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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd
Informationsudvalget består af:
Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Birthe
Lunau og Rene Nielsen
Næste BETONHJERTE udkommer 1. okt. 2009.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 22.
september. Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan
lægges i postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som
e-mail til: info@va4syd.dk
Forsidefoto: SenSommerfest i Byparken. Læs mere side 7
2

Betonhjertet september 2009

”Ørnen”
3. september

Farsbrød tilberedt i vores nye køkken.
Mød op - det er Ulla, der laver maden!

10. september

Glaseret andebryst med rodfrugter o.lign

17. september

Unghane à la Annemad
se dr.dk/annemad

24. september

Fisk uden ben med nye kartofler o.lign

Du tilmelder dig senest
tirsdagen før.
Send en email til
cafe@va4syd.dk
eller smid en seddel ind
i beboerhuset.
Prisen er 35,00 kr.
Vi mødes kl. 18.00

IT - morgencafe

Hver torsdag kl.: 9:00
Vi mødes til morgenbrød og kaffe.
Det er også her, vi løser større computerproblemer
som fx virus og spam.
Åben for alle - også jer uden pc-problemer.
Betonhjertet september 2009
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4 syd
Indkaldelse til ordinært beboermøde
tirsdag 22. september 2009 kl. 19.00
i beboerhuset ”Ørnen” i Svanens kvt. 22
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent:

2.

Valg af referent:

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Valg af stemmeudvalg

5.

Godkendelse af referater fra ekstraordinært
regnskabsbeboermøde d. 28. april 2009, og
beboermøde d. 19. maj 2009.

6.

Godkendelse af budget for 2010

7.

Indkomne forslag: skal være ejendomskontoret eller
afd.best. i hænde senest d. 8. sep. 09 kl. 17

8.

Eventuelt

Dagsorden er omdelt d. 25. august 2009
Afdelingsleder Michael Willumsen
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Linedans . . . Igen!!
Hver onsdag kl.19.00 - 20.00 i beboerhuset
Første gang: 2 september

Ny instruktør: Laila

Sidste år var vi en flok kvinder, der mødtes en gang om ugen
for at danse Linedans. Vi fik brugt benene, fik pulsen lidt op,
og vi havde det sjovt! Vores instruktør kunne ikke fortsætte i
år, men det er heldigvis lykkedes at finde en ny.
Kom og dans med! Her er plads til
alle - mænd er også velkomne!
Vi bruger lattermusklerne lige så
meget som benmusklerne!
Pris pr. gang 25 kr.- og kun når vi
er der.
Anette og
61454545

Birthe
61308132

Pap og karton skal bruges mange gange!
Pap og karton kan bruges mange gange
- når du sorterer det rigtigt!

Pap til genbrug:
Store og små papkasser, karton (!), æggebakker, paprør,
og andet pap, der er rent og tørt J
Skal ikke blandes med pap:
Mælke- og juicekartonner, pizzabakker, papir, sæbeemballager, bøger m. omslag, karton m. folie og pap, der er vådt
og beskidt!
Betonhjertet september 2009
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Brogårdsplads komsammen i Beboerhuset
Tak til alle der mødte op på trods, og til Birthe Lunau for de flotte
billeder her og på side 8-9-11.
Miljøgruppen og Beboerhusudvalg.

6

Betonhjertet september 2009

Sensommerfest i Syd
Lørdag d. 22/8 lagde Byparken v. Storkens Kvarter 12 plads til en
sensommerfest for hele familien arrangeret af mange frivillige og
4 ABC medarbejdere. Der var aktiviteter for alle aldersgrupper:
Cirkusforestilling, fremstilling af ballonfigurer, maleværksted, fiskedam, loppemarked, live musik, informations-boder, cykelkonkurrence etc.
Dagen startede med at trommeorkestret ’Slagkraft’ gik gennem
bydelen og trommede på livet
løs for at sammenkalde folk til
festen. Derefter var der live musik med Pio Simonsen og Rêve
Bohéme efterfulgt af en cirkusforestilling med klovnene Mone
og Fricco, som derefter lavede
ballonfigurer til børnene.
Dagen sluttede med at tyrkiske
Umut underholdte med musik
fra hans hjemegn.
Sideløbende var der loppemarked, hvor der var mulighed for
at gøre en god handel for både
børn og voksne. Hvis man havde
lyst, kunne man også prøve lykken ved en fiskedam, hvor en lokal dreng gjorde sit til at promovere sin forretning for at tjene penge til en computer.
Der var også mulighed for at få stillet sulten og tørsten ved de
forskellige salgsborde. Især slushicen var et hit hos børnene.
Folk hyggede sig med hinanden og nød det pragtfulde vejr.
Festen blev et samlingssted for borgerne i Syd og er med til at
skabe sammenhold og netværk i Syd, som der kan bygges videre
på i fremtiden.
Mange fest-stemte deltagere efterspørger allerede en lignende
fest til næste år, og de første personer har allerede meldt deres
assistance til næste års fest!
Betonhjertet september 2009
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Et par linjer fra afdelingsbestyrelsen
Referater fra møder hvor man ikke selv har deltaget, kan være
lidt trist læsning. Fremadrettet vil vi fra afdelingsbestyrelsen bestræbe os på, at Betonhjertet indeholder et par linjer om hvad
der rører sig i afdelingen – set fra vores side af mødebordet.
Referater fra møder i afdelingsbestyrelsen bliver løbende lagt på
afdelingens hjemmeside, som findes på adressen
www.va4syd.dk, hvor der også findes megen anden, og for nogen, mere nyttig information.
For at starte med en ældre sag, så vedtog et flertal på sidste års
budgetbeboermøde, at afskaffe den såkaldte 1-meter regel, som
pålagde de enkelte beboerne at passe området indenfor 1 meter
omkring egen bolig. Det blev også vedtaget, at beboere, som
forsat selv ønskede at passe det nævnte område, skulle ha et
nedslag i huslejen på 100 kr. pr. måned.
Der er imidlertidigt opstået en tvist mellem driften og afdelingsbestyrelsen om, i hvilket omfang, beboermødets beslutning skulle udmøntes i blandt andet ansættelse af ekstra personale.
Nogen beboere har henover sommeren bemærket, at ukrudtet
nogle steder har fået lov til at blive højere end normalt, hvilket
skyldes at tvisten endnu ikke har fundet sin afslutning, men der
arbejdes på at finde, en snarlig og for alle parter, tilfredsstillende
løsning.
Alle går spændt og venter på Masterplan Syd – det gør vi også!
Kanalens kvarter er ved at være færdig, men rækkehusene, som
kommer før os, er endnu ikke kommet rigtigt i gang. Man kan
vælge at antage holdningen ”intet nyt er godt nyt”, eller også er
det skidt – vælg selv – så længe rækkehusene ikke er i gang, så
sker der ikke det store hos os.
Den forestående naboskabs undersøgelse, som er omtalt et andet sted i dette blad, er indirekte en del af Masterplan Syd. De
helhedsplaner der tilsammen bliver til Masterplan Syd, omfatter
udover at der skal gøres noget ved vores boliger, også at man
kigger på de sociale relationer og ressourcer i de berørte bebyggelser.
8
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Den samlede afdelingsbestyrelse har meget store forventninger
til undersøgelsen, og håber på en mega høj svarprocent, da resultatet af undersøgelsens skal bruges i det videre arbejde med
at skabe et godt og trygt boligområde, uden at ødelægge de ting
som allerede fungere.
De seneste uger er der brugt en del tid på afdelingens budget for
2010 – behandlingen af budgettet er ikke afsluttet, men der er
lagt op til en absolut moderat huslejestigning.
Dette var ordene i denne omgang.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Flemming V. Wallin

Betonhjertet september 2009
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Naboskabs-undersøgelse
Til efteråret gennemfører ABC-medarbejderne
en anonym spørgeskema-undersøgelse i Syd
(alle gård- og rækkehuse samt Kanalens Kvarter
– i alt 2143 husstande). Alle personer fra 6 år og
opefter kan deltage.
Der er præmier at vinde, hvis man svarer (én måneds husleje for
voksne og en Wii spillekonsol for børnene).
Det er vigtigt, at så mange som muligt svarer, så resultatet kan
bliver så repræsentativt som muligt.
En ABC-medarbejder vil i perioden d. 10/9 til d. 20/9 ringe på din
dør og introducere spørgeskema-undersøgelsen til dig og udlevere
skemaerne.
Hvad er naboskabs-undersøgelsen:
Naboskabsundersøgelsen er en spørgeskema-undersøgelse, som
måler beboernes oplevelse af 7 temaer:
Den generelle tilfredshed med at bo i området
Naboskabet – hvordan omgås man hinanden i området?
Beboernes forbindelser ud af området – igennem sport, frivillige aktiviteter osv.
Trygheden – og hvor meget fylder kriminaliteten i området?
Det fysiske miljø – hvor gode muligheder giver det for at møde
hinanden og være sammen?
Fra idé til handling – hvor meget laver man sammen i området? Er der lyst og energi til mere?
Plads til alle – er det ok, at vi ikke alle er ens?
Samlet giver besvarelserne af de 7 temaer et overblik over det
sociale liv i området og dets ressourcer.
Undersøgelsen består af videnskabeligt gennemarbejdede spørgeskemaer til:
Voksne – med oversættelse til 7 sprog
Unge mellem 16 og 18 år
Unge mellem 12 og 15 år
Børn mellem 6 og 11 år
12
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Skemaerne udleveres på papir til alle medlemmer af husstanden.
Man kan vælge at udfylde papirudgaven og aflevere den på nærmere angivne steder eller udfylde den på hjemmesiden
www.naboskabet.dk hvor man også kan få oplæst spørgsmålene, hvis man har svært ved at læse.
Svarerne er helt anonyme. På hjemmesiden kan man også finde
ud af meget mere om undersøgelsen.
Svarerne behandles statistisk, og der bliver lavet en rapport, som
opsumerer svarene.
Hvad kan det bruges til?
Naboskabs-undersøgelsen er først og fremmest en god indgang
til at få en snak i området om, hvordan vi gerne vil have det
sammen, og hvad vi kan gøre for at få det sådan.
Hvis der er behov for dokumentation for boligområdets stærke
og mindre stærke sider til samarbejdspartnere, bevillingsmyndigheder, presse eller andre, kan rapporten også være med til at
give et billede af området.
Grete E. Kock Bolig Socialmedarbejder (ABC projektet)

Sammenhold og netværk i Syd
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YouSee gør det gratis at se digitale kanaler
Fra den 15. september ophører krypteringen af det digitale signal
i Grund, Mellem og Fuld pakkerne fra YouSee. Dermed kan man
modtage kanalerne i de enkelte pakker i både digital og analog
kvalitet uden krav om kort eller boks.
Det sker ifølge YouSee fordi, mange kunder netop oplever kravet
om kort og boks som besværligt og irriterende.
For at kunne se digitalt tv skal man have et tv
med digital modtager af DVB-C typen, eller en
digital boks ligeledes af DVB-C typen. Vil man
desuden kunne se HD kanaler, så skal DVB-C
tuneren kunne håndtere MPEG4 kodning.
Alle brugere vil fortsat kunne se tv analogt, det
vil sige, som det er i dag.
YouSee Plus
En række funktioner og ekstra digitale tjenester bliver sammen
med digitale modtagerboks samlet i produktet ”YouSee Plus”,
som koster 89 kr. om måneden. ”YouSee Plus” giver blandt andet adgang til følgende:
Mulighed for at pause, spole og optage alle programmer
direkte via den elektroniske tv-guide
StartForfra, der gør det muligt at genstarte et program når
som helst under udsendelsen.
TV Arkiv, der giver adgang til at se de seneste 30 dages tvprogrammer fra DR1 og DR2.
YouSee Cinema – leje af film direkte via fjernbetjeningen.
Favorit, hvor man for 48 kr. pr. måned får fire ekstra tvkanaler efter eget valg.
14
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YouSee Kort
Hvis man eksempelvis vil se flere HD kanaler eller have adgang
til Favorit, men ikke ønsker de muligheder der ellers er i ”YouSee
Plus”, så skal man benytte ”YouSee Kort” til 30 kroner om måneden, hertil skal lægges hvad eventuelle programpakker koster.
Antenneforeningen Brøndby er ved at undersøge hvad dette betyder for brugere, der allerede har lejet eller købt en digital modtagerboks – nærmere information følger.
Kanal ændringer
Med udgangen af august fjerner YouSee Hellmark kanalen, og den 11. september er det sidste dag med Jetix og
Disney Toon.
En ny Disney-kanal, Disney XD, overtage en af de tomme pladser. Der endnu
intet fra YouSee om, hvilke kanaler, der
eventuelt skal ind på de to tomme pladser.
Hvad sker der med Canal 9?
Antenneforeningen Brøndby får en del henvendelser angående Canal 9. Denne kanal viser en
hel del dansk superliga og international fodbold.
YouSee har dog afvist at tage kanalen ind i de
almindelige programpakker, da prisen for kanalen er ca. 25 kr. og med TV 2 Sport vil der være
”fodbold-kanaler” for 50 kr. om måneden.
Det mener YouSee er urimeligt højt for almindelige tv-seere, der
ikke går op i fodbold, og Canal 9 er derfor ikke en del af programpakkerne.

Læs mere på www.antenneforeningenbrondby.dk

Betonhjertet september 2009

15

I løbet af foråret og henover sommeren har vi haft flere møder i
initiativgruppen BIRKELUNDGAARDS VENNER. Gruppen bestod af
Susanne Storm Lind – Billy Sjur - Ib Berg – René Nielsen – Aase
Møller – Per Nilsson – Per Gustavsson – Carsten Wittus –Bent Andersen - Steen Kirkegaard Erichsen.
Vi mener alle at Birkelundgaards smukke bygninger skal bruges
til noget kreativt for alle i kommunen - det har der været flere
artikler om i AP.
D. 24.8.09 blev der afholdt stiftende generalforsamling – der var
mødt 75 personer op og efter rundvisning på gården blev der
valgt bestyrelse osv. – Der var en positiv stemning og vi er nu
flere end 70 medlemmer.
Det er meningen, at der kan vises/arbejdes med billedkunst –
holdes foredrag – lyttes til jazzmusik og klassisk mv. Det er kun
fantasien der sætter grænser for, hvad vi kan bruge gården til.
Der skal selvfølgelig samles penge til disse arrangementer så en
gruppe vil stå for fundraising / sponsorering – andre grupper vil
tage sig af div. Udstillinger – foredrag – musik -bog-café osv osv.
Alt sammen med frivillig og forhåbentlig glad og positiv entusiasme.
Der er valgt folk som vil stå i spidsen for disse grupper. Men alle
er velkommen til at komme med forslag til andre tiltag.
Der er planlagt et stort åbningsarrangement d. 12.9.09 kl 14001700 i KULTURHUSET BIRKELUNDGAARDs have. Med jazzmusik –
Albertslundkoret –og måske også deltagelse fra Musikskolen.
Der kan købes øl – pølser osv.
Arrangementet er gratis.
Se hjemmesiden kulturhusetbirkelundgaard.dk/
Et års medlemskab koster kr. 150,- pr pers. - melder man sig ind
nu gælder medlemskab også for hele 2010.
René Nielsen
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Vestegnens Naturdag
til vands, til lands og i luften.....
Søndag den 13. september 2009 kl. 13:00 til 17:00

En dejlig dag i mosen
Naturens elementer sættes i spil, når familier på og omkring
Vestegnen den 13. september 2009 får lov til at boltre sig til
vands, til lands og i luften i anledning af Vestegnens Naturdag.

Fordelt på fire lokaliteter - Køge Bugt Strandpark, Vallensbæk Mose, Vestskoven og Hedeland - vil børn og voksne kunne opleve,
hvordan naturen kan tages i brug, når man skal hygge sig, have
det sjovt eller søger udfordringer ud over det sædvanlige. Tag
naboen i hånden og gå fx en tur ned i mosen el. ta cyklerne til
stranden, Hedeland eller ud i Vestskoven
vi ses
Betonhjertet september 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Svigt i varmeforsyningen i større omfang
Svigt i vandforsyningen i større omfang
Svigt i el-forsyningen i større omfang
Svigt i Tv-forsyningen i større omfang
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for
uundgåelige.
Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige
følgeskader må anses for uundgåelige
Vagtnummeret er 70153800

IT-CAFE

Hver tirsdag aften
i september
kl. 19:00
Hvorfor og hvordan?
Der er mange svar og et utal af løsninger,
så mød bare op og få dine egne svar på
livet foran en PC.
Nu også for nybegyndere!
Nørder er også velkomne !
De ka’ prøve Windows 7 ka’ de!
På gensyn!
NØRDERNE
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
Svanens Kvt. 22 2620 ALBERTSLUND

Tove Meyling
Ørnen 17 A
4364 8466
Maja Reutzer
Uglen 9 C
4364 8070
Henny Eilersen
Ørnen 26 A
4364 1594
Vibeke Hansen
Hanen 4 A
8832 0412
Dorthe Larsen
Ørnen 13 E
4366 1188
Flemming V. Wallin Ravnen 14 A 4362 3030
Tonny Bodal
Ørnen 9 E
5045 3980
Revisor:
Willy Andersen
Duen 9 A
4364 3618
-———————————————————————————–—Se mere på hjemmesiden www.va4syd.dk
——————————————————————————————–—-

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
Genbrugspladsens åbningstider
Mandag til fredag

kl. 11-11.25

Torsdag

kl. 17-18

Søndag

Kl. 14-16

Betonhjertet september 2009
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Varm op under Klimatopmødet.

Gå med i

Topmødemarchen: ”Gå-1-Ton”
Hvornår: Søndag den 20. september
Dealen er: ”Du går – vi nedsætter CO2-udslippet!”
Afgang fra: Stadion kl. 10.00 (kom til stadion gående eller på
cykel - lad bilen stå).
3 ruter at vælge mellem. Alle der gennemfører får diplom, og vi
forpligtiger os til at fjerne 1 ton CO2-udledning.
Klimamarchen sættes i gang af:
Steen Christiansen: fmd. Miljø- og Planudvalget.
Tilmelding til: Agenda Centeret tlf. 43 62 20 15
eller albertslund@agendacenter.dk.
Der er dog også mulighed for indskrivning på stadion fra kl. 9.45
den 20. september.
Kombiner en frisk tur i Vestskoven og motion med at varme op
under Klimatopmødet i København.
Lad benene tale! Vær med og vis, at også du mener, der skal gøres noget ved klimaproblemerne!

Tag en gammel glødepære med, og få den byttet til en sparepære!
Arr.: Sundhedsrådet, Stadion og Agenda Center Albertslund
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