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GRILLAFTEN I BEBOERHUSET
FREDAG D.14.AUGUST
Fra kl.18
Traditionen tro afholder vi grillaften den første fredag efter
skolesommerferien.
Men ikke på Brogårds Plads som det plejerVi må nyde godt af vores nye grillhytte
ved beboerhuset.
Derfor mød op med godt humør –
Medbringende mad og drikkevarer –
Der er mulighed for at bestille mad hos ”Grillholdet”
Det koster 40 kr.
Bestilling skal ske på
cafe@va4syd.dk
Senest tirsdag d.11.august
På gensyn
Beboerhusgruppen og
miljøgruppen
Så spiller NIELSEN SWINGTIME
igen op på BAKKEHUSET
lørdag d. 8. august
kl 14:00-16:30
vi ses – måske
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 Betonhjerte udkommer1.sep2009 skal være
indleveret inden 22. august mærket ”BETONHJERTET eller sendes som
E-mail til: info@va4syd.dk
Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset.

Forside foto og svanerne på side 3 er taget af Jørgen Dyrholm
fra vores egen store baghave ”Tueholmsøen”….
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CAFE ØRNEN
MENU august 2009
Tors. 6.

Farseret ribbensteg

Tors.13.

Kalvefilet /grønt, skysovs og kartofler

Tors.20.

Solskinskarbonader m/
bearnaise kartoffelkroket & salat

Tors.27.

Stegt flæsk m/
persillesovs

Så er tiden inde til at køkkenet bliver
moderniseret.
Arbejdet begynder midt i august og fra
september er der nye tider i Cafe Ørnen
mere i september nr.

Du tilmelder dig
tirsdagen før
Sådan gør du send en
email til
cafe@va4syd.dk
Eller Smid en seddel
ind i beboerhuset.
Prisen er 35 kr. og det
er kl 18:00

IT - morgencafe
Alle Torsdage kl.: 9:00.
Mødes vi der har lyst til morgenbrød og kaffe.
Den første torsdag planlægger vi tema for august måned. Åben for alle også jer uden pc-problemmer.

It-nørderne

Åbningstider Genbrugspladsen
Genbrugshal og containerplads er åben:
Mandag til fredag
kl. 11-11.25
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
kl. 17-18
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Sensommerfest i Syd
Lørdag d. 22/8 kl. 11-16 i Byparken
Lørdag d. 22/8 sker der noget spændende i Albertslund
Syd. Den dag er der Sensommerfest for hele familien i Byparken ved Storkens Kvarter 12 fra kl. 11-16. Dagen starter
med at tromme-orkestret ’Slagkraft’ går rundt i Syd for at
sammenkalde folk.
Dagen byder på forskellig musik og underholdning for både
børn/unge og voksne og aktiviteter for børnene bl.a. konkurrencer med spændende præmier.
Genbrugsbutikken i Kanalens Kvarter 102 arrangerer loppemarked.
Personer bosiddende i Syd kan sælge varer på loppemarkedet. Der er plads til 20 sælgere. Et bord og én stol stilles til
rådighed for hver sælger. Tilmelding nødvendig til Gitte på
tlf. 2653 4953 eller 4364 6392 efter ’først til mølle princippet’.
Et bord koster 20kr som betales i genbrugsbutikken Kanalens Kvarter 102 torsdag d. 20/8 kl. 13-17.
Kun forudbetalte borde vil være til rådighed.
Der vil også være boder/udstillinger. Bl.a. vil Syd 2020 projektet komme og præsentere forskellige idéer til projekter i
Syd.
Der er mulighed for at købe drikkevarer og noget spiseligt
til både børn/unge og voksne.
Kom og vær med til en hyggelig dag i Syd og lær nogle nye
mennesker at kende.
Dagen er arrangeret af de tre boligsociale viceværter
(Lam, Lea og Grethe) i samarbejde med frivillige. For yderligere information kontakt Grethe på tlf. 6035 4639.Hvis
vejret er meget dårligt bliver arrangementet aflyst.
Forbehold for ændringer i programmet.
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

