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Henny Eilersen, Erik Vang Nielsen, Dorthe Larsen og Maja Reutzer  
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”ØRNEN” 

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 tirsdagen før 
Drikkevarer medbringes 

Torsdag 
12. juni 

Mexicansk bøf m. chillibønnegryde  
og salat 
Henny og Maja 
 
 

  
Torsdag  
19. juni 
 

Indbagt hamburgerryg m. marineret grøn 
pastasalat 
 
 

Torsdag 
26. juni 

Fiskefilet Florentine 
(Fiskefilet m. spinat/ostegratineret) 
Ulla 
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VEDLIGEHOLDELSE AF AFDELINGEN I  
FORHOLD TIL MASTERPLANEN 
Som alle ved kommer Masterplanen tættere og tættere på, og det 
vil få indflydelse på hvordan vi i Driften vil håndtere forskellige ved-
ligeholdelses opgaver. 
 
Da vi ved at der vil ske ”noget” i 2010-14, men ikke præcist hvor-
når, er vi begyndt at vurdere de opgaver vi har på en anden måde, 
fordi det vil være spild af jeres penge at renovere og udskifte ting 
som så bliver revet ned, skiftet, ødelagt, ændret, fornyet, etc. ved 
den kommende Masterplan. 
 
Vi kender ikke det endelige udfald af Masterplanen og hvad der 
derfor skal ske, men vi har en ide om hvor det vil bære hen og det 
vil vi tage hensyn til. 
 
Nu er det jo ikke sådan at vi så gå helt i stå og afdelingen skal jo 
ikke forfalde, men vi skal tænke anderledes.  
 
F.eks. skal plankeværker ikke laves så de kan holde i 20-30 år hvis 
de skal rives ned for at man kan komme til at renovere husene og 
der så efterfølgende bliver opsat nye plankeværker eller hække. 
 
Når beboerne flytter har afdelingen også en betydelig omkostning 
til istandsættelse (udover hvad fraflytter skal betale), og det er og-
så et sted hvor vi vil se om vi kan ændre på istandsættelsen. Det er 
jo ikke nødvendigt at skifte et gulv hvis det kun skal holde i 2-3 år 
og så fremdeles. 
 
Vi laver heller ikke flere nye køkkener og badeværelser for det er 
sandsynligt at det er nogle af de ting som vil blive berørt af Master-
planen. 
 
Vi vil heller ikke skifte så meget flisebelægning som vi har gjort de 
senere år, da den højst sandsynlig vil blive ødelagt af de maskiner 
som vil komme i forbindelse med en Masterplan. 
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Sådan vil der være flere store og små ting som vi vil se anderledes 
på, indtil vi kender mere til Masterplanen og hvad der skal ske. 
 
Denne ”nye” måde at lave vedligeholdelse på, er for at undgå at 
smide penge i noget som alligevel skal skiftes, fjernes, ændres, etc. 
 
     Med venlig hilsen  
     Afdelingsleder Michael Willumsen 

UDLEJNING AF BEBOERHUS 
 
Siden januar har huset været udlejet 10  gange til private ar-
rangementer, og  mange har reserveret til resten af året. Vi 
hører, at beboerne er glade for, at der nu er den mulighed i vo-
res afdeling. 
 
Efterhånden har vi fået hængt gardiner op, og der er indkøbt 
service til et større selskab. Nu venter vi på, at vi får lavet en 
lydisolering, så akustikken i rummene bliver bedre. Det arbejdes 
der på. 
 
Udlejning af huset tager en del tid for driften, og der har lige 
skullet findes en god form at administrere det på. Nu kører be-
talingen for leje/depositum og tilbagebetaling af depositum 
over huslejeindbetalingen. 
 
Al begyndelse er svær, og selvfølgelig har der været nogle ind-
køringsproblemer, men vi vil bruge erfaringerne og få rettet op 
på problemerne. 
 
Der har været problemer med høj discomusik til kl. 5.30 om 
morgenen, og nu præciseres det overfor lejeren, at der kun må 
spilles musik til kl. 23. Der er en lejer, der har ombyttet en 
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GENBRUG 
Det er dejligt at se, så mange beboere sorterer deres affald og 
genbrug, så det alt sammen havner i de rigtige containere, for 
det er jo sådan, at jo bedre vi sorterer jo mere sparer vi, og så 
er chancen for at vi kan bevare vores containerplads og hal også 
større når kommunen igen  begynder på deres planer om ned-
læggelse af de fleste af pladserne. 
Desværre er der nogle få beboere der ikke syntes at det er så 
vigtigt med sorteringen og ikke lige har lyst at lytte til persona-
let i de orangefarvede veste, det er beklageligt. 
 
     Fortsat god sortering 
     Genbrugsgruppen/HE 

dyr pande med en billig udgave – ”smart”, så har man taget en 
pande, der svarer til lejen af huset.  Det er ærgerligt, og frem-
over vil vi checke, om alt inventar og service er til stede efter 
udlejningen, og ellers vil lejeren selvfølgelig komme til at betale 
for det forsvundne. Det er ikke rimeligt, at afdelingens øvrige 
beboere skal betale for, at de fælles indkøbte ting forsvinder 
fra huset. 
 
Reglerne, der er vedtaget på beboermøde, skal selvfølgelig 
overholdes, hvis huset skal være til glæde for hele afdelingen, 
og ikke til gene for de nærmeste beboere. Heldigvis har langt 
de fleste beboere overholdt de vedtagne regler for brug af hu-
set og udendørs arealer. Det store flertal har også afleveret 
huset i fin orden - ærgerligt at der lige er nogle få stykker, der 
ikke accepterer spillereglerne for at have et fælles hus i afde-
lingen. 
 
       Beboerhusudvalget 
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 Så er det afgjort 
 

Her kommer resultatet af KLIMAUDFORDRINGEN 2007 
 

Hyldespjældet sparede mest på CO2 og vandt udfordringen. 
Men faktisk har alle de deltagende afdelinger vundet, for alle afdelinger har nedsat C02 udslippet. 

 

VARME OG EL - tilsammen    

Tilmeldte områder Tekst fra grønt regnskab 
C02 tons pr 
område 2006 

C02 tons pr 
område 2007 

EL & Varme 
fald I C02 I % 

 - AB Nord Albertslund Nord, AB 1027 1023 0,3 

- AB Syd Gård  
og Række 

Albertslund Syd, AB gårdhuse 1828 1741 4,8 

Albertslund Syd, AB rækkehuse 924 879 4,8 

- Blokland Blokland, VA 758 740 2,3 
- Bæk- , Fosgården 
 Albertslund Nord, VA 

894 861 3,7 
 

- Galgebakken Galgebakken, VA 2356 2252 4,4 

- Godthåbsparken Godthåbsparken 3392 3225 4,9 

- Hyldespjældet Hyldespjældet, VA 844 756 10,4 

- VA 4 Syd 
Albertslund Syd,  
VA sydlige gårdhuse 

1035 1005 2,9 
 

- VA 6 Vest Albertslund Vest, VA gårdhuse 941 902 4,1 

- Ulfbuen. 

Damgårdslunden,  
"Buerne" - lejer 

299 284 5,2 
 

Damgårdslunden,  
"Buerne" - ejer 

252 239 5,0 
 

 
Tillykke med resultatet til Hyldespjældet og alle os andre. 

Miljøgruppen 4 Syd/TJ  
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KLIMA PÅ MENUEN  
Sådan påvirker maden den globale opvarmning 
 
Bøffen på din tallerken og osten på dit brød er nogle af de madva-
rer, der påvirker den globale opvarmning mest. Det gør de fordi, 
der har været brugt energi til produktion af gødning til dyrkning af 
foder og koen har udskilt drivhusgasser fra prutter og gødning. 
Hertil kommer CO2 udledningen fra transporten af fødevaren. 22 % 
af klodens udledning af drivhusgasser kommer fra landbrugspro-
duktionen, og 80 % heraf skyldes kødproduktionen.  
Du kan påvirke den globale opvarmning gennem dine madvaner. 
Der er nemlig stor forskel på, hvor meget de forskellige madvarer 
indvirker på klimaforandringerne. Årstidens grøntsager og frugt er 
noget af det mest klimavenlige du kan spise.  
Heldigvis er klimavenlig mad også sund mad, så du behøver ikke at 
skulle huske på en masse nye kostråd.    
   
 

 
       Med venlig hilsen 
       Agenda center   
 
 
 
 

Tre råd om mad og klima: 
1. Spis rigeligt med frugt og grønt – og mindre kød og 

mælkeprodukter 
2. Køb mere lokalt og køb sæsonens fødevarer 
3. Undgå at smide mad ud – tilbered kun den mængde, du 

har brug for 
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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  
         

JUNI KALENDEREN  
 Genbrugshal og containerplads er åben: 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag      kl. 17-18 
 
Samme åbningstider i juli måned 
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HVOR GØR DU AF DIN 
GAMLE MOBILTELEFON 
NÅR DU KØBER EN NY 

  ?           ? 
 
1. Smider den i skraldeposen?  
2. Afleverer den som elektronikaffald på genbrugsstationen?  
3. Putter den i papircontaineren sammen med telefonbøgerne?  
 
Viste du at:  
� Produktionen af én enkelt mobiltelefon resulterer i 75 kg affald!  
� En mobiltelefon bliver i gennemsnit udskiftet, når den er ½ år 
gammel!  
� Mobiltelefoner i kloakken er et stigende problem for rensnins- 
anlæggende!  
� Mobiltelefoner der stadig fungerer, kan afleveres til Kræftens Be-
kæmpelse. De kan genbruges og indbringer mellem 40 og 1500 kr. 
ved videresalg!  
� Telefonbøger skal afleveres i papircontaineren (men altså ikke 
mo-biltelefoner)!  
 
Svar: Mobiltelefonen er elektronikaffald og skal afleveres på gen-
brugsstationen. Den indeholder mange skadelige og giftige stoffer, 
der udgør et stort miljøproblem, hvis det havner i den almindelige 
skraldespand og sendes til forbrænding. En mobiltelefon kan bl.a. 
indeholde cadmium, bly, bromerede flammehæmmere og kviksølv, 
som er blandt de mest giftige stoffer i vores affald. Husk også at 
aflevere opladeren sammen med telefonen!  
 
   Med venlig hilsen: Agenda Center Albertslund  
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BEBOERNÆVNET — VA   AFDELING  4 SYD 
POSTADRESSE: SVANENS KVT. 22 
2620 ALBERTSLUND’ 
 
BEBOERNÆVN: 
Tove Meyling   Ørnen  17 A   4364 8466 
Maja Reutzer   Uglen        9 C  4364 8070 
Henny Eilersen=HE  Ørnen     26 A  4364 1594 
Vibeke Hansen                    Hanen    4 A  8832 0412 
Dorthe Larsen   Ørnen  13 E  4364 8561 
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 
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 SKØNNE SOMMER 
 Alting gror også mælkebøtterne, men de er nu også  kønne, lige  
 så kønne som de blomster man køber i dyre domme. 
 Man kan for øvrigt spare mange penge på, at købe stauder og 
 buske som kommer igen år efter år og spændede er det at se  
 om foråret hvad der dukker op af jorden. Med det  tørre forår 
 vi har haft i år er der  planter, som plejer at vise sig i  april, 
 som først er i gang nu sidst i maj. 
 Husk! hvis du har roser så elsker de vand til gengæld 
 er lusene ikke så glade for at blive våde. 
 
      Sommerhilsen Redaktionen/HE 
 
         

Betonhjertet vender tilbage i august 
 


