VA 4 syd

Nr. 2 februar 2009

Indhold: bl.a.
Cafe Ørnen

side 3

Nyt fra driften

side 4

Fastelavnsfest

side 8-9

Slut med sorte poser

side 16

Betonhjertet februar 2009

1

INDHOLD
CAFE ØRNEN FEBRUAR OG MORGEN IT

”

3

NYT FRA DRIFTEN

”

4

ET ÅR MERE MED KLIMAUDFORDRING

”

5

DER ER SNART IKKE ANDET END MILJØARTIKLER I BETONHJERTET

”

6-7

FASTELAVN

”

8-9

MASTERPLAN OG RYGTER OM DEN

”

10-11

OPSAMLING AF MILJØGRUPPENS ARBEJDE

”

12-13

SOCIALE VICEVÆRTER I SYD

”

14

AFDELINGSBESTYRELSEN
VA 4 SYD

”

15

KLARE PLASTSÆKKE I VA 4 SYD

”

16

Forside foto er taget af Sabrina ørnens kvt
”se lige på datoen” den dag sidste år var temperaturen +1,2
og nat temp. –5,6 og der var faldet 10 mm. sne

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. februar
mærket ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:
betonhjertet@va4syd.dk Næste Betonhjerte udkommer 1.3.2009
Indlæg fra nævn og andre udvalg/grupper, som bliver underskrevet med nævn/udvalg og gruppenavne, er indlæg hvor der er
enighed om indholdet.
Redaktionen/Afdelingbestyrelsen
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CAFE ØRNEN
MENU Februar 2009
Tors. 5

Glasere skinke med
flødekartofler og salat

Tors.12 Gullaschsuppe
Tors.19 Fyldt nakkefilet med
vildtsovs og æblesalsa

Du tilmelder dig
tirsdagen før
Tors.26 Guleærter med med dvs. tirsdag 3., 10.,
Flæsk og medister
17. og den 24. feb.
Sådan gør du send en
email til
cafe@va4syd.dk
Eller Smid en seddel ind
i beboerhuset.

IT - morgencafe
Torsdag den 5,12,19 og 26 feb. kl.: 9:00.

Mødes vi der har lyst til morgenbrød og kaffe.
De 2 første formiddage om daglig brug 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 februar 2009
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1 meter regel
Den nye aftale om 1 meter regel er trådt i kraft her pr. 1. januar
2009.
Der er ca. 1/3 af beboerne der har tilmeldt sig den nye aftale om
1 meter reglen.
De vil sige at Driften nu har overtaget drift og vedligeholdelsen
af 1 meter reglen for de resterende 2/3 af boligerne, og vi er allerede gået i gang med at tilpasse, beskære, fjerne ukrudt og
uhensigtsmæssig beplantning, lægge fliser, m.v., således at det
er muligt for Driften at holde disse områder i en tilsvarende
stand, som den vi forlanger af Dem som har indgået en aftale om
selv at passe det.
Alt dette arbejde skulle gerne bevirke at vores afdeling bliver
endnu kønnere og stierne bliver til at passere for beboere og andre der færdes i afdelingen.
Nye maskiner
Vi har i Driften indkøbt nye maskiner.
3 af vores maskiner stod for tur til udskiftning her i 2008 og
2009.
Den ene af vores fejemaskiner (den grønne), samt vores 2 minilastere er blevet udskiftet til nye.
Fejemaskinen er udskiftet til én, tilsvarende den anden vi har (en
Holder), og de 2 minilastere, som hhv. kørte på diesel og benzin,
er blevet udskiftet til 2 som køre på el. Dvs. de larmer og forurener væsentlig mindre, og samtidig skulle de være mindre vedligeholdelses krævende og dermed billigere i drift.
Cykelparkering
Vi henstiller til ALLE de beboere i afdeling 4 syd at:

Cykler og anhængere, barne- og klapvogne,
samt andre ting IKKE henstilles foran og op ad
husene.

Dette pga. Driftens arbejde med fejning, snerydning, pasning af
1 meter regel, m.v., bliver besværliggjort og nogle gange umuligt, samt at vores maskiner bliver ødelagt og beskadiget med
store følgeudgifter, når der ligger ting og sager under sneen.
SÅ DERFOR: BRUG JERES SKUR OG HAVE TIL OPBEVARING AF
OVENSTÅENDE:
Med venlig hilsen
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Et år mere med Klimaudfordring
I 2008 udfordrede 14 boligområder i Albertslund hinanden i hvilket boligområder, der kunne nedsætte sit forbrug af el og varme
mest.
Vi fortsætter også i 2009 – vi skal lige vise hvad vi kan op til Klimatopmødet sidst på året – men så finder vi også på noget andet.
I skrivende stund er der nu 16 boligområder med i alt 4500 husstande med i udfordringen. VA 4 række og Herstedvester landsby
har meldt sig til slutspurten.
Vores afdeling har været med i Klimaudfordringen fra starten i
2007.
Fra miljøgruppens side har vi skrevet og talt meget om, hvordan
du kan være med til at spare på el og varme og dermed nedsætte CO2 udslippet.
I Miljøgruppen er vi sikre på, at rigtig mange af afdelingens beboer allerede har gjort, så stor en indsat, at det må være vores afdeling, der vinder udforingen i 2008.
Når det nu må være 4 Syd, der vinder, så skal vi jo finde en plads
til den mosaik, som de tabende afdelinger skal lave til os.
Temaet for mosaikken er lagt fast. Det bliver 3 kloder, for at vise
at det er det der skal til, hvis verdensbefolkning fortsætter med
at bruger den mængde forgængelige resurser, som vi gør nu.
Men skulle det alligevel være sådan, at en anden afdeling vinder,
så skal vi fra 4 syd være med til at lave en mosaik i den vindende afdeling.
Dagen, hvor mosaikken skal sættes op, uanset hvor det bliver, er
d. 7. juni 2009. Har du lyst il at være med til det, så kan du henvende dig til miljøgruppen.
I hele 2009 vil Miljøgruppen stadig have fokus på energibesparelser i afdelingen. Hvis du har ideer til, hvordan der kan spares eller til hvordan vi kan holde fokus, så høre vi gerne fra dig.
Har du en spareanekdote, en vittighed, en tegning, et billede, en
lille tekst, så send det til Betonhjertet.

Det siges i øvrigt at Klimaudfordringen i Albertslund er
”berømt” ud over hel landet og såmænd ud over landets
grænser.
Fortsat god kamp!
Betonhjertet februar 2009

Miljøgruppen 4 Syd/Tove Jensen
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Der er snart ikke andet
end miljøartikler i Betonhjertet.
Der må være mange beboere, som er grundigt træt af et beboerblad som hovedsaligt er fyldt med miljø stof, af al mulig slags.
Det er efterhånden blevet et ensidigt og dermed kedeligt blad.
Selvom miljøet er en fælles sag, som bør have alles interesse.
Vi mener derfor ikke at løsningen er at miljøgruppen stopper eller
begrænser indlæggene, men at andre aktive i 4 syd i langt højere grad bruger bladet til information og debat… eller bare en god
historie.
Der er nok at skrive om, ikke mindst hvis man sidder i en afdelingsbestyrelse eller er afdelingsleder. Eksempelvis er det en alvorlig sag at bestyre en afdeling som står foran en gennemgribende renovering. Hvorfor bliver vi som beboere ikke orienteret
om indholdet af de møder og refleksioner som forhåbentligt foregår. Kan vi forvente at vores afdelingsleder er synlig og kommer
med visionære artikler, eller at det er en selvfølge at møde op til
beboermøderne.
Der er forandringer på vej i syd, som både er spændene og udfordrende men også giver en utryghed om hvad det hele skal ende med. En utryghed som afdelingens leder og bestyrelse bør
være med til at mindske, gennem information i Betonhjertet og
ved indkaldelse til orienterings møder.
Vi mangler løbende information vedr. arbejdet omkring renoveringen:
I Nyhedsbrevene læser vi meget kort omkring arbejdsgangen
med gårdhusene.
Har beboerne mulighed for at ændre på helhedsplanen, når den
er godkendt af Landsbyggefonden?
Vil der være valgmuligheder skitseret bl.a. som foreslået på forårets workshops?
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Arkitekternes forslag til facader er stålplader af forskellig farver. Beboernes tanker på forårets workshops var bl.a.
pudsede hvide facader, træfacader o.lign.
Arbejder BO-VEST på at motivere Landsbyggefonden til at
yde tilskud til ”Nybyggeri” på soklen til det gamle?
(Der er tidligere refereret til at man ikke prioriterer den mulighed højt – hvorfor ikke?)
Omkring ABC projektet: (Albertslunds Boligsociale Center)
Afdelingen har på et beboermøde bevilget 50.000 kr. til projektet.
Vi ser nu, at projektet er godkendt af Landsbyggefonden og
at der skal ansættes boligsociale gårdmænd. Vi ved ikke
hvad der er sket i mellemtiden. Har afdelingsbestyrelsen
haft nogen indflydelse? Hvad vil det koste yderligere og
hvad bliver deres arbejdsopgaver?
Vi ved, at vi kan læse noget på Masterplan Syd´s hjemmeside,
men et Betonhjerte med gode mangfoldige indlæg ville være en
god informationskilde for os beboere i 4 syd.
Hvis afdelingsbestyrelsen orienterede mere om deres arbejde,
slap vi måske for en debat baseret på fejl, fordomme og rygter.
Driften kommer ind imellem med informationer og det er godt.
Men hvad sker der pt. på volden – det er vist kun miljøgruppen,
der ved noget om det.
Hvad med de forskellige beboerudvalg? Kunne de ikke skrive noget om det, de laver?
Jan Halle
Ravnens kvt.10B
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Lena Kujahn
Ravnens kvt.14B
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FASTELAVN

Det foregår i beboerhuset Ørnen Svanens kvt.22
søndag 22. februar kl. 13-16.30
Bemærk:Tøndeslagningen foregår kl.13 udendørs
så husk at børnene skal klædes varmt på
I huset er der salg af kaffe og fastelavnsboller,
og salg af amerikansk lotteri
Erik Friberg kommer og spiller for os
Og Rita tager billeder af børnene
Der vil også være salg af vand og øl og der er
selvfølgelig en godtepose til hvert barn med billet
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Billetter a 10 kr. kan købes fra
Mandag 2. til Torsdag 12. februar
Hos Grethe Dyrholm Ørnen 1 B
Erik Vang Nielsen Hanen 1 D
Maja Reutzer Uglen 9 C
Dorthe Larsen Ørnen 13 E
Der kan desuden købes billetter i genbrugshallen
Torsdag 5. og 12. og søndag 1. 8. og 15.februar
Der kan kun købes billetter til
deltagende børn

Betonhjertet februar 2009
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Masterplanen – og rygter om den!
Der er efterlyst flere oplysninger omkring Masterplanen og renovering af vores huse. Når vi ikke har skrevet noget om den i den
sidste tid, er det fordi der ikke er noget nyt, og de informationer,
der er, kommer i de nyhedsbreve, der udsendes om Masterplanen. Det sidste kom i december 2008.
Lidt nyt er der dog! Den 20. januar blev der afholdt et fællesmøde for afdelingsbestyrelserne, hvor der var mulighed for at komme med spørgsmål, kommentarer og rettelser til helhedsplanen
for renoveringen.
De rettelser og kommentarer, der var, vil nu blive indarbejdet i
helhedsplanen.
Helhedsplanen for gårdhusene omfatter bl.a. en tilstandsvurdering af bygninger og udearealer, samt forslag til løsning af problemerne.
Når helhedsplanen er tilrettet, vil den blive sendt til Landsbyggefonden, som skal vurdere den og give tilbagemelding om, i hvilket omfang renoveringen kan accepteres, og hvor stort tilskud,
der kan forventes.
Det kunne se ud som om, der er en opblødning i forhold til den
tidligere så bastante udmelding om, at husene ikke må rives ned,
og at der ikke må bygges nyt.
Hvis det viser sig, at det er billigere, hurtige og mere fremtidssikret energimæssigt og vedligeholdelsesmæssigt med nye huse,
kan det godt være, at Landsbyggefonden og regeringen kan ændre på de nuværende regler om, at der ikke må bygges nyt for
Landsbyggefondens midler – men alt det arbejdes der med i BoVest og kommunen.
Først efter Landsbyggefondens behandling af helhedsplanen og
udmelding om tilskudsstørrelse, kan man gå i gang med at udarbejde det egentlige projekt for renoveringen. I løbet af 2009 forventes projektforslag og lokalplan at blive bearbejdet.
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Hvor stor indflydelse, vi kan få på planen efter Landsbyggefondens udmeldinger ved vi ikke, men projektforslaget vil selvfølgelig blive behandlet på beboermøder.
Når vi konstant hører rygter om nogle forfærdelige huslejestigninger, og problemer omkring fraflytning i renoveringsperioden,
må vi sige, at alt det ved vi ikke noget konkret om endnu.
Rygterne må aflives, for de er med til at gøre beboerne utrygge.
Vi ved:
at Landsbyggefondens holdning er, at huslejestigningerne
skal være rimelige
at vi har indføjet i helhedsplanen, at det er en midlertidig fraflytning i renoveringsperioden, og det betyder, at alle der
ønsker det, kan komme tilbage til deres nuværende bolig.
at renoveringen formentlig vil gå i gang i 2011.
Når vi, efter Landsbyggefondens behandling, ved noget mere
konkret, vil der blive informeret om det.
Tove Meyling

Betonhjertet februar 2009
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Opsamling af Miljøgruppens arbejde
april – december 2008.
I følge Miljøgruppens kommissorium skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af
miljøhandlingsplanen.
Klimastrategi: 1 ton mindre.
Vi deltog igen i klimakonkurrencen. Ved opgørelsen for 2007
vandt Hyldespjældet. Hvilken afdeling vinder efter opgørelsen for
2008?
- Spareskinner blev husstandsomdelt med en invitation til en
energispareaften i beboerhuset. Vi blev vel modtaget alle steder
og mange beboere havde læst vores indlæg i Betonhjertet om at
spare på energien. TAK FOR DET.
- Energispareaftenen blev afholdt med hjælp fra Agendacentret,
hvor vi hørte om sparepærer, spareskinner og energivenligt byggeri.
- Driften og miljøgruppen er enige om at samarbejde om information og rådgivning om besparelser på energien, det arbejdes der
videre på.
Affald:
Der har været afholdt opsamlingsmøde mellem Genbrugsgruppen, driften og miljøgruppen.
Der er generelt tilfredshed med sorteringen. Beboerne er blevet
meget bedre til at sortere, men der kan sagtens ske mere information i Betonhjertet også fra driften.
Pr.1.februar skal affald smides ud i klare affaldssække.
Vedligeholdelse og forskønnelse af udearealer:
- Forårsrengøring: I 2008 arrangerede vi ikke forårsrengøring,
men opfordrede beboerne til selv at igangsætte initiativer omkring egne fællesarealer. Senere på året orienterede vi om, at
der ikke bliver forskønnet eller fornyet i større stil på grund af
den kommende renovering af vores huse.
- Afdelingslederen og Miljøgruppen har i samarbejde planlagt ændringer af udearealerne. Til tider har det også været i samarbejde med kommunen – f.eks. renoveringen af bedene på volden.
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Indkøbspolitik:
Driften og miljøgruppen har afholdt møder, hvor en mere miljøvenlig indkøbspolitik er blevet drøftet. Det arbejdes der videre
på.
Beboerarrangementer:
Ud over de ovenfor nævnte afholdt vi de traditionelle arrangementer:
Aftentur på volden, grillaften på Brogaards Plads, Dragebyggerdag og Dragedag (der desværre blev aflyst på grund af regn) og
Lysfesten på Brogaards Plads.

Gåtur på volden STORE BEDEDAG

Orientering af beboerne og afdelingsbestyrelse.
Miljøgruppen har i løbet af året orienteret en del i Betonhjertet
om initiativer og forskellige arrangementer. Derudover har afdelingsbestyrelsen fået tilsendt information omkring behandling af
udearealer, møder med genbrugsgruppe o.lign.
Miljøgruppen
Betonhjertet februar 2009
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Sociale viceværter i Syd

Landsbyggefonden støtter den sociale helhedsplan for Albertslund Syd,
så der 1. april kan ansættes særlige viceværter.
Albertslund Syd kan fra 1. april ansætte et team af sociale viceværter.
De skal i samarbejde med afdelingsbestyrelser og ejendomskontorer
arbejde med særlige områder i kvartererne.
Ansættelserne bliver mulige, fordi Landsbyggefonden har givet endeligt
tilsagn til den sociale helhedsplan for Albertslund Syd.
Det fortæller Bo-Vest i en pressemeddelelse.
Viceværterne skal arbejde med: Udvidet beboerservice, når der opstår
vanskeligheder i forbindelse med de mange genhusninger i byggesagen.
De skal lave opsøgende arbejde, særligt i forhold til børn og unge. Endelig skal de styrke og sammenkæde de mange god initiativer, der findes i
Syd. På den måde skal skabe bedre netværk for beboerne.
Andre afdelinger kan koble sig på ordningen om individuel rådgivning og
individuelle legater.
Der findes allerede social viceværte i Bo-vest afdelingen Askerød i Greve. Her er opgaven både at være opsøgende medarbejder og at udføre
beboerservice. Det kan være en beboer, der har været udsat for indbrud, en beboer, der føler det utrygt at gå ud sent om aftenen, men det
kan også være en beboer, der gentagne gange spiller høj musik.
Viceværten skal så snakke med folk og forsøge at løse deres problemer,
skriver Bo-Vest.

Konkurrence om juletræer

Søndag 4. januar havde genbrugsgruppen inviteret til
kaffe og kage i hallen, her kunne man gætte på hvor
mange juletræer der blev indleveret, det rigtige tal var
62 stk.
Det nærmeste tal var 59 som var gættet af Vinita Olsen
Ravnen 2 b. Tillykke til Vinita som har modtaget et gavekort til
Albertslund centrum på kr. 100
Genbrugsgruppen

Åbningstider Genbrugspladsen

Genbrugshal og containerplads er åben:
Mandag til fredag
kl. 11-11.25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18
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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
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
Husk at læse mere på hjemmesiden va4syd.dk
——————————————————————————————–—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

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:
Svigt i varme/vandforsyningen i større omfang
Svigt i el-forsyningen i større omfang
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses
for uundgåelige

Vagtnummeret er 70153800

Betonhjertet februar 2009
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Kun affald i klare
sække
også i 4syd
Slut med sorte sække. ! Fra den 1. februar kan du ikke
længere komme af med dit affald på vores genbrugsstation, hvis det ligger i en uigennemsigtig plastiksæk
Fremover skal der KUN benyttes klare plastiksække til
småt brændbart affald. Det skal der, fordi sorteringen
af affaldet på den måde bliver bedre. Er affaldet ikke i
en klar plastiksæk eller er det ikke korrekt sorteret, vil
det blive afvist.
Erfaringer viser, at vi tænker mere over ikke at blande
husholdningsaffald, genbrugsmaterialer, elektronik eller andet farligt affald, sammen med det affald, der
sendes til forbrænding, hvis vi bruger klare sække. Det
betyder mindre forurening, flere ressourcer til nye produkter og bedre arbejdsmiljø for skraldemænd og på
genbrugsstationerne.
Derfor er det, vi stopper med sorte sække.
De klare sække kan købes i stort set alle
super- og byggemarkeder.
Afdelingen har indkøbt et antal klare sække og en ”rulle” er fordelt til alle husstande

med venlig hilsen:
Driften og Genbrugsgruppen
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