Gåtur på volden torsdag d.7.maj
Traditionen tro går vi aftentur på volden
Store Bededags aften.
Vi mødes på volden ved Brogårds plads kl.19 og starter
voldvandringen derfra.
Der er muligvis en øl - eller vandpause på vejen – traditionen tro!
Efter gåturen kan der nydes varme hveder, kaffe/te og saft.
Traditionen tro så synger vi lige et par sange
Mød talstærkt op i godt humør.
Inviter gerne beboere med fra andre boligafdelinger.
Miljøgruppen
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SVANENS KVT. 22 2620 ALBERTSLUND
Bestyrelsen
Tove Meyling
Ørnen 17 A
Maja Reutzer
Uglen 9 C
Henny Eilersen
Ørnen 26 A
Vibeke Hansen
Hanen 4 A
Dorthe Larsen
Ørnen 13 E
Flemming V. Wallin
Ravnen 14A
Lena Kujahn
Ravnen 14B

4364
4364
4364
8832
4366
4362
2883

8466
8070
1594
0412
1188
3030
0702

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
På hjemmesiderne www.BO-VEST.DK og WWW.VA4SYD.DK
FINDES DER MANGE GODE OPLYSNINGER

Åbningstider Genbrugspladsen
Genbrugshal og containerplads er åben:
Mandag til fredag
kl. 11-11.25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18
Storebededag og pinsedag 31 maj lukket
2 pinsedag 1. juni
kl 14 - 16
Betonhjertet maj 2009
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CAFE ØRNEN

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

MENU maj 2009
Tors. 7.

Store Bededags
Menu /med gåtur og varme hveder
se bagsiden.

Tors.14.

Kalkungryde m/løse ris

Tirs. 19

Blomkålsgratin m/brød
Chokoladefromage

Tors.21

helligdag

Tors.28

3 års fødselsdagsfest
asiatisk menu og lækker
lagkage.

Du tilmelder dig
tirsdagen før
Sådan gør du send en
email til
cafe@va4syd.dk
Eller Smid en seddel
ind i beboerhuset.

Socialeviceværter er
nu på vej til 4syd

Som omtalt i sidste nr. af betonhjertet så er der blevet
ansat 3 socialeviceværter i Albertslund boligsociale
Center.
De 3 kommer på besøg torsdag den 28 maj kl 19:00 i
beboerhuset.
Vil du deltage i fællesspisningen - se side 3.

Betonhjertet maj 2009

Vi spiser kl 18:00
Og prisen er 35 kr.
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IT - morgencafe
Torsdage kl.: 9:00.
Mødes vi der har lyst til morgenbrød og kaffe.
Åben for alle også jer uden pc-problemmer.
Betonhjertet maj 2009
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Kompostér noget mer’

30 – 40% af dit restaffald kan komposteres!
Det organiske affald fra køkkenet indeholder energi og næringsstoffer, som planterne
og mikroorganismerne i din have skal bruge. Det er meningsløst at smide dit grønne
køkkenaffald ud med dagrenovationen – så det afbrændes, bruger energi i forbrændingsprocessen og skaber luftforurening!
Der er god økonomi i at producere din egen gødning, i stedet for
at købe kunstgødning – som i øvrigt overhovedet ingen næring
indeholder, til mikroorganismerne i jorden. I modsætning til kompostmuld og naturgødning.
Sådan kommer du i gang
Undersøg om din boligafdeling
Fakta om kunstgødning
udleverer kompostbeholdere.
Ved fremstilling af kunstgødAlternativt giver Albertslund
ning bruges der enorme
Kommune et engangstilskud på
mængder energi. Råstoffer350 kr.
ne skal brydes, knuses og
Stil beholderen et praktisk sted
transporteres. De skal underKom groft kvas i bunden
kastes rensning, raffinering
Tilsæt en håndfuld kompostorog kemisk omdannelse, og
de skal tørres, granuleres og
me.
afvejes, før de igen skal
Køb dem evt. hos Agendacentret
transporteres og oplagres.
for 20 kr. Ormene fodres med
Særligt kvælstofgødningen
lige delekøkken- og haveaffald.
er meget energikrævende.
Anskaf dig en kompostspand
Der kræves nemlig voldsommed låg til under køkkenvasken.
me mængder elektricitet for
Køb den evt. i Agendacentret for
at få forenet luftens kvælstof
20 kr.
(N2) med brint fra olie, så
der kan opstå ammoniak.
Undgå kød, fedt, fisk, ost og
mælkeprodukter i kompostbeholProduktionen af kunstgødderen – da det tiltrækker rotter.
ning er også stærkt forureUndgå også hunde og katteaffønende.
ring (kattegrus) da det kan indeholde smitsomme parasitter og
andre sygdomskim.
Hvis du passer din kompostbeholder godt, vil processen forløbe
hurtigt. Passer man den knap så godt, kommer der kompost ud
af det alligevel, det går bare ikke så hurtigt.

SLUK LYSET I 4 SYD
Tak for jeres engagement
Den 28. marts 2009 fra kl. 20.30-21.30 blev store dele af landet
mørklagt i forbindelse med Sluk lyset Danmark. Tusindvis af danskere var på gaderne for at vise deres engagement i klima-sagen.
77 kommuner deltog i Sluk lyset Danmark. Fra Nuuk og Thorshavn
i nord til Guldborgsund i syd. Rundt om i landet foregik et væld af
aktiviteter. Arrangementerne spændte vidt og gjorde aftenen til en
mindeværdig oplevelse for mange danskere. Fra
”mørklægningssuppe” på Fregatten Jylland til en unik gourmetaften i Fredericia i total mørke med blinde tjenere. I var med til at
gøre Sluk lyset-timen til en særlig oplevelse, og det skal I have
stort tak for.
27 % af danskerne stemte for klimaet med deres stikkontakt
En undersøgelse vi fik lavet umiddelbart efter Sluk lyset Danmark
viste at 27 procent eller over 1 mio. danskere deltog i Sluk lyset
Danmark. Ingen kampagne har før haft så stor tilslutning. Det er et
resultat, vi alle sammen kan være stolte af.
Sluk lyset Danmark – En global folkeafstemning for klimaet
Danskerne var ikke alene om at slukke lyset den 28. marts – mennesker over hele verden gjorde det samme. Den globale Sluk lyset
-event, kaldet Earth Hour, foregik i over 88 lande og involverede
millioner af mennesker. 2009 bliver et afgørende år i kampen mod
global opvarmning, og Danmark har en nøglerolle i forbindelse
med FN-klimatopmødet i København til december. Med Sluk lyset
kampagnen har danskerne sammen med resten af verden sendt et
stærkt signal til verdens politikere, der ikke er til at overse: De
skal lave en ambitiøs klimaaftale, når de mødes til december.
Endnu engang vil vi gerne sige en stor tak for jeres deltagelse i
Sluk lyset Danmark. Vi håber på, vi kan lave et tilsvarende samarbejde en anden gang.
Med venlig hilsen
Gitte Seeberg
Generalsekretær
WWF Verdensnaturfonden

Med venlig hilsen:

Agenda Center Albertslund,
Betonhjertet maj 2009
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holde området omkring boligen kan gøre dette mod en mindre månedlig
reduktion i huslejen. Der hvor beboerne ikke selv ønsker, at udføre det
nødvendige arbejde, vil dette blive udført af driften. I den forbindelse er
der truffet aftalt med driften om, at der ikke sker ansættelse af personale til udførelse af dette arbejde førend afdelingsbestyrelsen har haft lejlighed til at gennemgå relevant materiale som belyser driftens arbejdsopgaver, og mængden af disse.
I forbindelse med etablering af bolignet (TV, internet og telefoni) er afdelingen via en voldgiftsret blevet pålagt en merudgift på 363.636,00
kroner. Sagen er endnu ikke afsluttet, da VA bestyrelse ikke er enig med
afdelingsbestyrelsen og en beboermøde beslutning om hvordan merudgiften skal afskrives, samt hvorvidt byggeledelsen i Bo-Vest kan gøres
ansvarlig. Indtil sagen har fundet sin afslut kan beboermødets beslutning og at tage midlerne fra afdelingens henlæggelser, med en deraf
mindre nedsættelse af huslejen, ikke eksekveres.
På opfordring fra en beboer er afdelingsbestyrelsen i samarbejde med
driften ved at kigge på kommunens incitamentstakst på vores varmeregnskab. Beboeren finder det blandt andet ikke rimeligt, at der sættes
samme krav om afkøling af returvandet i boliger med ældre varmesystemer, som vores, og boliger med nye systemer, som alt andet lige må
anses for at kunne udnytte ressourcerne mere optimalt.
Der er også arbejdet på en opdatering/ændring af afdelingens husdyrreglement, samt en præcisering af de regler, som ligger til grund for
udlejning af carporte – ingen af disse sager er dog endnu afsluttet.
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Forårsrengøring og forskønnelse af fællesarealerne.
Nu er tiden igen inde til den årlige forårsrengøring.
I år står miljøgruppen ikke for arrangementet, men i
kan søge om fortæring som de andre år. (100 kr. pr.
husstand).
River, skovle, trillebør mv. kan stadig
lånes i ejendomskontorets eller
genbrugspladsens
klip fra
åbningstid.
Betonhjertet for ca
Derudover kan i
28 år siden—
søge miljøgruppen
dengang ku de
eller afdelingsbeogså
styrelsen om midler til forskønnelse af jeres fællesareal
Godt forår
Miljøgruppen
Henvendelse vedr. fortæring:
Lena Kujahn – mobil: 28830702
Betonhjertet maj 2009
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Sommerfest

Afdelingsbestyrelsens beretning fremlagt og godkendt på beboermødet d 28 april 2009

Søndag d. 24 maj
Kl 14—18
I beboerhuset
LOPPEMARKED : HAR DU NOGET DU VIL HA SOLGT SÅ
BESTIL ET BORD PÅ CAFE
CAFE@
@VA
VA4
4SYD
SYD..DK EL TIL JØRGEN
HANSEN 28937251
MILJØTIPS: MILJØGRUPPEN GIVER GODE SPARETIPS
NØRKLERIER: GÅR DU OG NØRKLER MED ET ELLER ANDET SÅ TAG DET MED - DE KU JO VÆRE AT DER VAR
ANDRE TIL FX EN NY NØRKLEKLUB
PLANTEBYTTE: HAR DU FOR MANGE PANTER SÅ TA
DEM MED OG BYT TIL NOGLE ANDRE
JAZZMUSIK: NISSEN JAZZBAND SPILLER
GRILLMAD: VORES NYE GRILL OG RØGOVN BLIVER INDVIET
FÆLLESSPISNING KL
KL.. 18:00 PRIS 40 KR
KR..
TILMELD DIG PÅ CAFE
CAFE@
@VA
VA4
4SYD
SYD..DK ELLER MEDBRING
DIN EGEN MAD TIL GRILLEN
PÅ GENSYN
BEBOERHUSGRUPPEN OG
MILJØGRUPPEN
Betonhjertet maj 2009
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Der er til en forandring ikke nogen, som er trådt ud af afdelingsbestyrelsen i det forgangne år, og dermed har bestyrelsen siden sidste valg bestået af fem fuldgyldige medlemmer og én suppleant.
Der har været afholdt knapt 20 møder i afdelingsbestyrelsen, og referater fra disse møder kan se på afdelingens hjemmeside.
I perioden har der været afholdt 2 beboermøder, og et fællesmøder mellem afdelingsbestyrelsen, og afdelingens forskellige grupper og udvalg.
Afdelingsbestyrelses individuelle medlemmer har deltaget i forskellige
grupper, udvalg og kurser i VA og Bo-Vest regi. Desuden har afdelingsbestyrelses repræsenteret afdelingen på møder i Albertslund Boligsociale Center (ABC), Antenneforeningen Brøndby og ikke mindst følgegruppen til Masterplan Syd.
I et nummer af Betonhjertet er afdelingsbestyrelse blevet kritiseret for
et lavt informationsniveau - kritikken er taget til efterretning, og der er
taget skridt til en forbedre af niveauet.
Karakteren af de sager og problemstillinger, der har været behandlet på
møder i afdelings-bestyrelsen, er meget forskellige og spænder over alt
lige fra mindre mangler i beboerhuset over kommunens incitamentstakst på vores varmeregnskab til langvarige diskussioner omkring afskaffelsen af 1 meter reglen.
Følgende sager og problemstillinger skal fremhæves:
Opfølgning på beboermøde beslutning fra 2003 vedrørende parkering af
påhængskøretøjer på afdelingens parkeringspladser. Der er lavet en
ordning hvor beboere i afdelingen kan erhverve sig en parkeringstilladelse, hvorved de har ret til at parkere deres påhængskøretøj på en af
de til formålet afmærkede parkeringspladser.
På efterårets budget beboermøde blev der fremsat og vedtaget et forslag, som pålagde afdelingsbestyrelsen, at undersøge og vurdere muligheden for at ansætte en sekretær til afdelingsbestyrelsen. Konklusionen
er blevet, at på trods af, at en sekretær vil være en stor hjælp i det daglige arbejde, så anses det ikke for muligt at skabe tilstrækkeligt indhold i
en sådan stilling.
På budget beboermøder blev det vedtaget, at afskaffe 1 meter reglen i
dens daværende form. Beboere som forsat selv har mod på, at vedlige-
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