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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. april
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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TAG IMOD EN KLIMA - UDFORDRING
Beboerne i Hyldespjældet har udfordret alle boligområder i Albertslund på, hvem der i 2007 procentvis kan nedsætte sit CO2 udslip fra
varme og elforbrug mest.
Miljøgruppen i 4 Syd har på beboernes vegne taget udfordringen
op og tilmeldt os konkurrencen.
Så nu kan vi være med til sætte fokus på CO2-ledningen og de
medfølgende konsekvenser for klimaet.
Fra april 2007 gennemfører Miljøministeriet og Energi- og Trafikministeriet en national kampagne, som hedder:

” ET TON MINDRE”
Med den kampagne opfordres alle danskere til at udfordre sig selv
og hinanden til at nedsætte sit personlige CO2 udslip med et ton
årligt.
Hyldespjældets udfordring er et lokalt tiltag til denne kampagne.
Miljøgruppen går nu i ”tænkeboks” for at finde ud af hvad vi i fællesskab kan gøre for at 4 Syd får sparet rigtigt meget på varme og
el-forbrug i 2007 så vi kan vinde konkurrencen.
Hvis du har gode spareråd, som du gerne vil give videre til andre
eller ideer til hvad vi skal gøre her i 4 syd for at vinde konkurrencen, så er du mere end velkommen til at kontakte Miljøgruppen
eller skrive om det her i bladet.
Måske har du lyst til at deltage aktivt i miljøgruppens arbejde med
denne spændende udfordring, så kontakt os endelig.
Vi håber at alle beboere tager udfordringen op !
Der vil komme mere information fra miljøgruppen.
Miljøgruppen 4 Syd/ Tove J
Betonhjertet marts 2007
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”ØRNEN”
Dato

Menu

Torsdag
1. marts
Kl. 18

Frikadeller m/stuvet hvidkål

Torsdag
8. marts
kl. 18

Pizza m/oksekød og salat

Torsdag
15. marts
kl. 18

Enebærgryde m/bagt mos

Torsdag
22 marts
kl. 18

Karbonader m/grøntsager

Torsdag
29. marts
Kl. 18

Forårsruller m/rejer og bønnespirer
Kylling i karry /ris
Tilmelding 26. marts

Tilmelding mandag 26. februar

Tilmelding mandag 5. marts

Tilmelding mandag 12. marts

Tilmelding mandag 19. marts

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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ALLE HAR EN GOD HISTORIE
Alle har en god historie også vores boligafdeling VA 4Syd
Og den vil vi gerne høre og se mere om lørdag 24 marts 2007
Vil vi lave en aften om vores egen historie vi mødes kl. 16.00 hvor
alle beboere opfordres til at komme med billeder – historier - lyd –
og andet det er så meningen at vi samler det hele på en DVD (el.
lign) som alle så kan få (købe)
Kl. 18.00 er vi nogle der over bål har lavet bøf stroganoff med
kartoffelmos
Tilmelding til middagen er torsdag den 22 marts og prisen er 35 kr.
cafe@va4syd.dk
Efter middagen er der dømt spilleaften bl.a. findes der et spil om
danskernes egen historie som vi vil prøve .
Jørgen Hansen

PC CAFEEN SERVERER
Tirsdag
13. marts
Kl. 18

Brunkål m/flæsk 35 kr.
Tilmelding fredag 9. marts

Tirsdag
20. marts
Kl.18

Fiskefad m/champignon, rejer og ris 35 kr.
Tilmelding fredag 16 marts
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NØRKLEKLUBBEN
Nu er der kommet gang i
“NØRKLEKLUBBEN” i Beboerhuset Ørnen
Vi er 6 – 8 personer der mødes hver 14 dag.
Vi er begyndt stille og roligt med lidt strikketøj.
Men allerede de første aftner var der flere ideer
om ting vi kan nørkle med.
syarbejder - patchwork - decupage - pileflet m.m.
Og for resten - første aften blev der lavet en flot
billedcollage med billeder fra afdelingens fastelavnsfester.
collagen hænger nu i beboerhuset.
Næste møde aftner
Mandag d. 5. marts kl. 19.30 – Hyggeaften
Tirsdag d. 20. marts kl. 18.30 – Temaaften
Male påskeæg og andet påskepynt – også for børn
Onsdag d. 11. april kl. 19.30
Torsdag d. 26. april kl. 19.30 Temaaften ?
Det er muligt at lave kaffe og the.
Vel mødt
”Nørkleklubben”
Kontaktpersoner
Tove tlf. 43620915
eller Lena 43648808
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NYE KØKKENER
DEJLIGE KØKKENER
FLOTTE KØKKENER
Der er stadig plads på ”køkkenlisten”, så hvis der er nogle beboere
som kunne tænke sig at få et nyt køkken i år, bedes I henvende
jeg på ejendomskontoret for at blive registreret. Betalingen for det
nye køkken vil foregå over huslejen med en stigning på mellem ca.
kr. 400 -550,- pr. måned, afhængig af hvilket køkken, materialer,
og tilvalg man vælger.
Der vil blive afholdt et orienteringsmøde hvor der kan stilles spørgsmål, og hvor man kan se en model af et køkken i fuld størrelse.
Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle” princippet, så skynd jer!!!
Med venlig hilsen
Afdelingsleder Michael Willumsen

BEVILLING TIL MAD OG ANDET UNDER
BEBOERAKTIVITETER
Vil I forskønne et område, holde loppemarked, et kvarterarrangement eller andet for afdelingens beboere kan I søge midler til
fortæring og lign.
I søger økonomi på flg. måde:
I skriver en ansøgning til nævnet om, hvad arrangementet drejer
sig om og om, hvor mange penge I søger.
I kan max. få bevilget 100 kr. pr husstand, der har tilmeldt sig med
underskrift, som medsendes ansøgningen.
Regnskab skal ske med bon eller regning.
Med venlig hilsen Nævnet
Betonhjertet marts 2007
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LIDT OM HAVEN FRA AGENDA CENTRET
Vinterbeskæring.
Så blev det endelig tid for vinterbeskæring! Januar-februar er
som regel en god tid at beskære
i. Det er nemmere at se, hvilke
grene der skal fjernes. Og der er
nok også bedre tid til beskæringen på denne årstid, hvor græsset ikke skal slås.
Men man skal ikke beskære ukritisk. Træerne er i dvale nu, og de begynder først at reparere på sårene til sommer. Så det er bedst at nøjes med småbeskæringer nu, og vente med de store
indgreb til efter 1. Juni.
Du kan nå at plante endnu.
Så længe der ikke er frost i jorden, kan du sagtens plante løvfældende buske og
træer. Men det gælder ikke for de stedsegrønne planter! De skal også bruge vand
om vinteren, så de kan dø af udtørring, hvis frosten kommer, og binder vandet i
jorden. Og vi kan jo stadig nå at få masser af frost. – Sidste år havde vi også mildt
vejr i januar. Men da vinteren så endelig kom, blev den hængende med streng
frost langt ind i april.
Lugning om vinteren?!.
Det lyder måske som en dårlig vits, men det er faktisk en god idé at luge havens
bede, når vi har sådan en varm drivhuseffekt-vinter som i år. Så længe der ikke er
frost, bliver ukrudtet ved med at vokse og samle energi i rødderne. Og når foråret
så kommer, har ukrudtet allerede et stort forspring, og kan hurtigt løbe fra os. Det
kan du undgå, hvis du tager en vinter-tørn i haven med lugejernet og ’klør fem’.
Dræbersnegl.
Når vinteren er mild, betyder det også, at der er masser af dræbersnegle – og
andre snegle – i haven, som lever i bedste velgående. Hvis ikke vi får en ordentlig
omgang frost, må vi regne med at 2007 bliver det værste snegle-år, vi endnu har
oplevet! I så fald må vi forberede os på en ekstra indsats med saksen, spaden,
sneglehegn, Ferramol og kogende vand.
Husk at tømme komposten!
Du kan stadig nå at tømme kompostbeholderen ud i havens bede. Komposten
fungerer glimrende som jorddække, og det gør ikke noget, hvis komposten ikke er
helt færdigomsat. Der er ikke noget så ærgerligt, som at stå med en fyldt kompostbeholder sidst på vinteren, hvor det hele er frosset, og være nødt til at smide
køkkenets kartoffelskræller og kaffegrums ud til forbrænding!
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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
Betonhjertet marts 2007
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VAGTORDNING

Udenfor Bo-VEST`s åbningstid kan VA`s vagtordning kontaktes
på nedenstående telefonnummer
Ordningen gælder alle VA`s afdelinger og skal uden for den
normale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser
med bygninger
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

Vagtnummeret er 70153800

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 driftforstyrrelse
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) 17.30-18.00
Betonhjertet marts 2007
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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.

kl. 19
kl. 19

JULETRÆER ENDNU ENGANG

Søndag 7. januar havde vi et arrangement i genbrugshallen hvor
man kunne gætte på hvor mange juletræer der blev indleveret.
Det rigtige tal var 57, den beboer der kom nærmest er Susanne
Ravnen 6 a med 55, Susanne har fået et gavekort på 100 kr.
til Bog og Ide.
HE

Kanal 4, SBSNET, TV2 news og TV2 radio 88,4
Nyt om TV kanalerne fra 1 januar er Kanal 4 blevet erstattet med SBS
net på deres hjemmeside kan i se hvad de sender http://
www.sbsnet.dk/
- men ComX forhandler med Kanal 4 om at tilbyde kanalen i deres TV
pakke 3. Pt. intet nyt TV 2 News Tv2 radio kan høres på 88,4
It-udvalget
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