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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 februar
mærket ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:
betonhjertet@va4syd.dk
Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. marts
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”
VELKOMMEN TIL FÆLLESSPISNING
I BEBOERCAFEEN
Nu er huset bygget om, og der er igen café
hver torsdag kl. 18.00, hvor vi spiser og hygger os sammen.
Alle beboere er velkomne til at komme og spise med.
Vi får maden leveret fra beboercaféen i Askerød, men indimellem har nogle beboere også lavet mad til os.
Hvis vi bliver flere deltagere, er der måske mulighed for,
at flere har lyst til at lave mad en gang imellem, men det
er helt frivilligt.
Prisen for et måltid er 35 kr. og der skal ske en tilmelding
til Jørgen Hansen på www.VA4syd.dk eller på telefon 2893
7251 senest tirsdag.
Vi bestiller kun mad til det tilmeldte antal.
Drikkevarer medbringes!
tm
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KLIMA-UDFORDRING 2008
Hvor meget vand, varme og elektricitet bruger du i forhold til andre.
Her først på året er det tidspunkt, hvor vi plejer at få årsopgørelse over vores forbrug af vand, varme og elektricitet.
For alle os, som året igennem har prøvet at ændre vores vaner på disse områder,
er det spændende, at se om vores anstrengelser har båret frugt.
Når du sammenligner dit forbrug med tidligere år er det vigtigt at sammenligne de
måleraflæste tal og ikke, hvor meget regningen lyder på.
Priserne pr. enhed for henholdsvis, vand, varme og el ændres sig år for år og desværre mest opad.
Hvis du har sparet på forbruget og alligevel skal betale mere pga. prisstigninger,
kan du jo glæde dig over, at du skulle betale endnu mere hvis du ikke havde sparet.
Grønt regnskab
I efteråret modtog alle husstande i 4 Syd vores lokale grønne regnskab for 2006.
Her kan du sammenligne dit forbrug med de øvrige husstande i bebyggelsen og du
kan se om du er en rød grøn eller gul forbruger.
Ved at sammenligne gennemsnitstallene for 4 syd med tilsvarende bebyggelser i
Albertslund ses at for vand ligger ved under, men både for varme og el ligger vi
over gennemsnittet for tæt-lave boligområder i Albertslund.
Gennemsnit

Varmeforbrug pr.
100 m2 i MWh

Vandforbrug pr.
m3

Elforbrug pr. person i kWh

VA 4Syd

14,7

39

1269

Tæt/Lav i Alb.

14,4

41

1302

Tallene i skemaet er taget fra det grønne regnskab.
Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at det er vores el forbrug, der bør sættes
mest ind på at ændre, for når andre tilsvarende de bebyggelse kan bruge mindre,
så kan og vil vi også.
Husk der er både penge og CO2 at spare.
HUSK – når du får årsopgørelsen - at sammenligne dit forbrug med gennemsnitstallene i skemaet her eller med tallene i det lille grønne regnskab.
Miljøgruppen/TJ
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MUREN I SVANEN
I septembermåned havde jeg et indlæg i Albertslund Posten, hvori jeg
kritiserede granitopsætningen på muren ved Svanen 15D. Jeg kritiserede
udformningen og den mangelfulde måde "projektet" var blevet præsenteret for os, beboere, på. Selv havde jeg ikke set det, idet jeg var ude at
rejse.
Steen Christiansen, komm.bestyrelsen, formand for teknik og miljø, besvarede mit indlæg.
Den første opsætning af de granitplader kostede meget mere end kalkuleret, og derfor blev renoveringen og "forskønnelsen" sat i bero. I mine øjne
er en fortsættelse af arbejdet hverken renovering og slet ikke nogen forskønnelse, ej heller en forbedring af de trafikale forhold.
Derfor lavede jeg et nyt forslag, præsenterede det for Steen Christiansen
og forvaltningen og senere for Michael Willumsen, som syntes vældig godt
om forslaget.
Efter denne indledning vil jeg kort redegøre for mit forslag:aa
Den laveste betonmur og den lille 5-trinstrappe fjernes helt. Den nedadgående sti (langs med granitpladerne) fortsætter et par meter ligeud og
svinger i bløde kurver mod broen og mod Svanen, Duen o.s.v.
"Knækkene" ved broen og rundt om Svanen 15D, som betyder at mange
skal af cyklen, forsvinder. Det uoverskuelige ved hjørnerne forsvinder,
hele området bliver mere åbent og overskueligt, og det grønne areal kommer til at hænge sammen med stiforløbene.
Den høje betonmur renoveres grundigt og ikke bare med et pudslag som
den anden (den slår allerede revner). Ved trappen starter der et bed, hvor
der skal plantes nogle klatreplanter op ad den høje mur, ligeledes et bed
ved 15D, anskueliggjort på vedlagte skitse. Jeg håber hermed at have
stoppet det planlagte og dyrere projekt, som bl.a. indbefatter et gelænder, som bliver svært at se i de mørke timer og dermed også vil være farligt.
De bedste hilsener Rein Rubenkamp.

Se tegninger på de næste sider
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MILJØGRUPPENS ARBEJDE
Opsamlingsreferat fra august til december 2007
Miljøgruppens medlemmer:
Fra september er vi 3 medlemmer, Jan, Anette og Tove J.
Derudover hjælper Lena, Jørgen og Tage med praktiske ting.
Referater:
Vi vil bruge så lidt tid som muligt på at skrive referater. Det er derfor aftalt på beboermødet at vi skiver et halvårligt opsamlingsreferat, som sendes til Nævn og Drift og til beboerne via Betonhjertet.
Møder:
vi har afholdt eller deltaget i 8 møder heraf:
• Et møde med Driften/Michael. Mødet handlede hovedsagelig om
de grønne områder og forslag fra beboerne blev gennemgået og
efterårets arbejder i de grønne områder blev diskuteret.
• Et møde med genbrugsgruppen. På mødet diskuteredes aktuelle
emner, hvad der kan gøres for at forbedre affaldssortering og forholdene på genbrugspladsen for beboere og frivillige.
• Et møde miljøgruppen i afd. VA. 6 Vest. På mødet udvekslede vi
erfaringer og aftalte at vi evt. kan hjælpe hinanden med miljøopgaver. Afd. 6 vest er en gårdhusafdeling på størrelse med os.
• Et møde med Marie-Louise Galamba fra Agendacentret. Vi har
bedt hende hjælpe os med at forbedre vores indkøbspolitik og at
finde en god måde at holde beboerne opdateret om affaldssortering.
• Et fællesmøde samarbejdsmøde med nævn og andre aktive grupper i 4 syd.
Miljøhandlingsplan og kommissorium:
Er revideret og godkendt på beboermødet i september 2007.
Miljøhandlingsplanen er ligesom sidste år udgivet sammen de ”Små grønne regnskaber”, som er udsendt fra kommunen til alle husstande i efteråret.
Klimaudfordringen:
Der er skrevet 5 artikler til Betonhjertet, hvor der gives simple råd om,
hvordan vi kan spare på el og varme og dermed på CO2 udslippet. Disse
artikler vil blive samlet på Miljøgruppens hjemmeside.
Vi har afholdt en temaaften om klimaforandringerne, hvor vi viste Al-Gore
film ”En ubekvem sandhed”, desværre kom der ikke så mange til denne
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aften, så måske vil vi vise filmen igen i løbet af vinteren.
I december har vi uddelt en sparepære til alle husstande i 4 syd. Vi blev
godt modtaget og beboerne var glade for sparepæren.
Henvendelse fra beboere.
Ansøgninger om beboeraktiviteter eller forskønnelse af de grønne områder. Vi har kun modtaget få henvendelser, de er alle færdigbehandlet fra
vores side.
Arrangementer
I perioden har vi afholdt 3 af Miljøgruppens 4 årlige arrangementer, Grillaften i august, Dragedag i oktober og lysfest i december. Alle arrangementer forløb godt, med god opbakning blandt beboerne.
Grønt diplom
Miljøgruppen har i de par sidste år arbejdet på at afdeling 4 syd kunne få
Grønt Diplom fra Boligselskabernes landsforening.
Vi har nu fået oplyst at ordningen er under revision. Så dette arbejde er
sat i bero indtil der foreligger en ny ordning
Plan for arbejdet i miljøgruppen i 1. halvdel af 2008
• Klimaudfordringen – fortsat rådgivning – serviceeftersyn af boligerne – evt. temamøder.
• Ændring af affaldsordningen og genbrugspladsen, se forslag til
ændringer i januar numret af Betonhjertet
• De grønne områder – prioritering og planlægning af det forsatte
arbejde med forskønnelse de grønne områder.
• Indkøbspolitik – forsætte arbejdet med at forbedre vores indkøbspolitik.
• Kompostering – igangsættelse af arbejdet for at få flere beboere
til at komposterer det grønne affald.
• Forårsfest/miljødag – evt. afholdelse ved beboerhuset.
Vi har gang i rigtigt meget arbejde og ideer til endnu mere. Og vi vil rigtig
gerne være flere til at deltage i arbejdet. Så hvis du har lyst til være med,
så henvend dig til Tove tlf. 43620915.
Det er også muligt kun at deltage i dele af arbejdet, f.eks. klimaudfordringen eller arrangere forårsfest/miljødagen.
Miljøgruppen/TJ
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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

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

LINE DANCE
Line dance starter igen
mandag den 4. februar kl. 19.30.
Kom og vær med hver mandag kl. 19.30
Line dance er sjov og god motion, og vi danser til dejlig musik.
Hanne Jensen er vores dygtige instruktør.
Prisen er 25 kr. pr. gang.
Efter dansen hygger vi os sammen over en kop kaffe.
tm
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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 9113
4364 8466
4364 8070
4364 1594
8832 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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NYT PÅ
GENBRUGSPLADSEN

Som det fremgår af ovenstående billede, har genbrugsgruppens medlemmer fået orange veste hvor der på ryggen står
4 syd genbrug.
Så nu skulle det være nemt at se, hvem man skal henvende
sig til, når man kommer ned på pladsen med affald og genbrug.
Det er jo meget vigtigt at alt bliver sorteret rigtigt, således at vi ikke risikerer at blive lukket, når kommunen sætter deres spareplan i værk omkring en ny affaldsordning.
HE

Konkurrence
Søndag 6. 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
67 stk.
Der var en der havde gættet på 65 og en på 69.
Genbrugsgruppen trak lod og vinderen blev
V. Olsen ravnen 2 b som har modtaget et gavekort til
Albertslund center på kr.100.
HE
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