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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. april 2010.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. 
marts 2010 
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i post-
kassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail til: in-
fo@va4syd.dk     

Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 
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4. marts BRUNKÅL OG FLÆSK / ERIK OG TAGE 

11. marts TORSK I FAD GØR ENHVER GLAD /
FISKEMANDEN  

18. Marts GULLASHSUPPE OG PANDEKAGER MED IS  / 
HENNY OG MAYA 

25. Marts SVINEKAM KRYDRET MED ROSMARIN OG 
HVIDLØG, BAGTE RODFRUGTER OG RØDKÅLS-
SALAT. / TOVE 

Ps.: VI EFTERLYSER ET PAR FRISKE GÆSTEKOKKE 
SÅ FREM MED GRYDESKEEN SEND EN MAIL TIL  
CAFE@VA4SYD.DK 

”Ørnen” 

IT - morgencafe   Hver torsdag kl.: 9:00  
  
  Vi mødes til morgenbrød og kaffe. 
  Det er også her, vi løser større computerproblemer    
  Nybegyndere er meget velkomne  
  Genskaber din computer osv.  
   
 
  Åben for alle - også jer uden pc-problemer.     It nørderne 

 

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 

mailto:cafe@va4syd.dk
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LIDT OM VOR EGEN AFDELING  
Hvad tjener du og hvor gammel er din nabo ? 
BEBOERSAMMENSÆTNING pr 1 august 2008 
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”SLUK LYSET 
DANMARK” 

 
 
 

LØRDAG D.27.MARTS KL.20.30 – 21.30 
 

Vi opfordrer jer alle til at tilslutte jer kampag-
nen 

og deltage i vores arrangement: 
 

   SLUK LYSET I SYD  Med fakkeltog 
KL.19.30 

Inviterer vi på aftenkaffe  
 

i Beboerlokalet 
Kanalens kvarter 138 

 

(husk at slukke lyset, når I går hjemmefra J) 
KL.20.15 

 
Tager vi fakler, øl og vand med 

og går en tur på bjerget 
for at se på vores forhåbentlig mørklagte by. 

 
Samtidig kan vi glæde os over sommertidens komme 

 
Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen i VA afd.5 (Kanalens kvt) 
og  Miljøgruppen i VA 4 syd. 
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Er den Globale Opvarmning sat på køl? 
 

Vinteren har været den hårdeste i mands minde  
 

DMI udråber januar til at være den koldeste måned overho-
vedet de sidste 23 år. Men hvordan hænger det nu sam-
men? Vi er jo blevet bombarderet med, at den globale op-
varmning er en realitet og at jordens temperatur stiger og 
stiger. Det kan være svært at tro på, når søer og fjorde fry-
ser til is og frosten bare bliver ved og ved.  
 

Men mens vi går rundt og fryser, så oplever de andre ste-
der på kloden meget højere temperaturer, end de er vant 
til på denne årstid. Grønland ”sveder” og på den sydlige 
halvkugle, har de gevaldige hedebølge. Kigger man derfor 
på den globale gennemsnitstemperatur i januar, ja så viser 
den sig at være den varmeste, siden man indledte globale 
målinger i 1978.   
 

Sidst vi her i Danmark havde isvinter, var i 1986/1987, 
hvor havet langs kysterne var frosset til is og isbryderne 
var på overarbejde. Sådan er det ikke i år, selvom tempe-
raturen over land faktisk er lavere. Det skyldes, at den 
gennemsnitlige temperatur i havene omkring os er steget 
de sidste 20 år, og så tager det længere tid, før isen for al-
vor bider sig fast og havene fryser.  
Hvor dejligt det end ville have været, er der desværre in-
gen tegn på, at den globale opvarmning er kølet ned.  
ØV! 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 
Kræmmermarked: 
SÆLGES: Luftrenser 3 i en AIRZONE 3-IN-1 
Ny pris kr. 999,00  Sælges for kr. 500,00 
 Med venlig hilsen  Nina 6043 4075 4362 0226 
Mangler du en seng?? 
Brugt boxmadras 140x200 cm i fyrretræsseng kan afhen-
tes gratis ca. midt i marts.        
Ring til Birthe Lunau  43644792 

 

http://www.agendacenter.dk/
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Svensk Visesang 
med Rune Carlsson og Rene 
Nielsen 
 
Årets første kvarters koncert løber af stab-
len i Beboerhuset 
 

lørdag den 20 marts 2010 fra kl: 12:00 til 
14:00 
 

Rune Carlsson er svensk troubadour.  Han 
synger egne viser og bl.a. også viser af 
E Taube – Adolfsson – Cornelis Wrejsvik – 
og flere andre. 
Han bor på St.Dyrön – den ligger ude i 
skærgården 20-25 km nordvest fra Göte-
borg. 
Så kører man over en bro og over en ø – 
og over en bro og over en ø – over en bro 
og over en ø 
Så tager man en lille færge en times tid ud i skærgården – og SÅ 
kommer man til St.Dyrön 
Han sejler også som ’Sjökaptain’ som det hedder på svensk – han 
sejler i øjeblikket Middelhavet tyndt 
Men er hjemme til vores Brunch-koncert. 

 
René Nielsen – troubadour og jazzmu-
siker. Synger fortrinsvis danske viser 
og har skrevet flere 
Tekster til jazzstandards – og har gen-
digtet viser fra svensk og norsk 
Han har et righoldigt repertoire – bl.a. 
Kai Normann Andersen – Åge Stentoft 
– PH og flere andre. 
Vi – Rune og jeg har lige optrådt på 
Nordisk Visetræf i Skagen 4-7. februar 
 
Der vil være  BRUNCH (35 kr)  
Drikkelse kan købes  
Tilmeldning kun til BRUNCH  
den 18 marts  cafe@va4syd.dk 
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Fastelavn 2010 i BEBOERHUSET SVANEN 
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Fastelavn 2010 i BEBOERHUSET SVANEN 
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WellnessWeekend i  
kristihimmelfart ferien 
 
Onsdag den 12. maj til søndag den 16. maj står i forkælel-
sens tegn for krop og sjæl. 
 

Du kan komme med til et skønt wellnessophold på Møllelej-
ren ved Høve, hvor du vil få inspiration og tips til en sunde-
re livsstil. 
Du får bl.a. mulighed for at: 

 

Lave din egen naturlige hudpleje  
Undervisning i forskellige pilates-træningsøvelser 
Indblik i principperne bag zoneterapi 
Besøg tilbage til middelalderen 
Kursus i mentalvelvære om at nå sine mål 
Instruering i Stomp – en sjov måde at motionere på 

 

Derudover bliver du inspireret til sunde retter, som du selv 
er med til at lave. 
Hele herligheden koster 400 kr. for voksne og 200 kr. for 
børn inklusiv alt – dog ikke egne drikkevarer. 
 

Tilmelding til Irene Monberg på imo@bo-vest.dk eller  
mobil: 60 35 46 33 senest 1. april 2010 
__________________________________________________________________ 

 
FRA APLUS FASCOM: om internetforbindelse. 
I januar søsatte vi en ny internet løsning i Brøndbynet med det 
formål at kunne tilbyde individuelle båndbredder på jeres internet 
forbindelser. 
Vi må desværre meddele at teknikken, der skal styre den nye løs-
ning med individuel båndbredde på internet, ikke har fungeret til-
fredsstillende indtil videre  tilbageføres nettet fra de nye hastighe-
der til 4/4 Mbit (flydende). Se mere på  www.va4syd.dk 

Nyt tilbud tirsdag aften og torsdag morgen 
Har du noget du skal have kopieret indbydelser, manual osv. - 
Så klarer vi også det til : 
1 kr pr. stk A4 og 2 kr A3 s/h. 
2 kr pr. stk A4 0g 4 kr A3 farver. 

mailto:imo@bo-vest.dk
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Til sommer vil ABC prøve noget nyt i Syd (afdelingerne: VA 4 Række, 
VA 4 Syd, VA 4 Nord og AB Syd). Vi planlægger en beboersommerfe-
rie for beboere, som ikke har mulighed for at komme på ferie på an-
den måde. Ferien er i uge 28, og vi skal bo på en lejr, syd for Viborg. 
Børnefamilier, enlige, yngre, ældre og dem midt imellem – ja alle er 
velkommen til at melde sig til ferien. Der er plads til ca. 50 personer. 
Hvis der melder sig flere end 50 personer, forbeholder vi os ret til at 
udvælge deltagerne, så der bliver en nogenlunde ligelig fordeling mel-
lem afdelinger, familier, enlige, yngre, ældre etc. Betingelserne for 
udvælgelse vil blive offentlig tilgængelige.  
 
På ferien skal vi hygge os i de dejlige omgivelser, bade i og sejle på 
Hald sø, lave forskellige sjove aktiviteter og på udflugter.  
 
For at ferien kan gennemføres, er der behov for en gruppe frivillige, 
som vil være med til at arrangere ferien. Hvis du kunne tænke dig at 
komme med på ferien og hjælpe med planlægningen, vil vi meget ger-
ne høre fra dig allerede nu.   
 
Vi har søgt om midler til turen fra Tips- og Lotto-puljen under Social- 
og Indenrigsministeriet, men der vil også blive afkrævet en deltager-
betaling (ca. 500kr for voksne og 300kr for børn, som dækker trans-
port, kost og logi samt udflugter). Vi får først svar på vores ansøgning 
i begyndelsen af juni. Hvis vi får afslag på ansøgningen, må vi des-
værre aflyse ferien.  
 
Vi ser frem til en hyggelig ferie med godt samvær og gode oplevelser 
og med mulighed for at lære nye mennesker at kende.  
 
For yderligere information og tilmelding til ferien kontakt Grethe 
Kock i ABC på 6035 4639 eller kom forbi kontoret i Kanalens 
Kvarter 102.  
 
P.S.: Denne tilmelding er ikke bindende, men betragtes som en seriøs 
interesse-tilkendegivelse. Endelig tilmelding er først gældende, når 
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Klimatopmødet er slut. Det gik ikke så godt! Men når Topmø-
det ikke kan, så må vi selv.  
Så hvad gør vi? Hvordan får vi gjort Albertslund til en Vedva-
rende Energiby? 
     
Vi du være med i diskussionen, så er du hermed inviteret til 
seminar: 
      

Søndag den 21. marts kl. 10 – 16 
     
Du giver indspark – vi giver frokost. 
     
På programmet er:  
 

Martin Lidegaard, fhv. MF., 
Formand for klimatænketanken CONCITO, der vil give 
sin vurdering Klimatopmødet og hvad der skal gøres 
nu.  
Karl Krogshede,  
Klimakoordinator i Energiby Skive, der skaber samarbej-
de mellem erhvervsliv, borgere og kommune for at gø-
re Skive kommune helt CO2 neutral inden år 2042 og 
den kommunale virksomhed inden år 2029. 

 
På seminaret skal vi debattere og gerne komme et skridt 
nærmere målet om vores by på vedvarende energi. Tilmel-
ding på tlf.: 43 62 20 15 eller på email: eskild-
sen@agendacenter.dk og vi sender dig det endelige pro-
gram og sted for dagen. 
 
Med venlig hilsen  
Agenda Centeret - 
www.agendacenter.dk 

Efter Klimatopmødet – hvad gør vi nu? 
Albertslund som Vedvarende Energiby?! 

mailto:eskildsen@agendacenter.dk
mailto:eskildsen@agendacenter.dk
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Flyt i en flot og nyrenoveret ældrebolig  
 
Ældreboligerne i Kanalens Kvarter er nu klar, og de fremstår i flot 
stand. 
 
Lejlighederne er 
lyse med store og 
rummelige værel-
ser. De har altaner 
og elevator. Det 
er det oplagte 
sted at flytte hen, 
hvis man gerne vil 
have grønne om-
givelser, uden ha-
vearbejde. Desu-
den er der en flot 
udsigt til kanalen, 
der løber langs 
boligerne. 
 
Det er også muligt 
at få et godt socialt netværk. Det gode naboskab er i fokus i form 
af forskellige tiltag og aktiviteter blandt andet en årlig beboerfe-
rie - og så er der en genbrugsbutik, som beboerne selv holder 
åben. 
 
Boligerne er på 2 til 4 værelser, og ligger på mellem 65m2 og 
122m2 og priserne ligger på 6.348kr. og 8.387kr. Hertil kommer 
selvfølgelig boligydelse.  
Kontakt Albertslund Kommune for at få en præcis beregning på 
hvad en ældrebolig vil koste.  
 
Hvis du er interesseret i en ældrebolig i Kanalens Kvarter så kon-
takt Susan Madsen hos Boliganvisningen i Albertslund Kommune, 
på direkte nummer: 43 68 64 77.  
Du kan også få vist boligerne frem, ved at kontakte ejendoms-
kontoret i kanalen på tlf. 8819 0178, eller på email: kana-
len100@bo-vest.dk 
 
Træffetid er: 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 7.30-9.00 

mailto:kanalen100@bo-vest.dk
mailto:kanalen100@bo-vest.dk
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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 

Den kommunale genbrugsstation  

Genbrugsstationen (Materialegården), Gadagervej 23, er åben alle 
ugens syv dage. 
Åbningstiderne er:

 

På Genbrugsstationen kan man komme af med alle typer affald, 
undtagen dagrenovation, medicinrester, kanyler og produktionsaf-
fald fra virksomheder.     

Der skal benyttes sygesikringsbevis for at få adgang til Genbrugs-
stationen. Registreringen bruges til at tælle antallet af besøgende. 
Kun biler med en totalvægt på op til 3.500 kg inklusiv anhænger 
har adgang til Genbrugsstationen….  

Husk hvergang du tager et smudt til Gadager er der penge at spa-
re for os alle. 

Mandag - onsdag kl. 13-18 

Torsdag og fredag kl. 10-13 

Lørdag og søndag kl. 13 - 18 
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   
Svanens Kvt. 22 2620 ALBERTSLUND 

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 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tove Meyling Ørnen 17 A 43 64 84 66 

Maja Reutzer Uglen 9 C 43 64 80 70 

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 

Flemming Vinther 
Wallin 

Ravnen 14 A 43 62 30 30 

Suppleant: 

Tonni Bodal Ørnen 9 E 26 59 94 76 

Revisor: 

Willy Andersen Duen 9A 43 64 36 18 

Genbrugspladstider 
Åbningstider: 
 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
 
Alle torsdage  kl. 17— 18 
 
Alle søndage  kl. 14—16 

Genbrugsgruppen 
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Til Børn og Unge 

Fed fritid! 
Keder du dig i fritiden? Kunne du tænke dig at lave 
noget spændende efter skoletid? Kunne du 
tænke dig at spille fodbold eller badminton, svømme, 
dyrke kampsport, være spejder, spille guitar 
eller andre ting. 
Det er sjovt og spændende at lave noget efter skole-
tid. Du kan lære noget nyt, få motion eller blive 
bedre til noget, du allerede godt kan lide at lave. Må-
ske kan du også få nye venner! 
Hvis du ikke kender de forskellige muligheder, og må-
ske ikke lige ved hvem du skal kontakte, eller 
hvordan du skal kontakte en klub eller forening, så 
hjælper Lam fra ABC dig meget gerne med at 
finde ud af, hvilke muligheder du har, hvordan du ta-
ger kontakt etc. Han hjælper dig også meget 
gerne med at kontakte en klub eller forening. 

Kontakt Lam på mobil nr.: 60 35 46 37 eller kom 
forbi på ABC kontoret i Kanalens Kvarter 102 
og få en snak med ham. 
Til forældrene: Du er meget velkommen til at ringe til 
Lam og snakke med ham om, hvordan 
dit barn kan få en sund fritidsinteresse. 


