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

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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KLIMAUDFORDRING
” Et ton mindre”
Nu har der siden marts måned været en artikel i Betonhjertet med Klimaudfordring som overskrift.
Måske tænker du ”Hvad er det nu med den Klima-udfordring”?
Klimaudfordringen går ud på at vi er 10 boligområder her i Albertslund,
som har udfordret hinanden på hvilket af områderne, der kan nedsætte sit
CO2 udslip mest ved at spare på el- og varmeforbruget.
I første omgang var konkurrencen kun planlagt til at foregå i 2007, men
nu har repræsentanter fra de 10 boligområder besluttet at fortsætte i
2008 og måske i 2009, hvor FN´s Klimakonference skal afholdes i København.
Vi vil invitere flere boligområder med i den nye klimaudfordring i 2008 og
vi håber at vi kan bliver rigtig mange i 2009, så vi kan sende et flot signal
fra Albertslund og Vestegnen til alle de klimakloge deltagere i Klimakonferencen.
Nu er det sådan at selve udfordringen går på at spare på el og varme,
men det er kun fordi det er de to områder, hvor vi kan få reelle tal til at
afgøre konkurrencen.
Men i virkeligheden er der flere kilder i hverdagen der giver CO2 udslip.
Især er transport et af de områder, der giver stort CO2 udslip, med mindre vi gå eller cykler. Det har C. Runeberg en god artikel om i sidste nummer af Betonhjertet.
Hvis du har en god ide til besparelse, så skriv om det i Betonhjertet eller
giv det videre til Miljøgruppen, så kan det indgå i vores artikler.
Hvis du ikke rigtigt er kommet i gang med at nedsætte dit CO2 udslip, så
er det ikke for sent, for vi forsætter som sagt klimaudfordringen og hvis vi
virkelig skal stoppe klimaforandringer skal alle bidrage.
Så husk – hvis alle i 4 syd gør en indsats for at nedsætte CO2 udslippet,
så kan vi vinde klimaudfordringen i 2007 og få opsat en flot klima mosaik.
Og ikke mindst vi kan få god samvittighed, fordi vi ved at vi har gjort en
indsat for verdens klima.
Miljøgruppen 4 Syd/TJ
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SPAREPÆREN - EN GOD INVESTERING
Udskift en glødepære med en sparepære og tjen 100 kr. om året.
En sparepære bruger kun ¼ så meget strøm som en glødepære.
Udskifter du én 60 w glødepære med en 15 w sparepære, sparer du 100
kr og 35 kg CO2 om året. Hertil kommer besparelsen på indkøb af pærer
fordi en sparepære holder i 6-15 gange så lang tid.
Lysmængde
Mange føler med rette, at sparepæren giver mindre lys end glødepæren.
Det skyldes, at producenter er en anelse for optimistiske med deres information på sparepærens emballage. For at være sikker på, at dine sparepærer giver den rigtige mængede lys, skal du følge disse anvisninger:
100w Æ 25w
60w Æ 15w
40w Æ 11w
25w Æ 7w
Som tommelfingerregel skal du dele med 4.
Farvegengivelse
De første sparepærer gav et koldt lys, sådan er det heldigvis ikke længere. I dag ligger langt de fleste sparepærers farvetemperatur tæt på glødepærens. På www.elsparefonden.dk kan du finde A-pære listen, hvor der er
170 forskellige sparepærer, der lever op til kvalitetskrav om bl.a. farvegengivelse.
Form og størrelse
I dag kan du få sparepærer i alle tænkelige størrelser og former. Ikke alle
forhandlere har dog de mere specielle typer. På A-pære listen vil du kunne
se størrelse og form på pærerne. Der er også en lampeliste, hvor der gives anbefalinger til hvilke typer sparepærer, der passer til en lang række
forskellige lamper.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
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VORES HØJE ENERGIFORBRUG HAR
KONSEKVENSER FOR KLODENS DRIKKEVANDSFORSYNING
Klodens overflade består af 71 % vand, og alligevel
er ferskvand en knap ressource. 97,5 % af alt vand
er nemlig saltvand, og af de sidste 2,5 %, som er
ferskvand, har mennesker, dyr og planter mindre end
1/100 til rådighed. Resten er bundet i gletschere og
permanent is. Mængden af vand er meget ulige fordelt mellem verdens lande. 73 % af verdens befolkning bor i Afrika og Asien, men tilsammen råder de
kun over 47 % af verdens ferskvandsressourcer. I
Nordamerika bor der derimod kun 8 % af verdens befolkning, men de råder over 15 % af verdens tilgængelige ferskvand. Kampen om de knappe
vandressourcer er blevet skærpet i løbet af de seneste 100 år. Jordens
befolkning er tredoblet, og i samme periode er det samlede forbrug af
vand syvdoblet. Vandmangel og dårlige vandforhold generelt udgør en stor sundhedsfare for
millioner af mennesker i u-landene. 80 procent af
alle sygdomme og en tredjedel af alle dødsfald i
u-landene skyldes mangel på vand og dårlige
vandforhold.
Klimaforandringerne forværrer
vandmangelen.
Ifølge FN's klimapanel vil den globale gennemsnitstemperatur stige mellem 1,4 og 5,8 grader i
løbet af de kommende 100 år. Det vil betyde flere
oversvømmelser og storme, men også mere tørke og flere hedebølger. I
Afrika og Asien vil de opleve hyppigere og længerevarende tørkeperioder.
Tørken vil få indflydelse på vandforsyningerne, landbrugsproduktionen og
den generelle sundhedstilstand. Floder og søer vil permanent eller periodevis tørlægges og grundvandsstanden vil falde. Mange millioner af mennesker mister deres normale adgang til vand og kvinder og børn må mange steder gå flere timer for at nå hen til en vandkilde. Også folk der får
deres drikkevand fra smeltevandet fra gletchere vil opleve mangel på
vand.
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Millioner af mennesker på flugt fra miljøet.
Mangel på drikkevand vil ikke i første omgang være et problem i Danmark. Men vi vil mærke konsekvenserne i form af miljøflygtninge. Vandmanglen i de afrikanske og asiatiske lande vil gøre store landområder ubeboelige, og mange mennesker vil være tvunget til at flygte. De vil være
nødt til at søge hen, hvor der er vand. Mange eksperter forudser, at krige
i det 21. århundrede vil handle om vand.
Pas på klimaet – vi er ikke den sidste generation

Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund

HVORDAN KAN JEG SPARE 1 TON CO2
PÅ ET ÅR?
Miljøstyrelsen har opfordret os alle
til at nedsætte vores personlige CO2
udslip med 1 ton om året. I dag er
vores gennemsnitlige personlige udledning på 6 tons om året, så vi skal
altså i gennemsnit spare 17 %.
Og det er små tiltag hist og her, der
skal til for at opnå at spare 1 ton.
På næste side er en oversigt over ting, du kan gøre for at
nedsætte CO2-udslippet.
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Reduktion i kg.
CO2 pr.
år

TILTAG

Hænge vasketøjet op i stedet for at bruge tørretumbler
3 gange om ugen
Udskifte et B-mærket kølefryseskab med et A++

200
175

Skrue én grad ned for radiatorerne i et hus med
gennemsnitligt varmeforbrug

110

Udskifte 6 almindelige 60 w pærer, der er tændt i 4 timer om
dagen, med elsparepærer

200

Slukke helt for standbyforbruget på TV, stereoanlæg og dvd
Slukke helt for standbyforbruget på computer
og computerudstyr

80
80

Tage korte brusebade på max 5 min hver dag i stedet
for 10 min

65

Installere en sparebruser

65

Vaske 3 vaske om ugen ved 40oC i stedet for 60oC

40

Droppe en flyvetur til London (tur/retur)

300

Droppe en rejse til Bangkok (tur/retur)

1900

Køre i en bil, der kører langt på literen frem for en, der
kører kort

1000

Gå eller tage cyklen 5 km. om dagen i stedet for at
tage bilen
Tage toget på arbejde (20 km) i stedet for bilen

150
990

Som en tommelfinder regel kan du regne med, at
1 kWh svarer til 0,5 kg. CO2 og
1 liter benzin svarer til 2,4 kg CO2
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
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NYT FRA BRUGERGRUPPEN
Der var store væsentlige sager på Brugergruppens dagsorden i september. De allerstørste var:
Energispareaktiviteter og Klimastrategi
Folketinget har pålagt alle landets større varmeværker at gennemføre
energibesparelser ude hos brugerne på 1 % om året – i 8 år! Altså i alt 8
%. Det er ganske meget, og det kræver en stor indsats hvis hr. og fru
Albertslund skal spare 8 % på varmen. Vaner skal ændres, huse skal efterisoleres og nye ventilationssystemer skal installeres. Det bliver en kæmpe opgave, men nu har Brugergruppen taget de første skridt til at få den
løst. På mødet i september godkendte Brugergruppen, at der i 2008 skal
bruges 5,9 mio. kr. på opgaven. Det betyder en stigning på den variable
MWh takst på 31,72 kr. Men så bliver der også meget mere energirådgivning til borgere og boligområder og igangsætning af en lang række forskellige mere tekniske projekter. Indsatsen skal også se som en del af
kommunens nye Klimastrategi, der skal få os til at spare på energien, nedsætte CO2-udledningen og mindske vores bidrag til drivhuseffekten.
Renholdelse af parker og naturområder – Min By Ren By – Indsatsen fortsætter
Der har været en del debat i Brugergruppen om projekt ”Min By Ren By”.
Skal renholdelsesindsatsen i Albertslund finansieres over skatten eller kan
den delvist finansieres over affaldstaksterne? Den strid er nu afgjort. Flertallet i Brugergruppen var bekymrede for, at renholdelsen i byen ville blive
dårligere, hvis ikke vi er med til at betale for den over taksterne – kommunen har jo i forvejen svært nok ved at få skattekronerne til at slå til. Og
da en rundspørge til 500 albertslundere viser, at langt de fleste er godt
tilfredse med, at der bliver gjort en ekstra indsats, så besluttede Brugergruppen, at hver husstand også i 2008 skal betale kr. 180 over affaldstaksterne til renholdelse af byens grønne områder. Det betyder, at renholdelsesniveauet forbliver det samme, som vi nu har været vandt til i de seneste 3 år, hvor projekt ”Min By Ren By” har eksisteret.
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Vand-, varme- og affaldstakster i 2008

De ”rå” takster i 2008 for vand, varme og affald vil i det store og hele være uforandrede. Men nye aktiviteter som f.eks. føromtalte energispareaktiviteter og så renovering af fjernvarmerør betyder en stigning. Hvad angår
fjernvarmerør, så er det prisstigninger på rør og entreprenørudgifter, der
gør, at det er nødvendigt at afsættes flere midler, for at kunne fuldføre
den igangværende renoveringsplan. Der skal således i 2008 afsættes 3
mio. kr. mere end i 2007. Det betyder en stigning på kr. 2,11 pr. m2 bolig
i 2008.
Med venlig hilsen

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

NOVEMBER KALENDEREN
Genbrugshal og containerplads er åben:
Mandag til fredag
kl. 11-11.25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18
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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
Vibeke Hansen

Ørnen
Ørnen
Uglen
Ørnen
Hanen

REVISOR:
Willy Andersen

Duen

4A
17 A
9C
26 A
4A

9A

8830
4364
4364
4364
8832

9113
8466
8070
1594
0412

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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KRÆMMERMARKED
Efter opfordring fra flere beboere.
prøver vi igen med kræmmermarked.
her i Betonhjertet
.
Hvis der er noget, du vil købe/sælge eller
bytte,
så send en annonce til
betonhjertet@va4syd.dk.
eller smid en seddel i
postkassen Svanens kvt. 22
,
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