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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. nov. 2009.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. oktober Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i
postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail
til: info@va4syd.dk
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”Ørnen”
1 oktober

HENNY OG MAYA LAVER KOTELLETER OG STUVET HVIDKÅL

8. oktober

KALVELEVER Á LA ERIK OG JØRGEN

15. oktober

FISKEFILET I FLØDESPINAT / OST SOM ULLA
VIL LAVE

22. oktober

DRAGEBYGGERDAG / HAKKEDRENGE OG BURGERBAR
DRAGEBYGGERI FRA KL. 17 SE SIDE 5

29. oktober

SKIPPERLABSKOVS

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. Genskaber din computer osv.
Åben for alle - også jer uden pc-problemer.

Betonhjertet oktober 2009

It nørderne

3

Arkitekturens dag 1. oktober
Den 1. oktober 2009 fejres arkitektur i hele verden i anledning af
arkitekturens dag. I år fokuseres på bæredygtighed, ny teknologi
og tradition. Albertslund Kommune og Kroppedal Museum har i
den forbindelse valgt at stille skarpt på Albertslund Syd som kulturarv.
Albertslund Syd var et af landets største, samlede boligbyggerier
i 1960'erne og samtidig også et opsigtsvækkende planlægningsarbejde i sit forsøg på at skabe en ny måde at bo på. Med en differentiering af gående og kørende trafik, tæt på grønne områder
og med mindre grønne rum mellem husene, hvor det sociale liv
kunne udvikle sig. Alt sammen som pendant til de høje bygninger
i Gladsaxe.
I dag er Bo-vest og Kommunen i gang med landets største energirenovering i Albertslund Syd. Med hensyn til de planmæssige
idéer opdateres bydelen til dagens standard.
Program for dagen:
På Albertslund Station vil der, hele dagen, blive vist gamle film
om Albertslund Syds tilblivelse.
Det vil desuden forsat være muligt at se plancheudstillingen;
"Albertslund Syd er kulturarv" ved kanalen under Albertslundvej.
Kl. 16.00 – 16.45 Byvandringer i Syd - fortæl din egen sydhistorie
og få en snak med os. Vi mødes i Byparken
Kl. 17.00 – 18.30 på Biblioteket er der fyraftensdebat med temaet: Hvordan ser bydelen ud i dag og hvor er den på vej hen?
Her vil være oplæg fra:
Arkitekt maa Jørgen Kreiner, Partner i Nova 5 Arkitekter som renoverer Albertslund Syd. Arkitekt maa Dennis Lund, partner i
Møller & Grønborg Arkitekter og tidligere Teknisk Direktør i Albertslund Kommune.
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Store Dragedag 2009

Søndag den 25 oktober
Går vi fra sommertid til vintertid.
Det vil vi markere ved at fylde
himlen over Kongsholmparken
med flotte drager.
Kom mellem kl 13 og 14
Så vi kan flyve med drager,så længe der er lys
og vind
MØDESTED
Ved naturlegepladsen ved Brogårdsplads
og Spættens kvarters udgang
til Kongsholmsparken
Fra kl. 15:00 serverer vi boller og varm kakao
i Beboerhuset ØRNEN.

Store Dragebyggeraften
Torsdag den 22 oktober kl 17:00
mødes vi i beboerhuset Ørnen for at bygge
drager vi har materialer og
hjælpere til bygning af drager.
Kl. 18 serverer Cafe Ørnen
en børnevenlig menu
Børn spiser gratis denne
dag.
Se side 3
Betonhjertet oktober 2009
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Naboskabsundersøgelsen er godt i gang, uden at vi dog kender
den aktuelle svarprocent. Da der fremover vil blive skelet til resultatet af undersøgelsen, når udviklingen af Albertslund Syd
som helhed, og 4Syd i særdeleshed, så er det utroligt vigtigt at
så mange som muligt deltager. Hvis man ikke har svaret endnu,
så kan det stadig nås – sidste frist er onsdag den 30. september.
Afdelingsbestyrelsen modtog i starten af september et tilbud om
at deltage i udviklingen af fælles beboerlokaler i Albertslund syd
– lokalerne er fysisk placeret i Kanalens Kvarter, og tilbuddet er
sendt til samtlige afdelingsbestyrelser i syd.
Selvom der indledningsvis ikke tale om de store udgifter for afdelingen, så valgte afdelingsbestyrelsen alligevel, at takke nej til
tilbuddet på nuværende tidspunkt. Dels er målet med sådanne
fælles beboerlokaler ikke klart defineret, og dels har vi selv et
velfungerende beboerhus, som i meget høj grad dækker behovet
for lokaler til fællesaktiviteter.
Den 22. september var det så tid for det årlige budgetbeboermøde. Referatet fra mødet vil blive husstandsomdelt på et senere
tidspunkt, men et punkt fra mødet skal dog fremhæves – parkering af påhængsvogne!
Der var til mødet fremkommet to af hinanden uafhængige forslag, som dog begge omhandlede betaling for leje af en parkeringsplads til påhængsvogn. Den ene forslag lagde optil, at det
skulle være gratis, og det andet forslag ville reducere betalingen
fra 130 kroner om måneden, til 50 kroner.
Der udspandt sig en god og livlig debat, hvorunder der også blev
plads til et ændringsforslag gående på det skulle koste 100 kroner om måneden, at have en fast plads til sit påhængskøretøj.
Driften kunne oplyse - det koster afdelingen ca. 50 kroner pr. lejeaftale om måneden, at få BO-Vest til administrerer udlejningen.
Debatten mundede ud i en række afstemninger først pr. håndsoprækning, og efterfølgende skriftlige. Resultatet af det hele
blev, at prisen landede på 100 kroner om måneden – et resultat
de fleste vel kan være tilfredse med, selvom afstemningen om
en pris på 50 kroner, kun blev afvist med én stemmes flertal.
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Afdelingsbestyrelsens har forhåbning om, at der nu er lagt låg på
diskussionen om parkering af påhængsvogne. Samtidigt opfordres alle til at respektere, at brugen af de afmærkede båse er
forbeholdt de, som har en lejekontrakt.
På vegne af afdelingsbestyrelsen
Flemming V. Wallin

IT-CAFE

Hver tirsdag aften i oktober 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

Miljø film aften
torsdag den 15. oktober kl. 19:00

Menneskehedens 11. time er kommet: den sidste chance for at
ændre kurs og sætte en stopper for vores glidetur
mod et globalt miljømæssigt kollaps.
Skuespilleren Leonardo DiCaprio har produceret
og lagt stemme til dette indtrængende og omvæltende indblik i, hvor vi har været, hvor vi er på vej
hen og – vigtigst af alt – hvordan vi kan forandre
os.
Tænkere som Mikhail Gorbachov, Stephen Hawking og eksperten i bæredygtigt design William
McDonough samt mange andre løfter sløret for
den nuværende, kritiske tilstand, som livet på Jorden befinder sig
i. Forbløffende optagelser af oversvømmelser, brande, orkaner,
sammenstyrtende isbjerge og voksende bjerge af affald vises
side om side med billeder af en bæredygtig fremtid for at tilskynde os til at skride til handling.
Vil vi tage spændende nye teknologier i brug og ændre adfærd
for at redde vores planet? Vi befinder os midt i en krise – men er
vi i besiddelse af de løsninger, der skal til for at bevare denne
unikke, blå planet til fremtidige generationer?
På gensyn miljøgruppen
Betonhjertet oktober 2009
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SVØMME/VANDGYMNASTIK
FOR BEBOERE I ALBERTSLUND SYD.
Så er det igen tid til Svømme/vandgymnastik i Svømmehal Syd.
Det kan være lidt af en personlig overvindelse at gå i
Svømmehallen, hvis man er ramt af en gigtlidelse, rygproblemer,
overvægt, hæmmende ar efter operation eller lignende, der gør,
at man generer sig for klæde om og bade sammen med andre.
Det er vigtigl for mange deltagerne, at vandets temperatur er lidt
varmere end normalt i en svømmehal, at der ikke er for mange i
bassinet, og at motionen kan foregå i rolige omgivelser.
Derfor har der i mange ar været stor succes med svømme/
vandgymnastik for beboerne i Syd i Svømmehal Syd.
Initiativet er kommet fra beboerne selv, og styres af
Beboerådgivningen i Kanalens Kvarter,
Deltagerne betaler selv 200 kr. for en sæson, som betales på sæsonens første dag. Derudover dækkes udgifterne af fondsmidler.
Tilbudet har eksisteret siden 1993.
Svømningen/vandgymnastikken foregår hver fredag mellem
kl. 16 og 17.
Der er en svømmeinstruktør, der står for undervisningen, der både er for mænd og kvinder i alle aldre. Der er musik til, og man
er ikke mere med, end man selv magter. Alle på holdet er i samme båd, og derfor har man det godt og sjovt sammen. Ikke alle
deltager i gymnastikken, men har det bedre med fri svømning.
En del slutter af med at gå i sauna. Det er godt for hele ens
velbefindende, og man får sig en hyggelig sludder.
Sæsonen begynder fredag den 4 september 2009 slutter
fredag den 23 april 2010. Der er ingen tidsfrist for tilmelding,
man kan altså godt tilmelde sig efter den 4 september.
Med venlig hilsen
Elsebeth Schjørmann Oksens Kvt.2D TLF.4364 4603
8
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Linedansen fortsætter . . !!!

Hver onsdag kl.19.00 - 20.00 i beboerhuset
instruktør: Laila
Vi er en flok kvinder, der mødtes en gang om ugen for at danse
Linedans.
Vi får brugt benene, får pulsen lidt op, og vi har det sjovt!
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

Send dit glas til genbrug – men skyl det først!
Glas, der skal genbruges, skal være rent - og så skal det være
sorteret, for ikke al glas er genbrugsglas!
Genbrugsglas: Vin- og spiritusflasker, syltetøjs-, rødbede-, nutella- og andet emballageglas, glasskår, dressingflasker o.lign der
er rengjorte! - og metal låg er ok J
Skal ikke blandes med glasset: Spejle, vinduer, keramik, stentøj,
porcelæn, krystal, ovnfast glas, elpærer, plastflasker, medicinglas og beskidt glas!
Med venlig hilsen Agenda Centeret
Betonhjertet oktober 2009
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Månedens billede er denne gang taget af Sanne Nissen Hanens Kvt: ”Neda
adhængende egern i Hanens kvt ”
Har du et billede
b
til næste måned så send et til:
10
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info@va4syd inden den 25 okt 09.:
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Hvor grøn er ”Grøn strøm”?

Overvejer du at skifte til ”Grøn strøm”? Så læs her først!
Flere og flere el-selskaber tilbyder ”Grøn strøm”, som er et produkt der henvender sig til den klima-ansvarlige forbruger.
Men ”Grøn strøm” er bestemt ikke noget entydigt produkt. Nogle
elselskaber tilbyder, at man ved køb af ”Grøn strøm” garanteres,
at strømmen stammer fra 100% vedvarende energi. Andre selskaber tilbyder at købe og annullere CO2-kvoter tilsvarende ens
strømforbrug. Flere selskaber tilbyder en blanding eller noget
helt fjerde. Og så er der maser af nuancer fra selskab til selskab.
Men uanset om du vælger den ene eller den anden form for
”Grøn strøm”, så skal du betale en merpris på ca. 5 - 15 øre pr.
kWh.
Den strøm, der kommer ud af din stikkontakt er en sammenblanding af strøm, der produceres i Danmark, men også i Sverige og
Tyskland, da el-nettet øst for Storebælt både føres nord og syd
for landets grænser. Strømmen vil altså være produceret på både kul, vind, vand, biomasse, naturgas, affald og atomkraft. Samlet set er andelen af vedvarende energi i den strøm, du bruger
ca. 20%.
Når et el-selskab går ud og garanterer 100 % grøn strøm, er det
altså ikke den strøm, der kommer ud af din stikkontakt, de snakker om, for den kan de ikke ændre ved. Måden de ”opfylder” garantien på er, at udstede certifikater på, at der produceres vedvarende energi (i enten Danmark eller Sverige) svarende til den
strøm, du bruger.
Den bagved liggende tanke er, at hvis tilstrækkeligt mange forbrugere efterspørger vedvarende energi, ja så vil produktionen af
vedvarende energi øges. Som det ser ud nu, efterspørges ca. 1,5
% vedvarende energi gennem aftaler om ”Grøn Strøm”. Og da
der i forvejen produceres ca. 20%, ja så er der en bid vej til at
ordningen får nogen effekt.
12
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Ganske få el-selskaber, f.eks. NOE, indhenter certifikaterne hos
danske vindkraftproducenter og giver dem en ekstrabetaling for
strømmen, hermed får producenterne en direkte støtte, hvilket
kan gøre det mere fordelagtigt at producere vindkraft. I dette
tilfælde har dit valg således en indirekte effekt.
Nogle el-selskaber tilbyder at købe og annullere CO2-kvoter svarende til dit elforbrug. Lige nu er der et overskud af CO2-kvoter,
og prisen er helt i bund. Køb af CO2 kvoter vil derfor ikke få nogen reel effekt.
Hverken den ene eller den anden ordning sikrer altså, at der produceres mere vedvarende energi.
Kun Natur Energi tilbyder, at investere en lille andel af den pris
du betaler pr. kWh i NY vedvarende energi. På www.naturenergi.dk kan du se priserne på de former for ”Grøn strøm” selskabet tilbyder. Strømmen du køber er desuden certificeret hos
vedvarende energiproducenter.Men den bedste løsning er nu at
investere i en vindmølleandel og på den måde kompensere for
dit strømforbrug. Herved opnår du 100 % reel effekt. Lige nu kan
du købe andele i Hvidovre vindmøllelaug på
www.hvidovrevindmollelaug.dk, hvor en andel svarer til 1000
kWh om året og koster 4995,- kr. med en forventet tilbagebetalingstid på ca. 11 år.
Agendacenteret mener, det er vildledning at kalde ”Grøn strøm”
for grøn. Den eneste form for ”Grøn strøm”, der har en egentlig
effekt er den, hvor der reelt kommer mere vedvarende energi.
Vil du være med til at fremme vedvarende energi, er det bedste
du kan gøre at investere i en vindmølleandel. Når det så er sagt,
mener vi også, at et skift til ”Grøn strøm” kan være et godt signal om, at man ønsker, at energiforsyningen skal
være baseret på vedvarende energi og hvis selskabet, du skifter til, er mere ”grønt” end dit
nuværende, er det da værd at overveje.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk
Betonhjertet oktober 2009
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Vis mig dit boligområde! Fotokonkurrence ABC indbyder dig som bor i Albertslund Nord, Blokland, Kanalens Kvarter
og Albertslund Syd til at deltage i årets fotokonkurrence 2009.
Konkurrencens titel er ”Derfor er det fedt at bo i mit boligområde”.
Du skal med andre ord fortælle med dit/dine billeder, hvad du godt kan
li’ ved det sted du bor.
Du kan tilmelde dig i den aldersgruppe der passer til dig
(Børn til og med 12 år, unge 13 til og med 17 år og voksne 18 til og med
99 år.)
Alle 3 aldersgrupper konkurrerer om 3 præmier:
1. præmierne i alle grupperne er et digital-kamera til en værdi af ca.
2000 kr.
2. præmierne i alle grupperne er et digitalkamera til en værdi af ca.
1500 kr.
3. præmierne er en flot fotobog.
Alle de bedste billeder vil blive udstillet i tunnellen i Kanalens Kvarter.
Derudover trækkes der lod om 3 x 2 biografbilletter blandt alle deltagerne.
Desuden får alle deltagere 1 billede af egen produktion med hjem i A-4
format.
Meld dig til konkurrencen på dit ABC-kontor senest 3. oktober 09.
Dit bidrag til konkurrencen skal du aflevere senest 1. november 09. Du
må aflevere max. 3 billeder.
For at deltage i konkurrencen skal dit bidrag afleveres i størrelsen 10 x
15 cm sammen med negativer/cd-rom. Der skal stå hvem der har taget
billedet, i hvilken alderskategori, hvem/hvad fotografiet forestiller, hvor
og hvornår det er taget.
Der kan bruges alle slags kameraer i konkurrencen: digitale, analoge og
telefoner.
Du kan kun deltage med billeder taget i 2009.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Rikke Stougaard 60 35 46 34,
rso@bo-vest.dk,
Stine Jespersen 60 35 46 32, smo@bo-vest.dk eller Svend Erik Jensen 60
35 46 35, sje@bo-vest.dk.
Tilmelding til ABCs fotokonkurrence
Navn________________________________
Adresse______________________________
Tlf.__________________________________
E-mail________________________________
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Nu gælder det et solcelleanlæg i Klimaudfordringen!

Klimaudfordringen 2009 går nu ind i det afgørende efterår,
hvor el- og varmeforbruget igen stiger. Dermed stiger også
muligheden for at spare – så reelt er det i månederne frem
til årets udgang, at Klimaudfordringen afgøres.
Beboerne i det boligområde, der er bedst til at holde igen
med el- og varmeforbruget og dermed CO2-udledningen,
vinder Klimaudfordringen 2009.
I år får det vindende boligområde et solcelleanlæg til kr.
25.000. Det er sponseret af græsrodsorganisationen PCA,
der står for Peoples Climate Action. PCA er en sammenslutning af 40 store og små NGO-organisationer, der har det
formål at koordinere og skabe aktiviteter op til Klimatopmødet i København i december.
De synes godt om vores Klimaudfordring / CO2-konkurrence
mellem 17 boligområder, så de har ”smidt et solcelleanlæg
i puljen” for at skabe lidt ekstra motivation og spænding.
Vi er som bekendt med i Klimaudfordringen og skal opfordre til, at I alle er meget opmærksomme på jeres el- og
varmeforbrug For tænk hvis vi vandt……!
Bare for en god ordens skyld skal dog tilføjes:
At man ikke skal have
dårlig samvittighed, fordi
man bruger energi – man
skal bare ikke bruge mere energi end højest nødvendigt
Med venlig hilsen
Miljøgruppen 4 Syd
16
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ABC-kroner - vi sætter pris på dine idéer
Har du en god idé, du gerne vil afprøve i dit boligområde?
Vi støtter idéer, der:

er nytænkende, kreative og utraditionelle

samler beboergrupper, der normalt ikke taler sammen

skaber ny viden og nye kompetencer hos beboere, frivillige, beboerdemokrater eller medarbejdere

forbedrer livsstil og sundhed, eller

inkluderer beboere, der ellers ikke deltager i afdelingens liv og sammenhold.
I efteråret 2009 og foråret 2010 prioriterer vi ansøgninger,
der fremmer det frivillige arbejde, synliggør boligområdernes kvaliteter og/eller er fra kvinder, der vil lave aktiviteter
i Netværkshuset på Damgårdsvej 10.
Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende i ABC’s
områdesekretariat, og du får svar inden for 8 arbejdsdage.
Du kan hente et ansøgningsskema på dit lokale ABC-kontor
i Kanalens Kvarter 102 eller 104, Blokland 48, Bækgården
17 eller i Netværkshuset på Damgårdsvej 10 eller ved henvendelse til abc@bo-vest.dk.
Ansøgningen sendes til ABC’s områdesekretariat, Kanalens
Kvarter 104, 2620 Albertslund, abc@bo-vest.dk. Kuverten
eller emnefeltet mærkes ’ABC-kroner’.
Falder din ansøgning uden for de nævnte kriterier, har du
også mulighed for at søge om støtte fra din lokale ABCstyregruppe. Den disponerer hvert år over aktivitetsmidler,
som du kan søge til kulturelle arrangementer, beboerinddragelse, netværksskabende aktiviteter m.v.
Kontakt dit lokale ABC-kontor for at få et ansøgningsskema.

Betonhjertet oktober 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
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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
6169 3662
Dorthe Larsen
Ørnen 13 E
4366 1188
Flemming V. Wallin Ravnen 14 A 4362 3030
Tonny Bodal
Ørnen 9 E
2659 9476
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
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