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ENDELIG  I GANG MED  AT LAVE EN BYGGEPLADS 
 
Indhold: 
Nyt fra afdelingsbestyrelsen     se side 3 
Beboerhuset Februar       se side 5 
Fastelavn i beboerhuset den 23 februar  se bagsiden  

 



2 Betonhjertet  februar  2020  

 

 

I DETTE NUMMER:  

SIDSTE NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN   
 

3  og 4 

BEBOERHUSET  FEBRUAR2020 4 og 5 

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 6 

UDVALG OG GRUPPER  7 

FASTELAVN I BEBOERHUSET 8 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen - Erik Rudolph  
Næste BETONHJERTE udkommer 1.  marts 2020 
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. febru-
ar2019 
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  kun  har åbent   
 søndag   fra 10-12 
Husk   ALBERTSLUND GENBRUGSSTATIONEN FIN-
DER DU PÅ HOLSBJERGVEJ 44 ÅBEN ALLE DAGE 10 
TIL 17  
PS. Når molokken er fuld i dit kvarter er der måske 
plads i nabokvarterets. 
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 4 SYD 
 

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 
 
Spørgetid: 
Her i det nye år indfører vi spørgetid for jer beboere. 
Vi holder afdelingsbestyrelsesmøde den 3.mandag i måneden.  
I skal være velkomne til at komme med spørgsmål til Michael Willumsen 
og en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen mellem kl.17 og 17.30 på 
de dage. 
 
Renoveringen: 
Der er ikke sket meget andet siden sidst, end at ledningsarbejdet skri-
der fremad. 
Der bliver nu anlagt en skurby på Kirkegårdsgrunden og så begynder de 
med referenceboligerne i Duens kvt. 
Hjemmesiden: 
Husk at kigge på hjemmesiden ind imellem: www.BO-VEST.dk/byggeri/
renoveringer-og-helhedsplaner/4-syd-og-4-nord.  
Der finder i tidsplaner, plantegninger, økonomisk rådgivning og meget 
mere. 
 
Mange beboere spørger om mange ting – især når man føler, at tiden 
nærmer sig genhusningen. 
Til almindelig orientering vil man blive varslet 3 måneder før udflytning 
og indkaldt til etapemøder, hvor flyttefirmaet, driften, Berit 
(beboerkoordinator), en repræsentant for byggefolkene og en fra afde-
lingsbestyrelsen er til stede. 
Indtil videre er hele Duen blevet genhuset. I skrivende stund er varslin-
ger og indkaldelser til etapemøder ikke udsendt til næste gruppe. 
 
På hjemmesiden er der kontaktinformationer: 
Spørg Berit Djarling (beboerkoordinator) (bdj@bo-vest.dk eller tlf. 
88190055) hvis du har spørgsmål til byggeprocessen og genhusning. 
I er også velkomne til at kontakte ejendomskontoret i forbindelse med 
akut opståede problemer eller hvis I har brug for hjælp, hvis I skal have 
tunge ting ud i affaldscontainerne eller til genbrug. 
 
På BO-VESTs hjemmeside kan I også se jeres egne medlemsoplysnin-
ger: www.BO-VEST.dk -log på- log på din venteliste – brugernavn (kan 
være din mailadresse eller et brugernavn, du fik af BO-VEST) og et ko-
deord, som du selv har valgt.  
Regnskabsbeboermøde med valg tirsdag d.24.marts 
I øjeblikket er vi 5 repræsentanter og 1 suppleant i afdelingsbestyrel-
sen. 
Under nuværende omstændigheder kan vi tænke os at få flere aktive 
beboere med. Hvis I har lyst eller synes, at naboen kunne gøre noget 
godt, ser vi rigtigt gerne flere stille op. Det er jo beboermødet, der be-

http://www.BO-VEST.dk/byggeri/renoveringer-og-helhedsplaner/4-syd-og-4-nord
http://www.BO-VEST.dk/byggeri/renoveringer-og-helhedsplaner/4-syd-og-4-nord
mailto:bdj@bo-vest.dk
http://www.BO-VEST.dk
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stemmer antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen. 
Udvalg og grupper må gerne tænke i jeres årlige beretning og valg. 
 
Molokkerne: 
Generelt ser det godt ud omkring molokkerne. Sorteringen i de enkelte 
molokker er meget varieret. Måske skal vi igen sætte en kampagne/
konkurrence i gang for at genopfriske informationerne. 
HUSK at hvis molokken i dit kvarter er fuld, er der ikke langt til nabo-
kvarterets molok. Beboerne i afdelingen kan bruge en hvilken som helst 
molok, der er på ens vej. 
 
Lukning af tunnelen og Sletbrovej 
Vi har afholdt et møde med nogle af kommunens embedsmænd og af-
stemt hinandens forventninger til de kommunale arealer, der ligger i 
tilknytning til vores afdeling. 
Det var et positivt møde og de følger op med et forslag, som vi kan ar-
bejde sammen om. Det bliver spændende. 
 
Vores egen hjemmeside og facebookgruppe: 
Husk også at kigge på vores egen hjemmeside www.va4syd.dk og face-
bookgruppen: VA 4 syd. 
 
Med venlig hilsen 
afdelingsbestyrelsen 

 

   

Februarmenu 

Beboerhuset februar 2020 

Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00)  
cafe@va4syd.dk prisen er 40,00 kr. gæster 45,00 kr. Vi mødes kl. 18.00 
Ps.: Husk nu at tilmelde dig på rette tid der er  kun plads til 48 

6 FEBRUAR BOLLER I KARRY ERIK / ANITA 

13. FEBRUAR DAGENS FRISKE FISK JØRGEN OG CO 

20. FEBRUAR DAGEN GRYDERET TAGE /WILLY 

27. FEBRUAR  NAKKESTEG ALA ULLA 

http://www.va4syd.dk
mailto:cafe@va4syd.dk
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Tirsdage  
Gymnastik.   
Vi er i gang den 4 februar kl 11 kik bare 
forbi 

Tirsdage  
 
Kl 19  
 

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

Onsdage 
 

Kl 19  

NØRKLEKLUBBEN: 
VI SYER  
KLÆDER UD  OG LÆGGER OP 
Anita  2424 4074  

Onsdage 
I ulige 
uger 

 

SYDSPÆTTERNE 
12. FEBRUAR KAFFE OG KAGE  KL.:14  
26. FEBRUAR KAFFE OG KAGE KL.:14 
Anette 6145 45 45 

Torsdage 
kl 9 til 
11 

DEN 
6/2 
 
  

Røgholdet kontakt Tonny Lilja 50 71 44 71  

Vil du med på gåben rundt i omegnen så mødes vi mandag tirsdag og fredag  
Kl. 8.30 ved vandhaverne …...  Arr. De gamle sure mænd Jørgen 28937251 

TOGBANEN KØRER HVER tirsdag KL 19.00  kik ned på tirsdag 
Kontakt John  53772388  

Husk at du kan møde de ansatte i DRIFTEN  
til en hyggesnak om bl.a snerydning  
torsdag 6. februar Kl 8.58 
Hilsen Afdelingsbestyrelsen og Driften 

                   
 
 
 
 
 
 
 Morgenbolleit om tv valg  



6 Betonhjertet  februar  2020  

 

 

Genbrugspladstider i februar 2020 
Husk det nu nye tider    
        søndage  fra 10-12 

 
ALBERTSLUND GENBRUGSSTATIONEN 
FINDER DU PÅ HOLSBJERGVEJ 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 

Kaj - Erik Pedersen 
suppleant 

Ravnens Kvt 3B  

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   

Jørgen Hansen Ravnen 14 B 28 93 72 51 

Informationsudv.  info@va4syd.dk   
Erik Rudolph 
Jørgen Hansen 

Svanen 12B 
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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Traditionerne skal holdes så derfor inviterer vi igen til fa-
stelavnfest i Beboerhuset.  
I år i en mini udgave  
Vi mødes kl 13.00 og går i gang med at slå katten af tøn-
derne.. 
Vi serverer fastelavnsboller og kaffe / saft  
Kattekonger og dronninger fejres godteposer udeles 
Og vi slutter dagen af med en omgang amerikansk lotteri 
I år skal både børn og voskne tilmelde sig  
for det er gratis 
På email cafe@va4syd.dk el mød op i beboerhuset  
Torsdag den 13/2 eller 20/2 som er sidste frist 

gensyn fastelavnsgruppen  

FASTELAVN 2020 
SØNDAG DEN 23 FEBRUAR  

KL 13 TIL 15.30 

I BEBOERHUSET 
 


