
1 Betonhjertet august 2007   

VA 4 Syd                 NR 7  AUGUST 2007    



2 Betonhjertet august 2007 

BETONHJERTET ER BEBOERBLAD FOR AFDELING 4 SYD 
REDAKTIONEN BESTÅR AF 
Henny Eilersen, Erik Vang Nielsen, Dorthe Larsen og Maja Reutzer  
Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden 10 august 
mærket  ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:  
betonhjertet@va4syd.dk  
Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. september 
 
Betonhjertet er trykt på Torben Larsens bogtrykkeri i Stokkemarke 
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”ØRNEN” 

Prisen er 35,00 kr. Pr. gang  
 

Tilmelding kan ske på følgende må-
der: 

 
Email: cafe@va4syd.dk  
Mobil 2893 7251 

 
Eller smid en seddel med navn og 
antal i postkassen i beboerhuset  
Ørnen, Svanens Kvt. 22 

Dato Menu 

 
 
 
 

  
 
  

  

  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Alle dage kl. 18 
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KLIMAUDFORDRING 
 
“ET TON MINDRE” 
 
Denne artikel skriver jeg først i juli efter det har regnet ekstremt 
meget i de seneste uger. Der er oversvømmelser ved St. Vejleå og 
ved søerne i Kongsholmsparken og der er enkelte beboere i vores 
afdeling, der har fået vand i kælder/underetager. 
Det diskuteres igen-igen om den megen regn skyldes menneske-
skabte klimaforandringer på grund af CO2 udslip eller ”kun” er 
tilfældige udsving i klimaet. 
 
Mens eksperterne diskuterer hvorfor det regner mere end normalt, 
kan vi beboere i 4 syd handle og gøre vores indsats for at nedsætte 
vores energiforbrug og dermed CO2-udslippet. 
 
Vi har efterhånden fået anskaffet os meget elektronisk udstyr, der 
skal oplades fra el-nettet.  
Afhængig af familiens størrelse kan vi hurtigt få mange opladere 
siddende i stikkontakter rundt omkring i lejligheden.  
De bruger alle elektricitet og mange opladere er desværre indrettet 
sådan, at der er et lille strømforbrug på ”stand by”, selvom udstyret 
er færdigopladet. 
 
Når Betonhjertet udkommer til august håber jeg, at det er dejligt 
sommervejr med sol og varme, så alle kan nyde sommeren. 
 
 
August måneds spareråd. 
 

Lad kun dit elektroniske udstyr sidde i opladeren  
til det er færdig opladet. 
Husk at slukke for opladeren på kontakten.  

 
      Miljøgruppen 4 Syd/TJ   
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  GRILLAFTEN  
  PÅ BROGÅRDS PLADS 
 

Traditionen tro afholder vi Grillaften på Bro-
gårds Plads den første fredag efter skolesom-
merferien. Vi mødes: 

Fredag d.17. august  
kl.18 

 
I tager mad, drikke og service med hjemmefra. 

Plus hyggehumør med. 
Der vil stå en tændt grill og borde og stole til 

fri rådighed. 
Vi lover, det bliver hyggeligt. Det plejer det at 

være 
 
 

 
 
 
 
Sommerlig hilsen 
Miljøgruppen   
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MILJØGRUPPENS ARBEJDE 
Opsamling af miljøgruppens arbejde fra  
september 2006 – maj 2007. 
 

Miljøhandlingsplanen:  
Den blev godkendt på beboermødet i september 2006 sammen med 
kommissoriet og valg til gruppen. 
Agendacentret og kommunens miljøforvaltning tilbød os at deltage i et 
forsøg hvor planen blev indsat i den årlige pjece om afdelingens grøn-
ne regnskab (Flappjecen). Det kom den og det fungerede godt nok. 
Herefter er vi blevet tilbudt hjælp fra Agendacentret til at udføre nogle 
af de tiltag vi selv evt. kunne have svært ved at sætte i gang. Det har 
vi sagt ja tak til.  
Det er få tiltag vi søger hjælp til, da vi selv synes vi er godt på vej 
med de fleste. 
Affald: 
I samarbejde med driften og genbrugsgruppen følger vi op på den 
kommunale og afdelingens affaldsordning. Vi har holdt møde med 
genbrugsgruppe og drift om containerpladsen og affaldssorteringen i 
oktober -06 og forventer at holde næste møde i august -07. 
Grønt Diplom:  Arbejdet omkring diplomet er ikke afsluttet endnu. 
VA´s miljømedarbejder er holdt op og vi arbejder derfor på, at få af-
sluttet projektet selv. 
De grønne områder: 
De Grønne skemaer:  

Alle beboere i afdelingen er nu spurgt om deres forslag til forskøn-
nelse / vedligeholdelse af afdelingens grønne arealer. I samarbej-
de med driften gennemgår vi hele afdelingen og prioriterer og 
udarbejder forslag til de forskellige områder. Inden projekterne 
bliver udført, høres de berørte beboere. 

Beboeransøgninger: vi har modtaget en del ansøgninger vedr. for-
skønnelse af fællesarealer, fældning af træer og om færdiggørelse 
af ”syd 2020” puljeprojekter. Alle er behandlet i samarbejde med 
driften. 

Forårsforskønnelsen i april var ingen succes. Mange gav udtryk for, at 
driften havde været og forskønnet deres områder. Enkelte beboe-
re gik alligevel i gang og fik en god frokost ud af det. 

Klimaudfordringen: 
Vi har tilmeldt os Hyldespjældets konkurrence om at sænke vores 
CO2-udslip. 
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I flere indlæg i Betonhjertet og Miljøhjertet har vi orienteret om, hvor-
dan vi kan spare på energien og passe bedre på miljøet. Vi opfordrer 
beboerne til selv at holde regnskab med, hvor man kan spare. I sam-
arbejde med nævn og drift har vi bl.a. snakket om årligt serviceefter-
syn af boligerne, udskiftning af hårde hvidevarer og indkøbspolitik. 
Vores afdeling har, sammen med andre, modtaget kommunens ”Grøn 
Initiativpris”. Det er et billede, der kommer til at hænge i beboerhu-
set. 
Orientering til og fra beboerne: 
Indlæg i Betonhjertet: vi sender løbende indlæg til bladet 
Miljøhjertet blev uddelt i april. Det blev et flot blad, der omhandlede 

beboeraktiviteter, miljøarbejdet og fremtidige miljøtanker.. 
Hjemmesiden bliver ajourført løbende. Der kan man få informationer 

om miljøgruppens arbejde. 
Beboerhenvendelser: Vi har fået mange mundtlige henvendelser vedr. 

driftens, genbrugsgruppens og vores tiltag. 
Beboeraktiviteter: 
Lysfest på Brogårds Plads fredagen inden jul var en hyggelig eftermid-

dag. Børn fra Spætten sang, vi fik gløgg på bål og æbleskiver. 
Store Bededagsaften gik vi igen aftentur på volden. I år tilsåede vi de 

ovale bede på volden med sommerblomster og efter den traditio-
nelle øl eller vand hos Lars og Lone, vendte vi tilbage til beboer-
huset til kaffe og hveder. 

Disse traditioner fortsætter sammen med Grillaftenen på Brogårds 
Plads, fredag d.17.august og ”Store Dragedag” søndag d.28.oktober. 
Næste Lysfest på Brogårds Plads er fredag d.21.december. 

 
       Miljøgruppen/Lena Kujahn 
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 STORE BEDEDAGS  
 AFTEN 2007 
 

 
Alex bagte 60 hveder. 
Tilbehør var: smør, syltetøj, kaffe/te og mælk/fløde. 
Nogle af os spiste først middag i Café Ørnen.  
Resten mødte op da vi gik på volden.  
 
Kommunen gav frø til såning på ovalerne på volden. Så vi såede på 
vej hen til Lone og Lars, der som sædvanlig trakterede med øl og 
vand. 
 
Efter en hyggesnak, såning osv., gik vi tilbage til beboerhuset og 
spiste hveder, drak kaffe og te og hyggesnakkede.  
Vi var i alt 45 beboere – nogle fra andre afdelinger. (Kanalens kvt, 
Galgebakken, Buerne og AB gård og række.) 
 
Desværre fik vi ikke sunget. Sanghæfterne lå hos Tove og Tage, 
der var i Sverige og de, der havde nøglen til sanghæfterne var i 
Prag.  
 
Solen skinnede og det var lækkert vejr. 
 
Der blev taget mange gode fotos. 
 
Lena/miljøgruppen 
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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  
          

           
                                                                                      

 

ET HJERTESUK 
Det er dejligt, at få så mange indlæg til Betonhjertet, men det ville 
være rigtig dejligt, hvis alle indlæg var i word eller Publisher, det 
ville spare redaktionen for mange bryderier. 
Det er heller ikke smart at sende filer i pdf og slet ikke når der er 
fejl i dem. 
       Med venlig hilsen Henny Eilersen 
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  LINEDANCE. 

 
 Linedance starter op igen efter sommer- 
ferien  MANDAG d. 3. SEPTEMBER kl. 19.30  
i beboerhuset 
                                   
 Det koster 25 kr. per gang og Hanne er  
instruktør. Vi danser 1 time og slutter af med 
en kop kaffe. 
 
 Vi har det meget hyggeligt og der både danses 
og grines. Så kom og vær med ! 
 
 
 
 
Anette/miljøgruppen 
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Resultat af afstemning om de 5 TV kanaler i Fri Modul Pakke 

 

VALG 1 VALG 2 VALG 3 VALG 4 VALG 5 VALG 6 VALG 7 

        

        

        

        

        

        

Pris pr. 
md.: 

79,00 

Pris pr. 
md.: 

85,00 

Pris pr. 
md.: 

90,00 

Pris pr. 
md.: 

88,00 

Pris pr. 
md.: 

90,00 

Pris pr. 
md.: 

76,00 

Pris pr. 
md.: 
101,00 

  
  
  
 
 

4 Syd 
  
 
 

4 Nord 
  
  

5 kanal 
  
 

Ialt 

  Valg 
1 

Valg 
2 

Valg 
3 

Valg 
4 

Valg 
5 

Valg 
6 

Valg 
7 

B
lanke  

A
fgivne  

stem
m

er  

% 

  8 1 5 5 28 53 24 3 127   

% 6% 1% 4% 4% 22% 42% 19% 2%   46 

  5 - 8 2 21 44 22 - 102   

% 5% 0% 8% 2% 21% 43% 22% 0%   45 

  3 - 3 - 12 28 9 - 55   
% 5% 0% 5% 0% 22% 51% 16% 0%   19 

  16 1 16 7 61 125 55 3 284   
% 6% 0% 6% 2% 21% 44% 19 % 1%   36 

Sådan faldt stemmerne: 
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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 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 
miljoegruppen@va4syd.dk 
cafe@va4syd.dk 
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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 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 

AUGUST KALENDEREN 
 
 Genbrugshal og containerplads er åben: 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag      kl. 17-18 
 
Bemærk: 
 
Grill aften på Brogårds plads 
Fredag 17. kl. 18 
 
Cykeltur til legepladser: 
Søndag 19. kl. 14 til ca. 16.30 
   
     
     



15 Betonhjertet august 2007 

BEBOERNÆVNET — VA   AFDELING  4 SYD 
POSTADRESSE: SVANENS KVT. 22 
2620 ALBERTSLUND’ 
 
BEBOERNÆVN: 
Ove Hansen   Ørnen   4 A  8830 9113 
Tove Meyling   Ørnen  17 A   4364 8466 
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 
Pia Petersen   Ørnen 19 C  4362 9918 
 
Suppleant:  
Finn Kye    Ravnen 12 B  4364 0648 
 
REVISOR: 
Willy Andersen   Duen          9A  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 
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Kulturøkologisk Forening i Albertslund 
 
 

 
 
 
 

    INVITATION 
Find Albertslunds bedste legepladser ! 

Vi cykler - i børnetempo - 
rundt til 4-5 af byens legepladser. 

Hvor de voksne snakker mens  
børnene leger/afprøver legepladserne 
Legepladserne gemmer sig godt inde i  

boligområderne. 
Oplevelser for børn ligger skjult  

som skattene i en skattejagt. 
Tag cyklerne frem og tag børnene med. 
Søndag d. 19. august kl. 14.00 – ca. 16.30 

Vi mødes i Albertslund Centrum -  
ved Apoteket. 

Alle er velkomne ! 
 
 
 
 

Med venlig hilsen Kulturøkologisk Forening 


