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BETONHJERTET ER BEBOERBLAD FOR AFDELING 4 SYD
INFORMATIONSUDVALGET BESTÅR AF
Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming .V. Wallin, Birthe
Lunau og Rene Nielsen
Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden
20. maj
mærket ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:
info@va4syd.dk
Indlæg fra afd.bestyrelsen og andre udvalg/grupper, som
bliver underskrevet med nævn/udvalg og gruppenavne, er
indlæg hvor der er enighed om indholdet.
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CAFE ØRNEN
MENU juni 2009
TORS. 4

KALVEFRIKASSÉ

TORS. 11

STEGT FLÆSK MED DET
HELE

TIRS. 16

OKSEFILET M/
BAGTKART.SVAMPESOVS
OG GRØNT
TILMELD. D 14/6

TORS. 18

SKINKE M/
KARTOFFELSALAT

TORS. 25

HAKKEBØF ALA HENNY
OG MAYA

Du tilmelder dig
tirsdagen før
dvs. 2., 9., 16. 23.
april.
send en email til
cafe@va4syd.dk
eller smider en seddel
ind i beboerhuset.
Prisen er 35,00 kr.
Vi mødes kl. 18.00

IT - morgencafe
Torsdag den 4., 11., 18. og 25. JUNI
kl.: 9:00.
Mødes vi der har lyst til morgenbrød og kaffe.
Ta din pc med og så er den klaret.
Åben for alle også jer uden pc-problemer. It-nørderne
Betonhjertet nr 6 2009
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Beboermøde den 28. april 2008
Godt møde, gode fremlæggelser af regnskab og div. udvalgsberetninger. Men mht. til forslaget om campingvogne
vil vi komme med en sur smiley:
Tror I, at I får fjernet uønskede campingvogne ved at påligne ekstra huslejekroner til os, der lovligt er registreret på
de etablerede parkeringspladser til påhængsvogne? Vi
hørte på mødet, at det var så godt som umuligt for administrationen at få politiet til at fjerne uønskede parkeringer.
Det var der ikke ressourcer til, blev der sagt. Hvem skal så
fjerne dem?
Der er altid beboere, der ikke har lyst til at overholde love
og regler, og det finder vi også irriterende. Men er det så
rimeligt, at dem der overholder reglerne skal betale.
Vi synes ikke, man kan sammenligne med carporte. Her
står bilerne under tag, og carporte skal vedligeholdes, derfor afgiften. Desuden bliver der ikke taget plads op for personbilerne, her ses stadig tomme parkeringspladser i div.
kvarterer.
Måske regner I med en god slat penge til fælleskassen,
men som det også blev oplyst, koster det meget at administrere en sådan ordning, så der bliver derfor ikke mange
kroner at gøre godt med.
Nu får vi snart et husdyrreglement!! Det er helt fint. Bliver
det mon overholdt til fulde? Vi tvivler. Men så er der sikkert nogle (dem der ikke har dyr) der stiller forslag om forbud mod at holde husdyr. Ja, og så går det igen ud over
dem, der overholder reglerne.
Ak ja, nu har I så bestemt, at vi skal betale 130 kr. pr. md.
for at have vor campingvogn parkeret få mdr. om sommeren.
Og så vil vi se frem til i lighed med carporte at få tag over
pladserne til påhængsvogne. Det må være rimeligt, når
afgiften er den samme.
Hilsen Willy og Zita Andersen folkepensionister
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Stemningsbilleder fra sommerfesten
Her ser vi røgholdet Tage, Jan og Willy
I gang med at lave mad til 50 beboere
Foto Lena Kujahn

Sommerfesten 2009
Tak til alle som mødte frem
og til røgholdet ved Jan, Willy og Tage
Som her er ved at klargøre dagens ret.
Foto: Lena Kujahn
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Tre nye boligsociale viceværter i Syd

Vi hedder Grethe Kock, Lam Cai Truong og Lea Sørensen, og
vi er nu startet i vores nye job som boligsociale viceværter.
Sammen med beboerne i Syd glæder vi os til at gøre Syd til
en spændende og attraktiv bydel at bo i.
Vi vil gerne byde jer velkommen i vores kontor i Kanalens
Kvarter 102 (lige ved siden af genbrugsbutikken).’Kom endelig forbi eller ring eller skriv, hvis I har gode idéer til ting
eller aktiviteter, I kan tænke jer at lave. Hvis I mangler hjælp
til et eller andet, så skal vi forsøge at hjælpe jer, så vidt det
er muligt.
Hvem er vi ?:
Grethe er uddannet agronom (landbrug) og har boet 13 år i
Mongoliet, hvor hun arbejdede med forskellige samfundsudviklingsprojekter og nødhjælpsprojekter. Hvis der er nogen,
der har lyst til at høre om Mongoliet, kommer hun gerne ud
og holder foredrag. Grethe skal især arbejde med netværksskabende aktiviteter blandt voksne og ældre. Grethe bor i
Buddinge.
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Lam er vokset op i Albertslund og bor hér stadig. Han kom
hertil fra Vietnam for 28 år siden. Lam er uddannet bygningsmaler og har haft eget firma. Lam kender om nogen
Albertslund. Når man går på gaden med ham, skal man
væbne sig med tålmodighed, da han konstant møder den
ene eller anden, han kender, som han lige skal sludre
med…. Lam har stor erfaring med at relatere til børn og
unge og skal derfor primært arbejde inden for dette område.
Lea er etnolog (kulturuddannelse) og er opvokset i Danmark og Tyskland. Lea bor i Valby. Hun har tidligere arbejdet på et Røde Kors asylcenter og senest med administration af EU-programmer. Lea skal ud over samarbejdet med
de to andre boligsociale viceværter arbejde med udvidet
beboerservice. Hun skal tage sig af individuelle boligsociale
problemstillinger og forskellige områder omkring renoveringen, som ikke lige falder inden for hverken byggesagens
eller ejendomskontorets arbejdsområde.
Selvom der er en vis opdeling af vores arbejdsområder,
kommer der i høj grad til at ske overlap mellem de tre områder. Da det stadigvæk varer en rum tid, før renoveringen
i Syd starter, skal Lea i begyndelsen arbejde tæt sammen
med de to andre viceværter for siden at arbejde mere intensivt med forskellige forhold i forbindelse med renoveringen. Til den tid vil de to andre viceværter sammen med
hende gå ind i løsningen af de boligsociale opgaver omkring renoveringsprojektet.
.
Vi tre viceværter sidder klar ved telefonen og computeren i
Kanalens Kvarter 102 – så har du en god ide til projekter i
dit boligområde, som du vil have ført ud i livet, eller et problem, som vi kan hjælpe med at løse – eller bare gerne vil
vide, hvem vi er, så tøv ikke med at tage kontakt!
Grethe Kock
Lam Cai Truong
Lea Sørensen
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6035 4639
6035 4637
6035 4638

gek@bo-vest.dk
lct@bo-vest.dk
lso@bo-vest.dk
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Pkt. 1

Pkt. 2
Pkt. 3

Pkt. 4

Pkt. 5
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4 SYD Husdyrreglement

Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen, såfremt man
holder sine dyr i en sundhedsmæssig forsvarlig tilstand
og hvis det er sådan, at de ikke er til gene eller fare for
de øvrige beboere.
Ved husdyr forstås alle mindre dyr såsom hunde, katte,
høns, ænder, kaniner og bur- og akvariedyr.
Det er tilladt at holde indtil 2 hunde eller katte pr. husstand.
Alle hunde og katte skal registreres på ejendomskontoret
senest en måned efter indflytning/anskaffelse.
Ved registreringen skal følgende medbringes:
Hunde over 16 uger:
Gyldige forsikringspapirer
Gyldig vaccinationsattest lydende på hundesyge, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospirose og Coronavirus.
Attest for registrering i Dansk Hunderegister
Katte over 16 uger:
Gyldig vaccinationsattest lydende på kattesyge og katteinfluenza
Attest for registrering i et landsdækkende register
Katte over et år skal være neutraliserede.
Hunkatte: P-piller/sterilisation
Hankatte: Kastration
Dispensation kan gives for inde katte, der benyttes til opdræt.
Dispensationen søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen.
Ejeren er forpligtet til at erstatte den skade dyret evt. forvolder

Pkt. 6

Hunde og katte skal være øre eller chipmærket.

Pkt. 7

Det er forbudt at lade sin hund færdes i afdelingen uden
at den føres i snor, hunden må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over den.

Pkt. 8

Hundeejere skal sørge for, at hunden ikke besørger i afdelingens områder, skulle der ske et uheld skal ejeren
sørge for, at fjerne efterladenskaberne.
Katteejere skal anlægge et passende altid nygravet/revet
jordstykke i egen have, så katten kan bruge det som toilet.
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Pkt. 9

Hunde med aggressiv adfærd vil ikke blive accepteret i
afdelingen, og skal anmeldes til ejendomskontoret, desuden gælder den almindelige Politi vedtægt.
Det er ikke tilladt at anskaffe eller tilflytte afdelingen
med hunde af kamp- og muskelhundetypen defineret
ved 9 forskellige racer:
- Amstaff
- Bullmastiff
- Bullterrier
- Dogo
- Argentino
- Dogo de Bordeux
- Americano Bull Terrier
- Pitt Bull Terrier og Tosa Inu (begge forbudt ved lov)
- Blandinger hvor ovenstående racer indgår.
Opstår der tvivl om en hunds racetilhørsforhold, skal
beboeren (efter krav fra ejendomskontoret) kunne dokumentere tilhørsforholdet ud fra en konsultation hos
en af BO-VEST godkendt dyrlæge.

Pkt. 10

Kun skriftlige klager over brud på afd. 4 syds husdyrregler kan tages op til behandling af afdelingen eller
VA.

Pkt. 11

Konstateres det, at overstående regler overtrædes vil
det medføre en advarsel, ved gentagelser kan tilladelsen til husdyrhold inddrages og husdyret omgående
skal fjernes fra bebyggelsen.
Såfremt tilladelsen er inddraget og beboeren fortsat
holder husdyr, vil dette blive betragtet som misligholdelse af lejemålet og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejeloven.

Pkt. 12

Specielt for krybdyr. Her skal man indhente en skriftlig
tilladelse på ejendomskontoret.
Vedtaget på beboermøde den 19. maj 2009
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Information om energibesparelser?
Ved sommerfesten i søndags havde Miljøgruppen sørget for at
deltagerne kunne teste deres viden om energibesparelse.
Her kommer, som lovet resultatet fra ”el-sparetipskuponen”.
Så mange kWh spares om året ved at:
1

Udskifte 1 stationær PC med en bærbar/mini pc

2

Udskifte 1 ”tyk” computerskærm med en flad

60

3

Udskifte 1 glødelampe med en A-pære

40

4

Udskifte 1 halogenspot med en A-pære

20

5

7

Udskifte et køleskab (ældre end 4 år) med et A+/
A++
Bruge en spareskinne ved computer arbejdspladsen
Sluk for standbyfunktioner

8

Vask 5 gange ved 30° C i stedet for ved 40° C

42

9

Vask 2 hel fyldte vaske i stedet for 2 halvfyldte

65

10

Hæng en vask til tørre i stedet for at bruge tørretumbler

6

250

200
90
20

150

Disse oplysninger har vi fundet på Elsparefonden´s hjemmeside.
Gå til ”hurtigberegneren”, hvor du kan udfylde forskellige sparemuligheder og så beregner den hvor mange kwh pr år, der
spares og også hvor mange penge det bliver til.
Der findes mange andre gode oplysninger om el-forbrug, elartikler o.lign. på denne hjemmeside, så prøv at besøge denne
side.
God fornøjelse
Tove
Ørnen 12 A
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Billederne
fra fastelavn2008
2009 er afgjort.
Klimaudfordringen
Det vindende boligområde blev VA Nord (Bæk- Fosgården).

aget af RITA

Tillykke til

Bæk- Fosgården!

Nu skal alle de tabende afdelinger så lave en flot mosaik i
Nord
Det foregår søndag d. 7.juni.
Har du lyst il at være med til det, så kontakt mig på tlf.
43620915. Mosaikken skal laves på beboerhuset i Bækgården. Vi begynder kl. 10 og vil være i gang det meste af dagen.
Det er ok, hvis du kun kan være med lidt af tiden.
Du er også velkommen til at kigge forbi og se hvordan sådan
en mosaik bliver til.
Temaet er fastlagt. Det bliver med de 3 ekstra kloder, der
med tiden skal til, hvis verdensbefolkning fortsætter med at
bruge den mængde forgængelige resurser, som vi gør nu.
Men hvordan gik det så i vores egen afdeling?
Puha – ikke så godt!
El-forbruget er uændret og varmeforbruget er steget lidt.
I hele 2008 har der været fokus på forbrug af el og varme, og
der ingen tvivl om at mange beboere har skiftet til sparepærer og prøver at ændre deres vaner. Så er det da ærgerlig, at
det ikke kan ses, som et fald i afdelingen samlede forbrug.
Vi kan også vælge at tolke resultatet positivt for - hvad nu
hvis vi ikke havde gjort noget var forbruget så bare steget og
steget.
”kampen” i Klimaudfordringen er jo stadig i gang her i 2009.
Så vi beboerne her i 4 syd opgiver ikke så let, men fortsætter
med alle de gode tiltag og håber på at resultatet af anstrengelserne vil kunne ses med et fald i forbruget, når resultatet
opgøres til næste år.
Klimaudfordrerne 4 Syd/Tove Jensen
Betonhjertet nr 6 2009
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Medlemmerne af udvalgene i afd. VA 4. syd

Afdelingsbestyrelsen:
Maja Reutzer, Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Dorthe Larsen,
Tove Meyling, Flemming Wallin og Lena Kujahn
Suppleant: Tonny Bodal
Kontakt:Betsyrelsen@va4syd.dk
Kasserer: Tove Meyling
Revisor: Willy Andersen
Udvalg i Afdelingbestyrelsen:
Økonomiudvalg:
Vibeke Hansen, Tove Meyling og Flemming Wallin
Teknisk udvalg:
Flemming Wallin, Lena Kujahn og Maja Reutzer
Husordenudvalg:
Tove Meyling, Flemming Wallin og Lena Kujahn
Information i Betonhjertet og hjemmesiden:
Flemming Wallin og Dorthe Larsen
Foreningsudvalg i VA:
IT-udvalget:
Vibeke Hansen og Flemming Wallin
Foreningssekretariatet:
Vibeke Hansen og Dorthe Larsen
Boligpolitisk udvalg:
Vibeke Hansen
VA-repræsentantskab:
Vibeke Hansen
Albertslund Kommune:
Brugergruppen:
Tove Jensen Suppleant: Dorthe Larsen
Samråd for Masterplan:
Tove Meyling og Lena Kujahn
Følgegruppe for masterplan vedr. gårdhusene:
Tove Meyling, Lena Kujahn og Rein Rubenkamp
ABC projektet: Maja Reutzer, Lena Kujahn
Antenneforeningen Brøndby:
Medlemmer af bestyrelsen: Vibeke Hansen og Flemming Wallin
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Udvalg valgt på Beboermødet april 2009:
Miljøgruppen:
Lena Kujahn, Jan Halle og Annette Voergaard
Kontakt: miljoegruppen@va4syd.dk

IT-udvalget: Flemming Wallin, Jørgen Hansen, Hans Fraulund, Jan
Halle og Helle Ravn
Kontakt: it-udvalget@va4syd.dk
Informationsudvalg:
Flemming Wallin, Dorthe Larsen, Jørgen Hansen, Birthe Lunau og
Rene Nielsen
Kontakt: info@va4syd.dk
Beboerhusudvalg:
Tove Meyling, Jørgen Hansen og Willy Andersen
suppleant. Maja Reutzer
Kontakt: beboerhuset@va4syd.dk
Andre udvalg nedsat i afdelingen:
Fastelavnsudvalg:
Henny Eilersen, Maja Reutzer, Dorthe Larsen, Ruth og Erik Vang
Nielsen, Annelise og Henry Hansen, Tonny Lilja, Rita Hansen,
Grethe Dyrholm og Anita Wittusen
Genbrugsgruppen:
Maja Reutzser, Henny Eilersen, Dorthe Larsen, Kaj-Erik Petersen,
Erik Vang Nielsen, Allan Vangsøe, Tonny Lilja, Gert Nielsen, Annelise og Henry Hansen, Grethe og Jørgen Dyrholm, Ulla Henriksen
og Anita Wittusen
Cafe Ørnen:
Tove Meyling, Erik Blaase, Tage Jensen, Jørgen Hansen og Hanne
Hedegård (valgt blandt brugere af Cafe Ørnen)
Kontakt: cafe@va4syd.dk

Ønsker til budget 2010

Til udvalg, grupper og andre som måtte ha ønsker til aktiviteter
eller tiltag, der har indflydelse på afdelingens økonomi.
Det vil gøre budgetlægningen umådeligt meget nemmere, hvis
der på dette tidlige tidspunkt i processen, kan tages højde for
hvilke ønsker, der findes blandt afdelingens beboere.
Opfordringen er derfor, at forslag til aktiviteter og tiltag som skal
indarbejdes i afdelingens 2010 budget, afleveres på ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen senest den 16. juni.
Afdelingsbestyrelsen
Betonhjertet nr 6 2009
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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:
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

IT-CAFE
Hver tirsdag aften kl. 19:00
Der er mange svar og et utal af løsninger så mød bare op
Og få din egne svar på livet foran en pc.
It-nørderne
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
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
Flemming V. Wallin Ravnen
14 A
4362 3030
Lena Kujahn
Ravnen
14 B
2883 0702
Suppleant:
Tonny Bodal
Ørnen
9E
5045 3980
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
Kontakt: driften@va4syd.dk
—————————————————————————————BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup
Telefon 88180880
Email BO-VEST@BO-VEST.DK

Åbningstider Genbrugspladsen
Genbrugshal og containerplads er åben:
Mandag til fredag
kl. 11-11.25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18
GRUNDLOVSDAG DEN 5. JUNI 2009 LUKKET
Betonhjertet nr 6 2009
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Informationsmøder om bolignet
TV - RADIO - INTERNET OG TELEFONi
Som vedtaget på Beboermødet i april.
Skal der bl.a afholdes møder om fremtidens bolignet
Derfor indkalder it-udvalget til 2 informationsaftener
I beboerhuset.
Tirsdag den 16 juni og torsdag den 18 juni
begge aftener med start kl 19:00
og for dem som har tid og lyst så er der spisning fra kl.
18.00. Se menu på side 3.
Der vil komme yderligere information ud inden den 14 juni.
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