Vores egen lille historie
Tidligere VA formand Stig
Erichsen
Torsdag den 23. april
kl.: 18:00 se side 4
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Beboermøde med Regnskab og valg til Afdelingsbestyrelsen
og udvalg tirsdag den 28. april
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Forsiden en nordlig halemejse
BETONHJERTET ER BEBOERBLAD FOR AFDELING 4 SYD
REDAKTIONEN BESTÅR AF
Erik Vang Nielsen, Dorthe Larsen og Maja Reutzer
Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden 20. marts
mærket ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:
betonhjertet@va4syd.dk Næste Betonhjerte udkommer 1.4.2009

Indlæg fra nævn og andre udvalg/grupper, som bliver underskrevet med nævn/udvalg og gruppenavne, er indlæg hvor der er
enighed om indholdet.
REDAKTIONEN/AFDELINGSBESTYRELSEN
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CAFE ØRNEN
MENU april2009
TORS. 2

Thai suppe og indbagtepandekager Henny Maja

TORS.16

Lammekølle m/
flødekartofler Erik Tage

TORS. 23

Ragout med rodfrugtmos og
salat Ulla Annette
+vores egen lille hisorie se
side 4

TORS. 30

Du tilmelder dig
tirsdagen før
Hvidkålsrouletter m/ muskatsovs, kart., rødbeder
dvs. tirsdag 33/3, 14.,
Cafe ask
21. og den 28. apr.
Sådan gør du send en
email til
cafe@va4syd.dk
Eller Smid en seddel ind
i beboerhuset.
Prisen er 35,00 kr.
Vi mødes kl. 18.00

IT - morgencafe
Torsdag den 2,16,23 og 30 APRIL
kl.: 9:00.
Mødes vi der har lyst til morgenbrød og kaffe.
De 2 første formiddage om opdatering af Windows
Det er også her at vi løser større computer - problemer som fx
virus og spam.
Åben for alle også jer uden pc-problemer.

It-nørderne

Betonhjertet april 2009
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Vores egen lille historieaften
med Stig Erichsen
En af de mere kendte historier i Syd er ”tagsagen”. Syds huse
var opført med helt flade tage og det betød, at der i midten af
70’erne opstod betydelige vandskader i folks hjem. Syds borgere
stod sammen, tilbageholdt huslejen og pressede staten til at betale for byggesjusken.
Eller hva’ var det lige der skete i de år det vil Stig Erichsen sætte
på plads torsdag den 23 april kl 18:00 i Cafe Ørnen.
Stig Erichsen har boet i vores afdeling siden starten og har været
formand for VA
Så mød op denne aften enten for at genopfriske hukommelsen
el. hør om tiden fra

”udsaneret til VA formand”

Familien etablerer sig i ørkenbyen
Det boligsociale liv i afdelingen
Den progressive kommune
De første tegn på byggefejl
Kampen mod VAs bestyrelse og administration
Samarbejdet med afdelingerne
Sammenholdet
De 2 boligselskabers forskelligheder
Aktionerne

Ligger du inde med sjove billeder fra den gang som vi kan hænge op i huset Så kan du aflevere dem inden den 21. april 2009
Tirsdag aften eller Torsdag formiddag i huset eller på email til
cafe@va4syd.dk
Jørgen Hansen
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SORTERING AF AFFALD
Det er dejligt at se, at de fleste af beboerne her i vores afdeling, er så gode til at sortere deres affald.
De kommer til genbrugspladsen og går rundt til containerne således at alt bliver anbragt de rigtige steder.
Men der er også nogle beboere der har problemer
med af få plads i papirsækken til restaffaldet.
RESTAFFALD Ja! hvad er egentlig restaffald. Det er alt
det der kan komme til at lugte, hvis det står for længe
og det er derfor, vi får skiftet papirsækken i stativet
hver uge.
Hvis man frasorterer en stor del af al den emballage,
som vi ikke kan undgå når vi handler, så vil der altid
være plads nok i sækken til restaffaldet
Eksempler på emballage som man kan aflevere på
genbrugspladsen i en klar plasticsæk.
Poser fra frosne grøntsager, frugt, pomfritter, slik,
Snacks, mel og sukker og kartoner fra salt, rosiner og
ikke mindst papæsken fra pizzaen.
Det er hvad jeg lige kom i tanke om, men der er sikkert meget mere.

Genbrugsgruppen/HE
Betonhjertet april 2009
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Forårssfest i beboerhuset og legepladsen
Søndag den 24 maj kl 14:00 til 19:00
Sæt X i kalenderen
er der forårsfest i beboerhuset.
Vi indvier legepladsen for børn og voksne.
Røgovnen og grillen tages ibrug
Der vil være boder med ”nørklerier”,
boder med oplysninger fra udvalg og grupper,
boder med miljøting, loppemarked, lege og
spil.
Der vil være mad og søndageftermiddagsjazz
endeligt program se maj nr af Betonhjertet.
Vi ses Miljø-og Beboerhusgruppen
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Billeder fra en herlig svensk viseaften
i beboerhuset.
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Nu skal vi til det igen igen!

Nye Tv-kanaler fra et nyt firma!!
SUK!! STØN!!

I mange år så vi fjernsyn via vores fællesantenne. Så blev der gravet fine kabler ned i jorden, så vi
kunne få bedre, og måske billigere, Internet, TV, radio og
telefon.
Det var firmaet Comx, der skulle levere hele varen. Der
var en del vanskeligheder og utilfredshed i starten, bl.a.
med deres kundeservice, som det var svært at komme
igennem til. Jeg var også godt træt af dem, og træt af at
skulle bruge tid på at kode de nye kanaler ind. Men det løste sig efterhånden. Det var faktisk enkelt og godt, at det
samme firma kunne levere hele pakken: Hurtigt internet,
telefon og TV/radio. Det var godt at kunne henvende sig ét
sted, hvis der var problemer. Det fungerede godt. Der var
god information at hente på deres hjemmeside. Jeg endte
med at være godt tilfreds med ComX, og fik god hjælp, når
jeg kontaktede deres kundeservice.
Jeg har aldrig helt fattet, hvorfor vi pludselig
skulle skifte firma igen i slutningen af 2007.
Jeg fik en fornemmelse af, at nogle fra administrationen var meget opsatte på, at vi
skulle skifte til Antenneforeningen Brøndby.
Hvorfor ved jeg ikke. Jeg husker et par argumenter i retning af . ”Det er bedre med en forening,
som vi kan ha’ indflydelse på”, og ”Det er da bedre med en
forening, der ikke skal tjene penge, som det private firma
ComX gør”. Det har undret mig lige siden, hvorfor det så
ikke blev bedre og billigere, og hvor blev indflydelsen
egentlig af??
Der skulle afholdes en afstemning, og der blev udsendt
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materiale og stemmesedler til alle husstande. Jeg husker
dét materiale, der blev udsendt til afstemningen. Jeg vidste, at jeg ikke ønskede at skifte og derfor ville stemme
imod. Men da jeg læste det udsendte materiale med regneeksempler, tænkte jeg: ”Det bliver da vedtaget”. Jeg
tænkte også: ”Det ser for godt ud –
det kan ikke passe”. De eksempler, der
var sendt ud, fik det til at se billigere
ud end det Comx leverede. Andre eksempler kunne ha’ vist det modsatte,
nemlig at Comx var billigst alt i alt. Jeg
stolede i hvert fald ikke på materialet
og stemte imod. Desuden havde jeg
ikke spor lyst til at skulle igennem alt
det bøvl, som et nyt system medfører.
Forslaget om at skifte til Antenneforeningen Brøndby blev vedtaget - desværre. Nu var det ikke ét, men tre forskellige firmaer, der skulle levere varen.
Der var meget bøvl i starten. Jeg er måske lidt tung i det,
for jeg har haft svært ved at huske, hvilket firma, der tog
sig af hvad.
Jeg er i hvert fald sikker på at varen i det nye system viste
sig at være dårligere end det gamle: Fx
kører internettet på visse tider meget
langsommere – hos Comx kørte det stabilt. Telefonsystemet er dårligere: Der er
f.eks. ikke en indbygget telefonsvarer i systemet. Da jeg ringede ind for at få oplyst,
hvordan jeg kunne få telefonsvareren til at virke, fik jeg
oplyst, at den ikke fandtes, fordi man havde valgt den billigste løsning.
Jeg har lige modtaget et brev, der oplyser, at et nyt firma
YouSee skal levere de nye TV signaler fra d. 31.marts –
altså lige om lidt! Jeg undrer mig!! Gad vide, hvorfor man
har valgt netop dét firma? Har forslaget været sendt i udBetonhjertet april 2009
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bud, så man har fundet frem til den bedste og billigste udbyder?? Har det været oppe på en generalforsamling? Jeg
synes i øvrigt at informationen fra Antenneforeningen i al
almindelighed har været meget ringe. Hvem har besluttet
det – hvordan - hvornår og hvorfor? At det er netop YouSee, der skal levere fjernsyn til os, er ekstra bekymrende.
For nylig var der en udsendelse på DR der beskrev, at rigtig mange kunder hos YouSee har haft store problemer
med de digitale boxe, som YouSee har leveret – problemer
både på lyd- og billedsiden. Problemer der var så store, at
boxene var ubrugelige. Desuden har YouSee’s kundebetjening været meget ringe – eller næsten ikke eksisterende.
Det lover ikke godt. Så jeg spørger igen: Hvorfor har man
valgt netop dét firma?
Jeg kan se, at den store TV-pakke indeholder de fleste kanaler, jeg plejer at se. Det er jeg naturligvis glad for.
Til gengæld synes jeg, det er meget kritisabelt, at man har
valg at fjerne alle de etniske programmer fra den store TVpakke: Fx. de tyrkiske, kurdiske, spanske og polske.
I vores boligområde er der mange beboere af anden etnisk
oprindelse end dansk. De beboere skal nu betale en stor
sum penge hver måned, for at kunne se de kanaler, som
de plejer at se. Det synes jeg ikke er i orden. Og hvad har
vi fået i stedet? Nogle ligegyldige underholdningsprogrammer ser det ud til – og You See kommer til at tjene kassen
på alle de sprogpakker.
Og nu skal vi så igen bruge lang tid på
at indkode alle de nye kanaler på vores
fjernsyn.
Men så kan vi heldigvis bruge en masse
penge på alle de mange ekstrapakker
og på en digitalbox til hvert eneste af
vore mange fjernsyn.

Birthe Lunau Spættens Kvt.
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Syd får sociale viceværter
og kommer med i ABC
1. april starter Grethe Kock og Lam
Cai Truong i to nye stillinger som
sociale viceværter I Albertslund
Syd. 1. maj starter yderligere en
social vicevært, Lea Sørensen.
De tre nye medarbejdere skal tilbyde beboerne en udvidet service og vil sammen med frivillige beboere arbejde på at sikre, at Syd også i fremtiden bliver et attraktivt sted at bo. Der vil især blive arbejdet med netværksskabende initiativer, opsøgende børne- og unge arbejde og information og støtte i forbindelse med genhusningerne i den forestående byggesag.
De tre medarbejdere får til huse i Kanalens Kvarter 102 og vil
ligesom de øvrige boligsociale medarbejdere i Albertslund være
knyttet op på ABC. ABC er forkortelsen for Albertslund Boligsociale Center, som er et nyt boligsocialt samarbejde mellem BOVEST, Albertslund Kommune og en række almene boligafdelinger
i Albertslund. Det er Landsbyggefonden, der finansierer størstedelen af ABC.
AB Syd, VA 4Række, 4Nord og 4Syd er gået sammen om at søge
Landsbyggefonden om tilskud til et boligsocialt projekt under
ABC. En følgegruppe med repræsentation fra de fire afdelingsbestyrelser har sammen med BO-VEST’s udviklingsafdeling og afdelingernes drift udarbejdet ansøgningen, som er blevet godkendt
af både kommunen og Landsbyggefonden.
Kig forbi det nye kontor i nr. 102 eller ABC-områdesekretariatet i
nr. 104, hvis du vil vide mere.
Mai Green Petersen
Områdesekretariatsleder

Betonhjertet april 2009
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Køkken i Beboerhuset
Beboerhusgruppen har udarbejdet et forslag til modernisering af
køkkenet i Beboerhuset
Komfur og ovn vil blive udskiftet så man kan lave mad til mange,
noget som især gæste kokkene til Cafe aftenerne har savnet og
de gamle og udslidte borde vil blive udskiftet med nye stålkøkkenborde med vask som vil lette rengøringen i huset.
Hvad det vil komme til af koste er ved at blive udregnet med det
bliver billigt og behøver ikke at koste huslejestigning.
Køkkenet vil derefter kunne godkendes af myndighederne.
Beboerhusgruppen vil på regnskabsbeboermødet 29. april fremlægge forslaget til godkendelse så det kan blive færdigt hurtigst
muligt og gerne inden forårsfesten.
Pgv Jørgen Hansen

Tirsdag den 31. marts starter de digitale tv-signaler
Tirsdag den 31. marts 2009 bliver signalerne lagt om og derefter
er der både analoge og digitale signaler at finde i Antenneforeningen Brøndbys net.
Nyt nummer af Bredbåndsnyt og tilmelding til de nye TV-pakker
vil være alle medlemmer i hænde inden den 31 marts.
Det er her du skal holde tungen lige i munden og læse alt det der
står med småt. Vær især opmærksom på valg af ekstratilbuddene.

Husk - alle, uanset om de vil se digitalt tv eller fortsætte med analoge signaler, skal genindstille alle kanaler, når omlægningen er
færdig. Forventet sluttidspunkt tirsdag d.31. marts kl. 16.00.
Inden 30 april kan du gratis ændre pakkevalg. Der er også ændringer i Telefon tilbud fra Cirque.

læs mere på denne hjemmeside:
www.antenneforeningenbrondby.dk
Se hjemmesiden Va4syd.dk
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VA 4 syd
Afdelingsbestyrelsen
BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG
Tirsdag 28. april 2008
kl. 19 i beboerhuset Ørnen

Dagsorden:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
7:
8:
9:
9:
10:
11:
12:
13:

Valg af dirigent:
Valg af referent:
Valg af stemmeudvalg
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra budgetbeboermøde
22.sep. 2008 og ekstraordinært beboermøde 24.
november 2008
Godkendelse af regnskab 2008
(Michael Willumsen og Afdelingsbestyrelsen)
Indkomne forslag
Afdelingsbestyrelsens beretning
Valg til afdelingsbestyrelsen
Valg til brugergruppen
Valg til beboerhusudvalget
Valg til miljøgruppen
Valg til it-udvalget
Evt:

Forslag der ønskes behandlet på beboermødet skal være indsendt senest 14. april
Dagsorden og forretningsorden udsendt weekenden 28.
-29. marts

Afdelingsbestyrelsen
Betonhjertet april 2009
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VAGTORDNING
Udenfor Bo-VEST`s åbningstid kan VA`s vagtordning kontaktes på nedenstående telefonnummer
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

IT-CAFE

Hver tirsdag aften
undtagen den 29 april
kl. 19:00
Hvorfor og hvordan
Der er mange svar og et utal af løsninger så mød bare op
Og få din egne svar på livet foran en pc
Tema i april er
Email og spam
skype og fjernsupport
It-nørderne
”Vo
Torsdag res egen lille
den 23 a
pril kl:

14

historie”
18:00 se

side 4
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
SVANENS KVT. 22 2620 ALBERTSLUND

Bestyrelsen
Tove Meyling
Ørnen
17 A
4364 8466
Maja Reutzer
Uglen
9C
4364 8070
Henny Eilersen=HE
Ørnen
26 A
4364 1594
Vibeke Hansen
Hanen
4A
8832 0412
Dorthe Larsen
Ørnen
13 E
4366 1188
Suppleant:
Flemming V. Wallin
4362 3030
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
—————————————————————————————-

BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup
Telefon 88180880
Email BO-VEST@BO-VEST.DK
GENBRUGSPLADSENS ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag
kl. 11-11.25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18
Bemærk: 1. Påskedag søndag 12. april lukket
2. Påskedag mandag 13. april åbent kl. 14-16
Betonhjertet april 2009
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De gør det i Beijing, de gør det i Rom, de gør det i Moskva,
de gør det i Los Angeles, de gør det i Rio de Janeiro, de gør
det i Manila, de gør det i Istanbul, de gør det i København,
og i Albertslund gør vi det også:

Vi opfordrer til at også DU slukker lyset og dermed sender
politikerne et signal:

Nu skal der handles for klimaet!
Mød op i beboerhuset til kaffe og kage kl.20
Eller mød os på Bjerget kl.20.45
Med venlig hilsen
Miljøgruppen 4 syd
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