkring klub Svanen der skal rives ned, og bygges op 
igen. Tanker om, at flytte klub Svanen til Spættegrunden. 
Der kom en god dialog omkring at beholde beboerhuset i Syd. 
Det kom til udtryk, at flere gerne vil beholde det de har, og 
ikke bryder sig om ideen til det store kulturhus. Nogle er ner-
vøse for, at sammenholdet og nærværet i afdelingen forsvin-
der i så stor en bygning. 
Lena Kujahn tager det op på det forestående Dialogmøde. 
 
Spørgsmål omkring en urafstemning af Senior boliger 
på Svanegrunden? 
Svar: Det lyder som en god ide, men det vides endnu ikke. 

4 SYD 
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Hvad sker der med legepladserne efter renoveringen? 
Svar: Disse bliver reetableret efter renovering. 
 
Hvornår starter rørudskiftningen og hvor startes der? 
Svar: Desværre kan der ikke gives svar på dette. 
 
Hvis renoveringen bliver en elementrenovering, i hvor 
lang tid skal vi/beboere være ude af huset.  
Svar: Det vides endnu ikke, men det vil blive mindre end hvis 
det blev en alm. renovering. 
 
Vi indgår i et samarbejde med Det kriminalpræventive råd 
om tryghed i nærområdet, det betyder, at vi skal kontakte 
politiet på 114 hvis vi ser noget mistænksomt.  
I samarbejdet indgår også 2 politibetjente, disse skal være 
synlige i området og skabe ro, men desværre skal de være 
tilstedet i hele Albertslund, så det er nok lidt begrænset hvad 
vi får set til dem. 
Omkring Molokkerne får vi stor ros fra Agendacentret, der 
dog fortæller, at det kan gøres bedre. For når vi ikke sorterer 
disse rigtigt, skal der ekstra tømninger til, og det koster en 
del. 
Markvandring/udearealer: Der ønskes en afmærkning til fred-
ning af grønt ved renoveringen. Vi ser om det kan lade sig 
gøre. 
 
Hvis afd. Nord stemmer for en slags renovering og 
afd. Syd en anden - hvad sker der så?  
Svar: Begge afdelinger vil få samme slags renovering, og hvis 
en elementrenovering bliver inden for budgettet, bliver det 
en elementrenovering begge steder. 
 
Hvad med udvidelse af haverne i forbindelse med re-
noveringen? 
Svar: Der er steder hvor det kan lade sig gøre, men det kom-
mer vi tilbage til på et andet møde. 
 
 

4 SYD 
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Der er personer der smider hvad de har lyst til i Mo-
lokkerne i Svanen, hvad kan der gøres?  
Svar: Der skal sendes en klage til driften, der derefter vil få 
gjort noget ved sagen. 
Og måske der skal kommunikeres, at det der ikke kan være i 
Molokkerne, kan afleveres på genbrugspladsen. 
 
Molokken for papir er meget lille, kan hullet gøres 
større?  
Svar: Nej, for bliver det større, vil der blive smidt andet mate-
riale i. 
Driften går deres daglige gang forbi Molokkerne, dels for at se 
om der er propper i, og om de skal rengøres. 

 
 

4 SYD 

Nytårsaften 2018 i beboerhuset  

Festudvalget er klar til endnu en nytårsaften i beboerhuset, 
hvis der er interesse for det. 
Giv en melding til en fra festudvalget, hvis du er interesse-
ret i at være med til at fejre nytåret sammen med andre be-
boere. 

 
Planerne er (som vi plejer) at servere: 
Velkomstdrink, en tre-retters menu, og ”champagne” kl. 24. 
Hilsen festudvalget 

Povl, Vibeke, Tonny og Tove 
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Medarbejderne  i Driften  vi gentager pga ref. 
Efter at Driften i VA4syd og i VA4 Række er blevet lagt  sammen, er alle m
Her på siderne finder du portrætter af alle medarbejderne med navne og stillingsbetegnelser
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Efter at Driften i VA4syd og i VA4 Række er blevet lagt  sammen, er alle medarbejdere nu blevet fælles for begge boligafdelinger.  
Her på siderne finder du portrætter af alle medarbejderne med navne og stillingsbetegnelser 
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Genbrugspladstider i NOVEMBER 2018 
 
Husk det nu    Søndage fra 10.00 – 12.00. 

 
ALBERTSLUND GENBRUGSSTATIONEN 
FINDER DU PÅ HOLDSBJERGVEJ 44 
ÅBEN ALLE DAGE 10 TIL 17  
 

 
Genbrugsgruppen. 

VAGTORDNING    
Men husk! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet 
af vagten: 
Svigt i varmeforsyningen i større omfang se 
www.albertslundforsyning.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 
Ps Du kan også møde op på kontoret Hjortens kvt  10 
Mandag,onsdag,torsdag  fredag  kl. 8,30 til 9,00 
Tirsdag kl 16,00 til 18,00 
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 

  

Pia Petersen 
medlem 

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  
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JULEQUIZ, SANG OG DANSELEGE FOR BØRN OG VOKSNE 
GODTEPOSER & SMÅ  GAVER TIL BØRN 

Julestue i beboerhuset som vi plejer.  
i år bliver det søndag  den 2 december- 
Fra kl. 13 til 16 med kaffe kage gløgg og æbleskiver. 
Så vil du have et bord så send en mail til Cafe@va4syd.dk el. 
sms 28937251 På gensyn til alle den 2 dec kl 13  



 

 

  

SPØRGESKEMA VEDR.  

OPRYDNING I 

KRYBEKÆLDER, SKURE EL. 

HAVE 
      

 

 

4 SYD 



 

4 SYD  

Spørgeskema vedr. Oprydning i krybekældre, skure og haver. 

 

Kære beboere i VA 4 syd.    D.1/11 2018 

Nu nærmer vi os tidspunktet (inden for ca. et år), hvor renovering af vores gårdhuse 

starter op.  

I den forbindelse skal I, inden jeres hus skal renoveres, sørge for at Krybekælder, Skur 

og Have er tømt for bohave. Boligen tømmer I når I bliver flyttet til genhusningsboligen, 

men de andre steder kan I godt begynde på allerede nu. 

Der har fra flere sider været ønsker om at få hjælp til dette.  

Hvis I har lyst til eller behov for det, er I velkomne til at udfylde og returnere det til 

ejendomskontoret senest d. 18. nov. 2018.  

Når vi har modtaget jeres svar/ønsker, vil vi forsøge at skaffe nogle folk som kan hjælpe 

med tømning.  

Da vi ikke kender omfanget af denne opgave, kan vi ikke love at det bliver gratis. Vi vil 

forsøge at skaffe frivillige hjælpere og/eller studerende el.lign. 

 

Navn: ________________________   Adresse:  _______________________________ 

 

Telefon:  _____________________ Mail-adresse: ______________________________ 

Jeg ønsker hjælp til: 

Tømning af krybekælder:                Meget, ca. 2 timer:              Lidt, ca. 1 timer:    

 

Tømning af Skur:                           Meget, ca. 2 timer:              Lidt, ca. 1 timer:    

 

Tømning af Have:                          Meget, ca. 2 timer:              Lidt, ca. 1 timer:    

 

Jeg vil gerne melde mig som frivillig, til at hjælpe andre:          

Jeg kan levere ____ timer pr. uge på flg. dag(e) _________________ og i _____ antal 

uger. 

Når vi har et overblik, over hvor stor en opgave det er, vil vi vende tilbage evt. med en 

pris på hvad det ca. vil koste, hvis vi ikke kan skaffe frivillige til opgaven. 

Med venlig hilsen 

Driften/ Michael Willumsen og Afdelingsbestyrelsen / Lena Kujahn 
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