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BETONHJERTET ER BEBOERBLAD FOR AFDELING 4 SYD 
REDAKTIONEN BESTÅR AF 
Henny Eilersen, Erik Vang Nielsen og Dorthe Larsen  
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Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. februar 
 
Betonhjertet er trykt på Torben Larsens bogtrykkeri i Stokkemarke 
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Gamle juletræer 
 

Søndag 7. januar kan du aflevere  
dit gamle juletræ på genbrugspladsen  

og samtidig gætte på,  
hvor mange træer der bliver indleveret. 
Den der kommer nærmest det rigtige  

tal, vinder et gavekort på kr. 100 
 

Det foregår i åbningstiden kl. 14-16 
Der vil være Æbleskiver Kaffe Gløgg 

og Kakao til børnene 
 

Vi håber at se rigtig mange beboere 
denne dag, så vi kan ønske hinanden  

 
 Godt nytår 

 
Genbrugsgruppen/HE  
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”ØRNEN” 

Dato Menu 
  
Torsdag  
4. Januar 
Kl. 18 

  
Lammegryde ala  nam – nam 
 
Tilmelding tirsdag 2. januar 

  
Torsdag  
11. januar 
kl. 18 
 
 

  
Ungarsk Gullasch m/kartoffelmos 
Dessert: Vaniljebudding 
 
Tilmelding tirsdag 9. januar 

  
Torsdag  
18. januar 
kl. 18 

  
Stegt Kalvelever m/ løgsauce og  
Rødbeder. Dessert: Æblekage 
 
Tilmelding tirsdag 16. januar 

  
Torsdag  
25. januar 
kl. 18 

  
Gule Ærter m/flæsk/pølse og snaps 
 
Tilmelding tirsdag 23 januar 

Prisen er 35,00 kr. Pr. gang  
 

Tilmelding kan ske på følgende måder: 
 
Email: cafe@va4syd.dk  
Mobil 2893 7251 

 
Eller smid en seddel med navn og antal 
i postkassen i beboerhuset Ørnen, Sva-
nens Kvt 22 
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SIDSTE NYT VEDRØRENDE  
AKTIVITETSPLADSPROJEKTERNE 
Der er nu afholdt møde i ”Syd 2020”s ”Gennemførelsesgruppen”. 
Høringssvarene er gennemgået og beboerne får svar på deres reaktioner. 
 
Det blev besluttet at indstille, at multiboldbanen udgår af projektet. 
Men der blev også opfordret til en debat med beboerne i afdelingerne om, 
hvad man så kan bruge Kirkegårdsgrunden til. 
 
De øvrige pladser fortsætter i den videre behandling. 
 
Aktivitetspladsgruppen vil følge det videre forløb omkring pladserne. 
Vi vil informere og evt. inddrage interesserede beboere mens projekterin-
gen foregår. 
Derudover vil en gruppe studerende følge projekterne. 
- se deres introduktion andet steds i bladet. 
 
     Lena Kujahn 
     Repræsentant i aktivitetspladsgruppen  
     og Gennemførelsesgruppen. 

MULTIBOLDBANEN PÅ KIRKEGRUNDEN 
Svar til Lena Kujahn på indlæg i sidste nr. af Betonhjertet 
 
Vi har måske aldrig nøjagtig fået at vide, hvorfor AB sagde nej til det fæl-
les beboerhus, men det er vel nærliggende at tro at det var af økonomiske 
grunde. Det har jo heller ikke meget at gøre med beliggenheden af multi-
boldbanen. 
Når projektet udsender flotte plancher med høje lysstandere, kan vi jo da 
ikke tro andet end at disse lysmaster skal være der og indgå i den almin-
delige belysning og derfor vil være tændt som den øvrige belysning. 
Jeg kan ikke forstå at vores repræsentant i projektet er så meget i mod-
sætning til beboerne. Der har nu på to beboermøder været massiv mod-
stand mod multiboldbanens placering og på sidste beboermøde blev det 
vedtaget, at vi ikke ønsker boldbanen etableret med den foreslåede place-
ring. 
Alligevel går vores repræsentant tilsyneladende fortsat varmt ind for pla-
ceringen. 
         Erik Nielsen 
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DE TRE FRA ROSKILDE 
Vi er tre specialestuderende fra Roskilde Universitetscenter Mads 
Bech Paluszewski, Djawed Kimouche og Miette Hørlyck Mogensen, 
der læser Performance-design, Kultur- og Sprogmødestudier samt 
Geografi. 
Vi har valgt at beskæftige os med Albertslund Syd som et led i un-
dersøgelse og ide - udvikling til, hvordan de 7 nye Aktivitetspladser 
kan tages i brug. Vi vil derfor fra januar 2007 og frem opholde os 
med jævne mellemrum i Albertslund. 
Vi er meget interesserede i at mødes med nogle beboere i området 
og vil rigtig gerne høre om Jeres forhold til Albertslund og de nye 
pladser. 
Hvis I har lyst til at mødes med os, må I meget gerne rette hen-
vendelse til: 
 
      Mads Bech Paluszewski 
      E-mail: bech@ruc.dk,  
      Tlf.: 60778892 
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GRØNT REGNSKAB 2005  
Vi har nu fået uddelt pjecen om Grønt Regnskab for vores afdeling 
sammen med en pjece om at udnytte varmen bedre i boligen. 
I sidstnævnte er der gode råd at hente om begrænsning af varme-
forbruget uden at skulle fryse. 
 
I Grønt Regnskab er der også gode ”spareråd” for vand, el, varme 
og affald. 
I kan jo sammenligne gennemsnitsforbruget med jeres egen reg-
ning – om i er grønne, gule eller røde forbrugere. 
Vi vil gerne vide i miljøgruppen om nogle af jer har gjort noget spe-
cielt for at få mindsket et evt. for højt forbrug. Måske er der nogle 
gode ideer, andre beboere kan have gavn af. 
 
Det ser ikke så godt ud med sorteringen af affald i 2005. Så det 
bliver spændende at se, hvor meget vi har fået begrænset affalds-
mængden i år med den ny affaldsordning. Driften siger vi er blevet 
meget bedre til at sortere affaldet på pladsen. 
- Måske har flere beboere også lyst til at kompostere det grønne 
hjemme? 
Miljøhandlingsplanen, der blev vedtaget på beboermødet i septem-
ber er også lagt ind i pjecen. 
 
       Med venlig hilsen 
       Miljøgruppen. 
 

CUBA AFTEN 
Torsdag d.30.november afholdt café Ørnen i samarbejde med Miljø-
gruppen ”Cuba-aften” med mad alá Cuba og fotos fra  
Birthe Lunau´s rejse, krydret med musik. 
Vi var 37 beboere. Det var en hyggelig aften.  
Birthes fortælling, musikken til billederne og stemningen var en  
rejse i sig selv. 

 Miljøgruppen. 
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”NØRKLEKLUB” 
 

I Beboerhuset Ørnen 
 

Hvad er en ”Nørkleklub”?  
 

Det er stedet hvor vi kan mødes og hygge os med hver vores 
nørklerier – håndarbejder – husflidsarbejder. 

 
Næsten alt er muligt. 

Vi kan f.eks. strikke – sy – brodere - flette pil – skære i træ, 
 eller hvad netop du har lyst til. 

 
Vi kan inspirere og hjælpe hinanden. 

Vi kan måske invitere inspiratorer  
og hjælpere på besøg. 
Vil du være med i vores 

 
 ”Nørkleklub”  

 
så mød op i Beboerhuset ”Ørnen” 

 
Tirsdag d. 23. januar kl. 19.30 

 
Hvis du har lyst til at deltage, men kan du ikke lige komme 

den dag, 
så ring til Tove tlf.43620915 eller Lena 43648808 

 
Vel mødt 

Hilsen Lena og Tove 
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AFDELING 4 SYDS OFFICIELLE HJEMMESIDE 
Hvis du ønsker hurtig information om næsten alt i 4 syd,  
så klik ind på  
www.va4syd.dk 

HJEMMESIDE ”Jørgen Dyrholm” 
Vær opmærksom på ikke at forveksle denne hjemmeside med vo-
res officielle, som hedder www.va4syd.dk. 
 
Jørgens hjemmeside er ”privat” oprettet, men  indeholder kun af-
delingsrelaterede ting (billeder, vedtægter m.v.). Alle kan se den 
og kopiere fra den, og alle er velkomne med indlæg via mailsiden. 
 
Adressen er www.jdyrholm.dk 

FLERE HJEMMESIDER 
Jeg vil bare have lov til, at  henvise til følgende hjemmesider 
www.kograes.dk www.agendacenter.dk  www.albertslund-
delebil.dk  og www.vallensbaekmose.dk disse sider fortæller lidt om 
livet  i og lige uden for vores dejlige afdeling. Det er tilladt at kopie-
re alt  fra hjemmesiderne og sende det videre til venner og be-
kendte. 
       Med vindlig hilsen 
       Jørgen Hansen 28937251

EMAIL ADR. 
Nu har næsten alle udvalg her i afdelingen fået deres egen Email 
adr. så du kan skrive direkte til det udvalg som du vil henvende dig 
til. 
betonhjertet@va4syd.dk 
it-udvalget@va4syd.dk 
naevnet@va4syd.dk 
miljøgruppen@va4syd.dk 
cafe@va4syd.dk 
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VAGTORDNING 
Ordningen gælder alle VA`s afdelinger og skal uden for den 
normale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser 
MEN HUSK !! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af 
vagten: 
1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang 
2. Svigt i vandforsyningen i større omfang 
3. Svigt i el-forsyningen i større omfang 
4. Svigt i Tv-forsyningen i større omfang 
5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for                            

uundgåelige. 
6. Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige 
 følgeskader må anses for uundgåelige 
 

                            VAGT-TELEFONNUMMERET ER  
         43649301  

            Nævnet   

 RÅDGIVNING  FOR PSYKISK SYGE 
  STED. KANALENS KVT. 164.ST. 

  TID. HVER TORSDAG FRA 10 – 12. 
SOCIALPSYKIATRIEN  

I ALBERTSLUND KOMMUNE                                               

PROBLEMER MED TV INTERNET  
0G COMX TELEFONER 
Ang. tv og radio + it så har vi nu ( i modsætning til før ) 3 andre mulighe-
der, når der er noget galt med Tv radio og internet. 
Alle spørgsmål vedr. TV modtagelse, internet og telefoni , skal fortsat ske 
til ComX, tlf.: 70 22 22 29 tryk 1 for drifforstyrrelser  
se mere her www.comxnet.dk  + email kundeservice@comx.dk og 
Spørgsmål vedr. opkrævninger efter 1.1.2006 skal rettes til NTVC,  
tlf.: 48 27 82 30 
Så  er der driften på tlf. 43 62 44 70 og email driften@va4syd.dk vores 
egen hjemmeside www.va4syd.dk  en anden mulighed er  
it-udvalget@va4syd.dk 
      Med venlig hilsen Jørgen Hansen 
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BEBOERNÆVNET  -  VA   AFDELING  4 SYD 

POSTADRESSE: SVANENS KVT.  22 

2620,  ALBERTSLUND 
 
BEBOERNÆVN:         
          
Ove Hansen Ørnen 4 A 4364 4472 
Tove Meyling             Ørnen 17 A 4364 8466 
Allan Vangsøe Uglen 11 A 4364 0140 
Maja Reutzer Uglen 9 C 4364 8070 
Henny Eilersen=HE Ørnen 26 A 4364 1594 
Lena Kujahn Ravnen 14 B 4364 8808 
Vibeke Hansen Hanen 4 A 8832 0412 
          
SUPPLEANTER:         
          
Hans Froulund Ørnen 7 B  
Jette Rasmussen Ørnen 20 B 4364 5868 
          
REVISOR:         
          
Willy Andersen Duen 9 A 4364 3618 
____________________________________________________________________________________________ 

EJENDOMSKONTOR SVANENS KVT. 22 
  
Afdelingsleder: 
Michael Willumsen Tlf. 43626423 
  
Ledende ejendomsfunktionær: 
Arne Larsen Tlf. 43624470 
  
Telefontid   Man.Ti.Ons.Fre: kl.8.00-8.30 
Tors. (kun) 17.00-17.30 
  
Fremmøde: Man.Ti.Ons.Fre: kl 8.30-9.00 
Tors. (kun) 17.00-17.30 
  
  



12 Betonhjertet jan. 2007 

 
 
    JANUAR KALENDEREN 
    Genbrugshal og plads er åben: 
    Mandag til fredag    kl. 11-11,25 
    Søndag      Kl. 14-16 
    Torsdag      kl. 17-18  
    Bemærk: 
    GAMLE JULETRÆER søndag 7. 
    NØRKLEKLUB  tirsdag 23. 
 
    Nævnsmøde: 
    Onsdag 3.     kl. 19 
    Tirsdag 16.     kl. 19 
    Tirsdag 30.     kl. 19  
  
    FEBRUAR KALENDEREN 
    Genbrugshal og plads er åben: 
    Mandag til fredag    kl. 11-11,25 
    Søndag      Kl. 14-16 
    Torsdag       kl. 17-18 
     Bemærk: 
     FASTELAVN søndag 18. 
 
    Nævnsmøde: 
    Tirsdag 13.     kl. 19 
    Tirsdag 27.     kl. 19 
     
 
 


