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Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6
Måske får vi vinter i februar
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BETONHJERTET ER BEBOERBLAD FOR AFDELING 4 SYD
REDAKTIONEN BESTÅR AF
Henny Eilersen, Erik Vang Nielsen og Dorthe Larsen
Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden 10 februar
mærket ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:
betonhjertet@va4syd.dk
Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. marts
Betonhjertet er trykt på Torben Larsens bogtrykkeri i Stokkemarke

Indlæg fra nævn og andre udvalg/grupper, som bliver underskrevet med nævn/udvalg og gruppenavne, er indlæg hvor der er enighed om indholdet.
Redaktionen/Nævnet
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LINEDANCE
Hanne i Svanen er instruktør i Linedance og vil meget gerne starte
et hold op her i vores beboerhus. Hvis du har lyst til, at være med,
så ring til
Hanne Jensen Svanens kvt. 19 B Tlf. 43626oo8 mobil 60636454
Linedance er en holddans og der danses til country music
HE

IT UDVALGETS ARBEJDE
It -udvalget definerer selv sine arbejdsopgaver og vil arbejder inden for følgende områder:
Formidle information til beboerne inden for Internet, telefoni, TV og
radio på områder som ligger udenfor udbyderens og VA’s forpligtigelse.
Deltage i, eller afholde møder sammen med lokale udvalg / grupper
med samme interesse område
Medvirke til dannelse af en aktiv antenneforening
Opretholde tilbudet til beboerne om at komme i It cafeen og få
praktisk hjælp til problemer med computeren.
At afholde korte introkurser i brug af computerprogrammer
At indsamle information om andre udbyderes tilbud med henblik på
at orientere beboerne på et beboermøde hvor emnet er på dagsorden. (fx regnskabsbeboermødet).
It-udvalget@va4syd.dk
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”ØRNEN”
Dato

Menu

Torsdag
1. februar
Kl. 18

Okseculotte m røsti kartofler
Bearnaisesauce og salat

Torsdag
8. februar
kl. 18

Kylling i fad m/Ananas og ris

Torsdag
15.februar
kl. 18

Kotelet m/pasta og grøntsager

Torsdag
22 februar
kl. 18

Andebryst m/Appelsinsauce og ris
Tilmelding mandag 19. februar

Tilmelding mandag 29. januar

Tilmelding mandag 5. februar

Tilmelding mandag 12.februar

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, Svanens Kvt 22
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FASTELAVN
SÅ ER DET IGEN TID TIL
AT VI SKAL HOLDE FASTELAVNSFEST
Det foregår i beboerhuset Ørnen
Svanens kvt.22
søndag 18. februar kl. 14-17
Selve tøndeslagningen foregår udendørs
så husk at børnene skal klædes varmt på
Efter tøndeslagningen rykker vi indendørs til
kaffe og fastelavnsboller, uddeling af præmier
til børnene og salg af amerikansk lotteri
DER VIL OGSÅ VÆRE SALG AF VAND OG ØL
OG SELVFØLGELIG EN GODTEPOSE TIL
HVERT BARN MED BILLET
Se næste side
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TILMELDING TIL FASTELAVN
SØNDAG 18.. FEBRUAR 2007
På legepladsen ved beboerhuset Ørnen
Billetter à 10 kr. til tøndeslagning
og godtepose
Billetter kan købes fra
Torsdag 1. februar til Torsdag 15. Februar
hos Erik Vang Nielsen Hanen 1 D 43644414
Henny Eilersen Ørnen 26 A 43641594
Maja Reutzer Uglen 9 C 43648070
mod aflevering af nedenstående talon

Der kan kun købes billetter til
deltagende børn
....................................................
Navn......................................….
Adr..................................……………
Antal/børn billetter……………………...
Antal voksne……………………………….
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ER DU OG DIN COMPUTER
BLEVET UVENNER ?

Så er der hjælp at hente her.
Hver tirsdag kl. 19.00 i Beboerhuset ”ØRNEN”
Kan du få gode råd – hjælp – rettet fejl o. lign
Fjernsupport kan evt. anvendes men kun om tirsdagen.
Ta’ evt. kassen med - vi har skærm og tastatur.
Nørderne kan også kontaktes på itcafe@4syd.dk

Tirsdag 6. februar kl. 18
serverer it cafeen Hvidkålsuppe
m/flæsk og medister
Dessert: Pandekager m/is og syltetøj
Kr. 35
Tilmelding fredag 2. februar
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HÆRVÆRK I SVANEN PÅ BILER

Søndag den 17. december kl. 00:45 blev der begået hærværk på min bil i
Svanens kvt. i carport nr. 37. Der blev kastet en haveflise ind gennem
sideruden, fordi jeg nok har en stander til GPS monteret ved forruden i
bilen og på den baggrund troede at min GPS lå i handskerummet i bilen.
Det var min nabo der ringede på døren og fortale os, at der var kommet 2
store knald fra carporten som de bor op til og han ønskede ikke at gå derud alene. Vi gik derefter sammen derud og her opdagede jeg hærværket
på min bil.
Her Nytårsaften var min søn og svigerdatter på besøg hos os - og kl.
00:30 blev der ringet på døren af fire unge mennesker der spurgte om vi
ejede en grå Ford stationcar på parkeringspladsen ud for Svanen 11 og
det måtte vi sige ja til, fordi det var min søns og svigerdatters bil. Bagruden var blevet knust på deres bil. Det er utroligt, at der i løbet af 14 dage
er sket hærværk på først min bil og derefter på min søns og svigerdatters
bil i 4 Syd. Det har været et dyrt bekendtskab for familien, fordi vi har
selvrisiko på vores bilforsikringer.
Flemming Larsen
Svanen 11 B

ANSØGNINGER TIL AKTIVITETER
I BEBOERHUSET

De beboere der kunne tænke sig at starte en aktivitet op i beboerhuset,
kan ansøge beboerhusudvalget om penge til aktiviteten.
Læg en ansøgning i postkassen i beboerhuset, så vil udvalget hurtigt behandle ansøgningen. Du kan også skrive til, beboerhuset@va4syd.dk
HE

ANSØGNINGER TIL FORSKØNNELSE AF
PLADSER OMKRING VORE HUSE

De beboere der kunne tænke sig, at forskønne en plads ved deres hus,
kan ansøge nævn/miljøgruppe om penge til planter og buske
Læg en ansøgning (gerne med tegning) i postkassen i beboerhuset, med
angivelse af, hvad det drejer sig om, så vil nævnet/miljøgruppen hurtigt
behandle ansøgningen. (Husk underskrifter fra omkringboende)
HE
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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 vores officielle, som hedder www.va4syd.dk.
Jørgens hjemmeside er ”privat” oprettet, men indeholder kun afdelingsrelaterede 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.albertslunddelebil.dk og www.vallensbaekmose.dk disse sider fortæller lidt om
livet i og lige uden for vores dejlige afdeling. Det er tilladt at kopiere alt fra hjemmesiderne og sende det videre til venner og bekendte.
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
miljoegruppen@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

PROBLEMER MED TV INTERNET
0G COMX TELEFONER

Ang. tv og radio + it så har vi nu ( i modsætning til før ) 3 andre muligheder, 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

RÅDGIVNING FOR PSYKISK SYGE
STED. KANALENS KVT. 164.ST.
TID. HVER TORSDAG FRA 10 – 12.
SOCIALPSYKIATRIEN
I ALBERTSLUND KOMMUNE
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BEBOERNÆVNET - VA AFDELING 4 SYD
POSTADRESSE: SVANENS KVT. 22
2620, ALBERTSLUND
BEBOERNÆVN:
Ove Hansen
Tove Meyling
Allan Vangsøe

Ørnen
Ørnen
Uglen

4A
17A
11A

Maja Reutzer
Henny Eilersen=HE
Lena Kujahn
Vibeke Hansen

Uglen
Ørnen
Ravnen
Hanen

9C
26A
14B
4A

8830
4364
4364
4364
4364
4364
8832

Ørnen
Ørnen

7B
20B

4364 5868

Duen

9A

4364 3618

9113
8466
0140
8070
1594
8808
0412

SUPPLEANTER:
Hans Froulund
Jette Rasmussen
REVISOR:
Willy Andersen

____________________________________________________________________________________________

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
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FEBRUAR KALENDEREN
Genbrugshal og containerplads er åben:
Mandag til fredag
kl. 11-11.25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18
Nævnsmøde:
Onsdag 13.
Tirsdag 27.

kl. 19
kl. 19

BEMÆRK:

FASTELAVN SØNDAG 18.

MARTS KALENDEREN
Genbrugshal og containerplads er åben:
Mandag til fredag
kl. 11-11,25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18
Nævnsmøde:
Tirsdag 13.
Tirsdag 27.
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kl. 19
kl. 19
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