
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA4 SYD                               NR.: 11 december 2020 



Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 

November har jo stort set lignet oktober for 
mange af os. 

Men for andre har tidsplanen lige rykket sig 3 
ugers tid. 

Som beskrevet i Nyhedsbrevet om parterrehusene 
i Svanen, skal de ud før planlagt på grund af 
forskellige udfordringer, som blev opdaget ved 
renoveringen af Spættens to parterreboliger på 
Brogaards Plads. 

Et andet nyhedsbrev har omhandlet 
haverenoveringerne med tilvalg. Det giver et godt 
indblik i hvordan man kan vælge tilvalg. 

Antenneforeningen har også udsendt en 
orientering om, hvordan man skal forholde sig 
ved genhusning osv. Det blev uddelt sammen 
med Nyhedsbrevet om ændring af 
revoveringsrækkefølgen i Svanen Ravnen og 
Uglen. 

Godt nyt:  Kommunalbestyrelsen har besluttet at 
lukke tunnelen under Sletbrovej mere om dette 
kommer i januar nr. 

Kommunikation: 

Det er godt med en løbende kommunikation i 
disse tider.  
Både med Nyhedsbreve omkring renoveringen, 
Facebook-gruppen VA 4 syd, Betonhjertet og 
hjemmesiderne: 
https://www.bo-vest.dk/helhedsplan4syd4nord 
 
www.va4syd.dk  
Her finder du andet, der har med vores 
afdeling at gøre. Bl.a. referater fra 
afdelingsbestyrelsesmøder, regler for 
beplantning mv.. 
 
Og så selvfølgelig kommunikationen med driften 
og Beboerkoordinator Berit: Hvis I kommer i 
kontakt med en telefonsvarer , så oplys jeres 
navn, telefoner., så de kan ringe tilbage til jer. 
Undlad at ringe mere end én gang med samme 
problematik. Det udvikler sig hurtigt til 
telefonstorm, da mange rigtigt gerne vil i kontakt. 

Alternativt er det en god idé at skrive mails. 

Afd67-4syd@bo-vest.dk 

Beboere må IKKE henvende 
sig på byggeplads og -kontor. 
Vi skal gå via driften. 
Regler for afdelingen: 

Der arbejdes på at færdiggøre Råderetskataloget, 
vedligeholdelsesregelementet og de andre regler 
for afdelingen. De lægges på hjemmesiden når de 
er færdige.    

Beboerhuset: 

På grund af Corona situationen er huset lukket for 
aktiviteter indtil videre. 

Det er ærgerligt. Vi savner samværet og at 
deltage i de forskellige aktiviteter. 

Genbrugspladsen, “flyttecontainerne” og 
kommunens plads: 

Genbrugspladsen er åben om søndagen fra kl.10-
12. 

Flyttecontainerne står nu på Svanens p-plads. 

I disse tider bliver de hurtigt fyldte, så hvis I har 
mulighed for det, kan kommunens genbrugsplads 
på Holsbjergvej 44 bruges. Både til affald og 
genbrug. 

I kan putte jeres genbrugsting i “Drivhuset” – og 
evt bytte det med noget andet der inde (Der er 
lukket mandag). Resten af pladsen er åbent hele 
ugen fra kl.10-17. 

Der er også rum for “Byt et bræt”, Møbelrummet 
og andre genbrugsmuligheder og der er flinke 
frivillige, der hjælper os.  

Se i øvrigt kommunens hjemmeside om pladsen. 

Afdelingsbestyrelsesmøder: 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde bliver 
d.18.januar. 

Alt efter Corona situationen bliver der spørgetime 
fra kl.17. 

Indtil da kan I jo kontakte os på mail: 
bestyrelsen@va4syd.dk, på facebook eller når I 
møder os på vejen. 

Rigtig god jul og godt nytår til jer alle og 
pas godt på jer selv og hinanden 
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Afdelingsbestyrelsen. 

https://www.bo-vest.dk/helhedsplan4syd4nord
http://www.va4syd.dk/
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk


UDBEDRINGER AF FEJL- OG MANGLER 

I forbindelse med den varslede udbedring af fejl 
og mangler i din bolig, gør vi opmærksom på de 
foranstaltninger der er aftalt for at minimere 
smitte med COVID-19. 

Hvis det er muligt, bedes du undgå at være i 
boligen mens der er håndværkere på besøg. Du 
kan aflevere en nøgle til ejendomskontoret, så 
arbejdet udføres mens du ikke er hjemme. 

Er dette ikke muligt, skal du opholde dig i et 
andet rum end håndværkeren. 
Da der ofte kommer mere end én håndværker, 
må det forventes du skifter opholdsrum under 
arbejderne. 

Bliver du syg eller får symptomer på 
COVID-19 mens du er varslet besøg, skal du 
kontakte ejendomskontoret hurtigst muligt. 

Alle håndværkere har, hvis det er muligt, 
handsker på under besøg i boligerne. 

BRUG AF MUNDBIND ER PÅKRÆVET VED 
BESØG I BOLIGER 
Dette gælder både for håndværkere og beboere. 
Med venlig hilsen 

BO-VEST 

 

HUSKLISTE VED GENHUSNING MM 
- Midlertidig flytning af post  du kan bruge dette 
link 
https://subscription.postnord.dk/app/kulguide/ind
ex.html ... 
 Klik på flytning og dernæst genhusning du skal 
vedhæfte genhuskontrakten og billede af pas 
kørekort. 
- Midlertidig flytning af reklamer plus 
Albertslundposten Kontakt FK på 70104000 kun 
hverdag 
- Fastnet telefon hos dansk kabel tv 69121212 
hverdage 
- Tv og internet opsiges enten på Email 
af86@af86.dk husk det skal være til den 1 i 
måneden el på mit af86 på af86.dk bruger nr står 
på din regning på BS el girokort 
PS husk at tilmelde dig igen inden du flytter hjem. 
- Midlertidig flytning af Forsikringen skal du 
kontakte med midlertidig adresse ændring. Også 
hvis du får sat dine ting på depot 
- Avis ugeblade flyttes også midlertidigt ved 
kontakt hos dem 
- Strøm vand og varme ordner driften begge 
steder…. 
-Skal du ikke genhuses men flytter permanent så 
sker det hele på borger.dk / flytning her er der en 
fin guide på hvad du skal huske 
Du kan få it-hjælp til dette. 
spørg Berit som formidler hjælpen 

JUL I GENBRUGSHALLEN SØNDAGE 10 TIL 12 FREM TIL DEN 20 DECEMBER 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du er genhuset og har pakket det meste ned, og gerne vil have lidt jul, så kom i 
genbrugshalen og hent noget julepynt. På genbruggruppens vejene Anita og Maja. 

https://subscription.postnord.dk/app/kulguide/index.html
https://subscription.postnord.dk/app/kulguide/index.html
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Beboerhuset Ørnen lukket indtil videre – Vi ses når vi må--- 

 
Ejendomskontoret  
Svanens kvt 22  
TLF.: 88190190 
Afdelingsleder:Michael Willumsen 
ejendomskontoret: VA 4 Syd,  
Svanens Kvarter 22. 
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 

Informationsudvalget:  
Jørgen Hansen – 
Næste BETONHJERTET 
udkommer 3 JANUAR 2021   
 Indlæg og lign. til bladet skal 
være indleveret inden 28. 
december 2020  
Indlæg skal mærkes 
”Betonhjertet” og kan lægges i 
postkassen Svanens kvt 22, eller 
kan sendes som e-mail til: 
info@va4syd.dk 

GENBRUGSPLADSEN 
december 2020 
Husk kun åben  
SØNDAGE KL 10.00 TIL 
12.00  
husk vi modtager ikke tøj i 
genbrugshallen. 
Du finder Albertslund 
Genbrugsstation på 
Holsbjergvej 44. 
Genbrugsstationen har 
åbent alle ugens 7 dage fra 
klokken 10-17 
GENBRUGSGRUPPEN 

 
 Afdelingsbestyrelsen: 

Email bestyrelsen@va4syd.dk 

Lena Kujahn formand Ravnens kvt. 14 B 

Anita Wittusen Kasserer Svanens kvt. 12B 

Maja Reutzer Uglens Kvt. 9C 

Herluf Ringgaard Ørnens Kvt 7A 

Pia Petersen Ørnens Kvt 19C 

Suppleanter: 

Birgitte Jæger Duens Kvt. 

Hans Froulund Ørnens Kvt. 

Referater på hjemmesiden 
www.va4syd.dk 
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