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Faste arr. I Beboerhuset
Linedance hver onsdag kl.: 19:00
Mød op det er bare sjovt.
It aften hver tirsdag kl.: 19:00
Nu om skype og windows 7
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. november Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges
i postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail
til: info@va4syd.dk
Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset.

Forsidefoto : ”En spurv mindre i svanens kvarter”
Fotograf Margit Madsen
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”Ørnen”
5 november

DE TO BARONER ERIK OG TAGE LAVER
GULLASHGRYDE

8. november.
(søndag)

SIGØJNER DJASSEN ER I HUSET VI SERVERER
BRUNCH FRA KL 11

12. november

HENNY OG MAJA LAVER MORTENS AND
BAGEFTER HAR VI SANGAFTEN

19. november

TORTILLA MED FYLD - SOM DU SELV LAVER
DEN. KØDSOVS, SOVSE, GRØNSAGER BLIVER
NEMLIG SAT FREM OG SÅ LAVER MAN SELV
SIN TORTILLA. ULLA ER MADMESTER

26. november

NORD CATALANSK GRYDERET MED GROVRODFRUGTMOS
JØRGEN LAVER SOVSEN
I

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.
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It nørderne
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Klima Topmødet – også for dig!
Fra den 7. til den 18. december
samles verdens ledere i København for at lave en ny og forbedret aftale for klimaet. Forhandlingerne har været i gang i lang tid,
men der er stadig mange ting, der skal falde på plads. Den ene
dag ser det sort ud, den anden lysner det. Det er svært at sige,
hvad det ender med, men to ting kan vi dog sige med sikkerhed:
1) Vi får en aftale og 2) Den er ikke god nok!
Det er kun verdens ledere, deres embedsfolk, store organisationer og pressen, der har adgang til selve Topmødet, men der er
masser af muligheder for at du og jeg også kan følge med og opsnuse stemningen. Her følger et par eksempler:
NGO-topmøde! I DGI byen vil der sideløbende med det officielle
topmøde være et folkeligt topmøde i dagene 7. – 18. december.
Der vil være debat, udstilling, workshops, filmforevisning og daglige briefinger fra det officielle topmøde. Det er åbent for alle og
der er gratis adgang. Du kan se mere på: www.klimaforum09.org
Klimamesse! I Øksnehallen er der i dagene 3. – 6. december messe med fokus på klima og borgerdeltagelse. Der er udstilling,
stande,
oplæg
og
kulturelle
indslag.
Se
mere
på
www.cphco2009.dk
Topmøde-march! Den 12. december vil der være en kæmpe folkelig march fra København Centrum kl. 13:00 mod Bella Centeret, hvor Topmødet finder sted. Marchen er en del af den Globale
klima-aktionsdag. Overalt på kloden finder lignende demonstrationer og events sted. Alle med samme formål: At gøre verdens
ledere opmærksom på, at befolkningen kræver en ordentlig klimaaftale og handling nu! Agendacenteret samler en ”Albertslund
-delegation”, med fælles afgang fra Agendacenteret kl. 12. Onsdag d. 9/12 vil der være kreation af bannere til marchen i Agendacenteret.
Følg
med
på
vores
hjemmeside
www.agendacenter.dk
Kom tæt på Topmødet – bliv vært for en klimagæst! Gæster fra
alle verdens lande vil strømme til København under Topmødet i
december. Der er allerede booket hoteller til alle de officielle gæster, men også mange NGO’ere vil valfarte hertil, og de har
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svært ved at finde steder at overnatte. Derfor opfordrer vi dig til
at stille din sofa til rådighed for en klimagæst. På hjemmesiden
www.newlifecopenhagen.com kan du tilbyde dig som vært for et
par dage eller mere.
Følg med! Den officielle hjemmeside for Topmødet er
www.cop15.dk. Her kan man følge med i forhandlingerne op til
topmødet, få baggrundsviden m.m.
Med håb om et godt Klimatopmøde
Agenda Center Albertslund

Store Dragedag 2009
Søndag d. 25. oktober afholdt vi dragedag i Kongsholmparken.
På trods af regn, tåge og manglende vind lige op til arrangementet mødte 15 glade drage børn og –voksne op på naturlegepladsen hvor vi byggede drager og forsøgte at flyve med dem trods
den manglende vind.

Bagefter gik vi i beboerhuset og spiste boller og drak varme drikke. Torsdagen før blev der også bygget drager i beboerhuset.
Det var også hyggeligt. Både børn og voksne gik op i det med liv
og sjæl.
Hilsen Miljøgruppen
Betonhjertet november 2009
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Dræbersneglen er spist og en tår vand er jo bare dejligt også for pindsvinet — husk
h
at pindsvinet er gået i vinterhi så pas på med oprydningen i haven !!!
Billedet er taget et sted i Hanes kvt af vores husfotograf ”Nissen”.
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Tilsyn på genbrugspladsen.

En repræsentant for Miljø- og Teknikforvaltningen har på sin tur
rundt på genbrugspladserne i kommunen været forbi vores.
Med i tilsynet var repræsentanter fra genbrugsgruppen, fra driften, miljøgruppen og afdelingsbestyrelsen.
Vores genbrugsplads fungerer rigtigt godt. Sorteringssystemet
fungerer efter kommunens forordninger og der er ikke mange fejl
i sorteringen.
Deponicontaineren – til ikke brandbart affald – kan sorteres bedre.
Det bliver finsorteret på Vestforbrænding, men det koster os
penge, hvis vi ikke sorterer ordentligt.
Mængden af affald til deponi er dog faldet fra 44 ton i 2004 til 10
ton i 2008.
Det skyldes bl.a. flere sorteringsmuligheder og at vi sorterer sten
fra i en speciel container.
Depotet med kemikalier og andre giftige ting er næsten fyldt op
med vandbaseret maling.
Men beboerne må gerne selv aflevere det vandbaserede maling
på Gadagervej – hvis vi alligevel skal derhen.
Forvaltningens repræsentant undersøger hvad mulighederne er
for at opbevare jord på pladsen.
Alt i alt var det et positivt resultat og vi blev enige om, at pladsen skulle have en Smily J.
Lena/ miljøgruppen
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Klimamosaik på muren langs jernbanen.

Miljøgruppen har bevilget 1000 kr. til mosaikken om de 4 jordkloder som Kulturøkologisk Forening har foreslået at opføre i forbindelse med Klimatopmødet i København.
Kulturøkologerne har ansøgt Kulturudvalget om tilskud til mosaikken.
Men udvalget bevilligede ikke pengene og gav heller ikke tilladelse til at opføre mosaikken. Men foreningen opgiver ikke så let og
håber at kunne gennemføre projektet med midler andre steder
fra.
Derfor bevilger vi 1000 kr. som en afslutning på 4 Syds 3 års deltagelse klimaudfordringen .
Mosaikken bliver kun opført, hvis der gives officiel tilladelse og
pengene udbetales selvfølgelig kun hvis mosaikken bliver opført.

Klimafilmen ”den 11.time”

I forbindelse med spisning i Café Ørnen viste vi klimafilmen.
Vi var 15 beboere, der så på klimakatastrofer – hvorfor de opstår
og hvad vi kan gøre for at undgå for store klimaændringer.

Hegnet langs Vridsløsevej

Der har været forskellige tanker om, hvad der skal gøres ved det
grønne hegn/ trådhegnet langs Vridsløsevej.
Driften har lavet et forsøgsprojekt i forlængelse af den lukkede
del af vejen, hvor hegnet helt er fjernet.
Der er tanker om at fjerne hegnet helt, plante buske med udgange til vejen, plante helt nyt tæt hegn eller helt lade være med at
plante nyt.
Miljøgruppen har nu aftalt med driften at lade det hele ligge til vi
ved, hvad kommunen påtænker at gøre ved vejen. Der sker nok
ikke noget før renoveringen af vores boliger er færdig.
Lena/ miljøgruppen
Betonhjertet november 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.

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

6.

Juleloppemarked – juleboder –
kom og vær med
Søndag d.29. november kl.13 - 17
I beboerhuset Svanens kvt 22
Vi kunne forestille os at beboerhuset blev fyldt med
boder med ”lopper”, husflid, aktivitetsgrupper der vil
vise hvad de laver og andre spændende ting og sager.
Hvem vil være med til at genopfriske gode julesange?
Er der nogle, der vil lave bageværksted i køkkenet
med gode opskrifter til julebag?
Er der andre ideer til værksteder?
Vil linedancerne optræde?
De, der vil have en bod, et værksted el.lign. bedes
melde sig beboerhuset@va4syd.dk
Ellers mød bare op, det bliver en god dag.
Mere information senere.
Beboerhusudvalget
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd

Svanens Kvt. 22 2620 ALBERTSLUND
Bestyrelsesmedlemmer:
Tove Meyling

Ørnen 17 A

43 64 84 66

Maja Reutzer

Uglen 9 C

29 40 95 40

Henny Eilersen

Ørnen 26 A

43 64 15 94

Vibeke Hansen

Hanen 4 A

61 69 36 62

Dorthe Larsen

Ørnen 13 E

43 66 11 88

Lena Kujahn

Ravnen 14 B

28 83 07 02

Ravnen 14 A

43 62 30 30

Ørnen 9 E

29 59 94 76

Duen 9A

43 64 36 18

Flemming Vinther
Wallin
Suppleant:
Tonni Bodal
Revisor:
Willy Andersen

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
Genbrugspladsens åbningstider
Mandag til fredag

kl. 11-11.25

Torsdag

kl. 17-18

Søndag

Kl. 14-16
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DJASSEN GRATIS MEN HUSK TILMELDNING TIL
BRUNCH (35 KR.) INDEN TORSDAG 5. NOV.
PÅ CAFE@VA4SYD.DK EL. 28937251
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