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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 maj
mærket ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:
betonhjertet@va4syd.dk
Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. juni
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
2

Betonhjertet maj 2007

”ØRNEN”
Dato

Menu

Tirsdag
1. maj

Vildsvinesteg med tilbehør
Tilmelding fredag 27. april

Torsdag
3. maj

Lasagne med salat
Tilmelding mandag 30. april

Tirsdag
8.maj

Kyllingewok m/løse ris
Tilmelding torsdag 3. maj

Torsdag
10. maj

Skipperlobescoves m/rødbeder
Tilmelding mandag 7. maj

Tirsdag
15. maj

Stegt rødspætte m/persillesauce og carotter
Tilmelding fredag 11.maj

Tirsdag
22. maj

Solskinskarbonade m/kart.kroketter, bearnaise og ærter
Tilmelding fredag 18.maj

Torsdag
24. maj

Forloren hare m/kart. sauce og rabarberkompot
Tilmelding mandag 21. maj

Tirsdag
29. maj

Stegt flæsk m/persillesauce og rødbeder

Torsdag
31. maj

Enebærbøf m/råstegte kart. vildtsauce og æblesalsa
Tilmelding tirsdag 29. maj

Tilmelding fredag 25. maj

Alle dage kl. 18

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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GÅTUR PÅ VOLDEN
TORSDAG 3. MAJ
Traditionen tro går vi aftentur på volden
Store bededags aften.
Vi mødes på volden ved Brogårds plads kl.19 og starter
voldvandringen derfra.
Der er muligvis en øl - eller vandpause på vejen –
traditionen tro!
Efter gåturen vil der kunne synges
passende viser i beboerhuset
med dertil hørende varme hveder, kaffe/te og saft.
Mød stærkt op i godt humør.
Inviter gerne beboere med fra andre boligafdelinger.
Miljøgruppen.

KOMMENTAR TIL HUND I SNOR

Jeg mener at det er for ringe, hvis vi kun har eet sted i kommunen hvor
hundene kan få lov til at springe af sted uden at være i snor. Der må da
kunne etableres et sted i Kongsholmparken til formålet.
Det er jo ikke alle der har en bil at sætte hunden ind i og derefter køre til
Vestskoven
HE
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HUND I SNOR

Noget kunne tyde på, at ikke alle hundeejere er bekendt med
reglerne for hundehold og ej heller med Hundeloven.
Man SKAL holde sin hund i snor ALLE steder - med mindre det tydeligt er
skiltet, at det er tilladt at have hunden med uden snor. Og i så fald skal
man have "kontrol over hunden", dvs. at man skal kunne kalde den til sig.
Det er langt fra alle hundeejere, der har så meget kontrol over deres
hund, at de kan kalde den til sig, hvis den ser en anden hund.
Det er således heller ikke lovligt, at have hunden løs i Kongsholmparken det står faktisk på de mange skilte, der er sat op i Parken.
Til løse hunde har vi i Albertslund "Hundeskoven" oppe i Vestskoven.
Nu kan jeg kun tale for mig selv, men det er en daglig irritation for mig på
mine gåture med min lille hund, at vi ikke kan gå i fred for løse hunde.
Min hund er flere gange end jeg har lyst til at tænke på, blevet overfaldet
af store hunde uden snor.
Så det er ofte med hjertet oppe i halsen, at vi går tur.
Men kan det virkelig passe, at fordi man har en lille hund, så kan man ikke
gå tur uden at skulle frygte for løse hunde?
En anden problematik er hundens efterladenskaber....
Det kan ikke kun være mig, der synes, at synet og lugten af en hundelort
- om den så ligger på græsset, på fortovet eller sidder under egne eller
børnenes sko, ikke er særligt lækkert??
Der er stativer rundt i området med hundeposer til fri afbenyttelse - og
ellers kan de købes i supermarkedet.
Og har man en stor hund kan man nok bruge to poser?
Så kære hundeejer: hold din hund i snor og saml op efter den - så bliver
her rart at være for os alle sammen - hundeejer eller ikke-hundeejer.
Venlig hilsen Henriette
Navn og adr. er redaktionen bekendt
Betonhjertet maj 2007
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KLIMA UDFORDRING ”ET TON MINDRE”
Nu er ”Klimaudfordringen” og ”Et ton mindre”
kampagnerne for alvor skudt i gang.
Så nu er der er flere steder, hvor du kan finde inspiration og
gode råd til, hvordan du kommer i gang med at nedsætte dit forbrug af f.eks. varme og elektricitet og dermed sende mindre CO2
ud.
Du kan f.eks. gå på Agendacentrets hjemmeside
www.agendacenter.dk og afgive dine klimaløfter og finde spareråd.
Du kan også gå ind på www.1tonmindre.dk hvor du på
”CO2 beregneren” kan få udregnet dit eget CO2 udslip.
Du skal blot give forskellige oplysninger om dit forbrug af varme, el
transport o.sv., så bliver dit CO2-udslip beregnet og sammenlignet
med gennemsnitsforbruget. Det vises også, hvor du har det største
forbrug, om det er varme, el eller transport.
Det er ganske let at bruge denne hjemmeside, det tager lidt tid,
men du får til gengæld spændende og inspirerende information og
til sidst få du konkrete eksempler på hvor netop du kan gøre en
indsats.
Hvis du har brug for hjælp til at gå på hjemmesiderne vil miljøgruppen gerne hjælpe eller du kan få hjælp i IT-klubben, som mødes i
beboerhuset tirsdag aften kl 19.

Maj måneds spareråd.
Vores køleskabe og frysere bruger meget el, de skal jo køre hele
tiden. Det er derfor meget vigtigt at temperaturen i køleskabet er
rigtig.Anbefalet temperatur er: i køleskab + 5° C i fryser - 18° C
Husk at rime din fryser af med jævne mellemrum, den bruger mere
strøm hvis den er rimet meget til.
Miljøgruppen 4 Syd/TJ
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REJSEGILDE OMKRING
AKTIVITETSPLADSERNE.
NU GÅR VI I GANG
Her i foråret vil vi kunne se begyndelsen på forskønnelsen af aktivitetspladserne i Albertslund syd. Efter meget forarbejde og mange debatter på
beboermøder og andre steder, er der i skrivende stund kun den endelige
behandling i kommunalbestyrelsen tilbage. Det sker d.17.april.
Desværre bliver projekterne dyrere end antaget. Derfor bliver 2 pladser
skåret væk. Den ene er i vores afdeling. Nemlig plads 7: fællesarealet ved
Svanen 1-3.
I alt bliver 5 pladser renoveret/forskønnet:
Plads 1: boldbanen bag Kongsholmcentret.
Plads 2: ”Byparken” ved kanalen mellem Storken og Hvalen.
Plads 3: ”Legegaden” stiforløbet mellem Krebsen og Fisken.
Plads 4: Fællesarealet ved Mågens kvt. 1-5
Plads 6: Aktivitetspladsen ved vores beboerhus.

Stjernedemonstration
Torsdag d.24.maj Kl.17
Fra beboerhusets aktivitetsplads
Bydelens ”vartegn” vil blive ”Byparken”.
Der er planlagt anlæg til forskellige aktiviteter for hele familien.
Det er et flot projekt og det bliver spændende at se færdigt.
Her vil rejsegildet foregå og vi kommer dertil via en stjernedemonstration
fra de øvrige aktivitetspladser.
Vores tre RUC studerende: Mie, Djawed og Mads (dem med campingvognen) er med til at arrangere festlighederne der. De efterspørger gode ideer fra aktive beboere, der vil deltage.
Vi starter optoget fra vores aktivitetsplads bag beboerhuset.
Er der nogle, der melder sig frivilligt til at være med til at arrangere optog
eller andre aktiviteter fra vores del, er i velkomne til at kontakte mig.
Husk i øvrigt, at de tre RUC studerende laver fotoworkshop, møbelworkshop og meget mere.
Se deres indlæg i forrige Betonhjerte.
Med venlig hilsen
Lena Kujahn
Betonhjertet maj 2007
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SLÆGTSFORSKNING
I PC-CAFEEN
Fra tirsdag den 8 maj og hver tirsdag i maj måned har du måske mulighed
for at finde dine rødder
Tage Jensen vil disse aftener lære dig lidt om slægtsforskning.
Slægtsforskning bliver et spændende multimediekursus hvor vi vil lære dig
hvad slægtforskning er, og hvordan du kommer hurtigt i gang.
Du vil få et komplet program til at holde styr på din families stamdata osv.
Mød op vi starter kl. 19.00 med selve kurset
Hvis du har lyst vil Cafe Ørnen servere aftensmaden for dig fra kl.18.00
Se vores hjemmeside www.va4syd.dk
It-udvalget

HJÆLP BØRN OG UNGE DER HAR
PROBLEMER — KONTAKT SSP

"SSP er et samarbejde mellem Skolerne, de Sociale myndigheder og Politiet, der har til formål at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og
unge.
SSP-medarbejderne hører gerne fra beboere der har kendskab til børn
eller unge der mistrives. Vores opgave er bl.a. at hjælpe unge der er truet
af misbrug og/eller som måske er på vej ud i kriminalitet.
Vi er hverken politi eller vagter, men har som fokus, at sikre at truede unge får den nødvendige kontakt og hjælp til at komme videre.
Hvis man som beboer er bekymret for et ungt menneske. Det uanset om
det handler om misbrug eller andre former for mistrivsel er man velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnr.
Kontakt: SSP-medarbejderne Hanne Bille eller
Mikkel Nielsen på tlf. 20 47 90 50
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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

JØRGENS HJEMMESIDE
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 maj 2007
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MAJ KALENDEREN
Genbrugshal og containerplads er åben:
Mandag til fredag
kl. 11-11.25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18

BEMÆRK:
Pinsedag lukket
2. pinsedag åben
kl. 14-16
søndag 6. er genbrugsplads og hal åben
kl. 10-16
Nævnsmøde:
Mandag 8.

kl. 19

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
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BEBOERNÆVNET — VA AFDELING 4 SYD
POSTADRESSE: SVANENS KVT. 22
2620 ALBERTSLUND’
BEBOERNÆVN:
Ove Hansen
Tove Meyling
Maja Reutzer
Henny Eilersen=HE
Lena Kujahn
Vibeke Hansen
Pia Petersen

Ørnen
Ørnen
Uglen
Ørnen
Ravnen
Hanen
Ørnen

4A
17 A
9C
26 A
14 B
4A
19 C

8830
4364
4364
4364
4364
8832
4362

Suppleant:
Finn Kye

Ravnen

12 B

4364 0648

REVISOR:
Willy Andersen

Duen

9A

9113
8466
8070
1594
8808
0412
9918

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) 17.30-18.00
Betonhjertet maj 2007
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FORÅRSRENGØRING
LØRDAG 21. APRIL– SØNDAG 6. MAJ
Når I sidder med dette beboerblad i hånden, er forårsrengøringen i fuld gang.
Miljøgruppen har skudt den i gang med Inspirationsmøde og
morgenmadssamlinger.
I kan søge Miljøgruppen om 100 kr. pr. husstand til
bespisning, når I forskønner jeres fællesareal.
Se i øvrigt ”Miljøhjertet”, der blev omdelt først i april.

NØRKLEKLUB
Nørkleklubben fortsætter
ufortrødent i maj
Torsdag d.10.maj kl.19
Efter spisning i Café Ørnen
Onsdag d.23.maj kl.19
Begge aftener i beboerhuset Ørnen
Mød op og vær med
Det er rigtigt hyggeligt
Vi holder sommerpause
juni, juli og august
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