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

Glædelig Påske
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”ØRNEN”
Torsdag
6. marts
Torsdag
13. marts

SlUK LYSET DANMARK
De gør det i Chicago og Sydney, i Brisbane og Århus, de gør det i Tel Aviv
og Ålborg, i Toronto og København og mange andre byer kloden rundt.
Men gør vi det også her i Albertslund?
Verdensnaturfonden WWF opfordrer indbyggere og virksomheder i verdens storbyer, til at slukke lyset for klimaet - den 29. Marts - i timen mellem klokken 20 og 21.
Kampagnen er heri landet blevet døbt ”Sluk lyset Danmark”. Formålet er
at vise, at vi alle ønsker tiltag der rykker - til gavn for klimaet! Og det ikke
mindst her op til det store globale klimatopmøde i København i 2009, hvor
alverdens regeringer skal indgå en ny aftale om energiforbrug og klimaudvikling.
Storbyer over hele verden har tilsluttet sig kampagnen, der startede i Sydney sidste forår, hvor 57 procent af byens indbyggere deltog, og det betød, at energiforbruget faldt med 10 procent.
Du kan være med og vise dit engagement i klimasagen.
Sluk for alt unødvendigt lys den 29. marts mellem 20 og
21 - tænd i stedet stearinlys eller endnu bedre gå en tur i
det mørke Albertslund! Eller du kan vælge at slukke for
lyset og i stedet tage en tur ind til København - med tog
selvfølgelig -, hvor cafeer og restauranter opfordres til at
slukke for alt unødvendigt lys, og i stedet for satse på levende lys og akustisk musik!

Kalvelever m hv. kartofler og skysauce
Tove og Jørgen
Oksekødssuppe + kød i peberrodssauce
Maja og Henny

Tirsdag
18. marts

Påskelam m/tilbehør
Jørgen

Torsdag
27. marts

Ribbenssteg m/tilbehør
Askerød

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.
Drikkevarer medbringes!

Du kan læse mere om kampagnen sluk lyset Danmark på
www.agendacenter.dk

Med venlig hilsen: Agenda Center Albertslund
I København vil lyset på Rådhuset blive slukket i en time, og Københavns Kommune arbejder for, at så mange lyspærer og andre strømforbrugende apparater i kommunale kontorer og institutioner slukkes
den 29. Marts mellem 20 og 21.
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GENBRUG
Der har været afholdt et møde mellem borgerne og Albertslund kommune,
om planerne for en ny affaldsordning. Der var bestemt ikke enighed om
hvordan denne nye ordning skal være og der vil blive sendt et høringssvar
her fra afd. 4 syd til kommunen, forfattet af Tove Jensen fra miljøgruppen. Høringssvaret kan man læse i næste nummer af Betonhjertet.
På genbrugspladsen har vi den regel, at børn under 15 år ikke må komme
alene til pladsen, hverken med affald eller for at hente ting og sager, dette er ikke for at genere nogen beboere, men da det er meget vigtigt at alt
bliver sorteret rigtigt, så er det nødvendigt at det er voksne der kommer
og afleverer tingene.
Genbrugspladsen holder lukket søndag 1. Påskedag, men holder til gengæld åbent mandag 2. påskedag kl. 14-16
Genbrugsgruppen

Nyt fra Brugergruppen
Røde forbrugere
I 2007 er der sendt breve til 257 ”Røde forbrugere” i 9 boligområder. Og i
2008, vil der blive sendt breve til ”Røde forbrugere” i 13 andre boligområder. For brevene fungerer nemlig rigtig godt. En evaluering fra de 10 boligområder, der fik breve i 2006, viser, at der er sket et markant i fald i
forbruget af vand og varme. De ”Røde forbrugere” har nedsat deres vandforbrug fra 2005 til 2006 med mellem 7 og 22 %. Og varmeforbruget har
de reduceret med mellem 4 og 16 %.

Budget 2008
I øvrigt blev det oplyst, at alt det Brugergruppen havde indstillet til
kommunens Budget 2008, igen i år var blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen. Det fortæller noget om, at Brugergruppen ikke er
det værste sted at være med, hvis man vil have indflydelse på sin
kommune…..
Med venlig hilsen
Brugergruppens Arbejdsgruppe
Betonhjertet marts 2008
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STRØMBESPARELSER I KØKKENET
Lille indsats — stor effekt
Et af de rum, der har det højeste strømforbrug
er køkkenet. Er du indstillet på at ændre lidt
ved dine vaner i køkkenet, er der meget strøm
(og penge) at hente, uden at det går ud over
resultatet. Ikke mindst ovn og kogeplader bruger meget strøm. Ved at begrænse tiden, de er
tændt, sparer du (naturligvis) strømmen. Her
er nogle gode råd:
- Udnyt for- og eftervarmen. Langt de fleste retter behøver ikke at
komme i en forvarmet ovn, selvom det står i opskriften. Sluk for ovnen før
retten er helt færdig, så kan den stå i eftervarmen. Ved at udnytte for- og
eftervarmen kan du spare op til 25 %, uden at det påvirker tilberedningen.
- Tø madvarer op inden tilberedning. Det tager længere tid og kræver op til 50 % mere energi at tilberede frosne madvarer. Tø i stedet maden op i køleskabet. Det sparer samtidig strøm til køleskabet.
- Læg et tætsluttende låg på gryden.
Kogning med låg på skrå kræver 35 % mere energi.
Kogning uden låg kræver 65 % mere energi.
- Kog med så lidt vand som muligt. Jo mindre vand, der skal varmes
op, jo mindre bliver energiforbruget. Både pasta, kartofler, grøntsager og
æg kan koges med meget mindre vand, end de fleste af os er vant til at
bruge. Hverken kartofler eller æg behøver at være helt dækket af vand
for at blive kogt – blot låget slutter tæt! F.eks. er det nok med en halv
deciliter vand i bunden af gryden, når der skal koges æg.
- Brug kun pander og gryder med lige bund og som passer til kogepladen. Det kan betyde et merforbrug af strøm på op til 50 %, hvis
gryden er meget bulet.
- Brug, hvis muligt, de små apparater som elkedel, mikroovn og
brødrister. De er hurtigere og mindre energikrævende, end kogepladen
Betonhjertet marts 2008
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og den almindelige ovn.
F.eks. bruger elkedlen kun den halve energi i forhold til komfuret og brødristeren bruger kun 1/10 energi i forhold til ovnen.
Mikrobølgeovnen kan med fordel anvendes til tilberedning af mindre portioner – eller til opvarmning af mindre portioner færdiglavet mad.
Se flere råd på hjemmesiderne: www.sparenergi.dk og www.seas-nve.dk
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund

MARTS KALENDEREN
Genbrugshal og containerplads er åben:
Mandag til fredag
kl. 11-11.25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18
Bemærk. Lukket 1. påskedag åben 2 påskedag kl. 14-16
Nørkleklub tirsdag 11. kl. 19.30
Sluk lyset 29. marts kl. 20-21

VAGTORDNING

“NØRKLEKLUBEN”
Tirsdag d. 11 marts kl. 19.30
Vi har et spændende emne på denne aften.
Fremstilling af porcelænsdukker
Vi får besøg af Karen fra Tåstrup, som selv støber dukkehovederne i porcelæn, monterer dukkerne med krop, hår
og hvad der skal til for at få en flot dukke.
Til sidst bliver dukkerne klædt på med fint tøj efter forskellige temaer, som prinsesser, nisser eller andet, kun
fantasien sætter grænser.

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
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for
5.
uundgåelige.
6.
Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige
følgeskader må anses for uundgåelige
Vagtnummeret er 70153800

Husk alle er velkommen og du må gerne invitere en gæst
med, hvis du kender en der har interesse i aftenen emne.
Det er muligt at lave kaffe og the.
Velkommen i ”Nørkleklubben”
Kontaktperson Tove tlf. 43620915
eller mail tovejensen@4syd.dk
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LINE DANCE
Hver mandag 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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SLUK LYSET I 4 SYD
LØRDAG D.29.MARTS KL.20-21

8830 9113
4364 8466
4364 8070
4364 1594
8832 0412

Miljøgruppen opfordrer Jer alle til,
at tilslutte Jer kampagnen:
SLUK LYSET DANMARK

4364 3618

Når I har slukket lyset i Jeres bolig, inviterer
vi Jer på aftenkaffe med kage i Beboerhuset KL.19.30.
KL.20 slukker vi også lyset i beboerhuset, tænder Jeres
medbragte fakler og staldlygter og går en tur på bjerget,
for at se på vores forhåbentlig mørklagte by.
Samtidig kan vi glæde os over
sommertidens komme

——————————————————————————————

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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