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1. april PÅSKELAMMEKØLLE MED DET HELE / ULLA 

8. april FISKEDELLER A.LA DEN SORTE GRYDE / 
FISKEMANDEN  

15. april  INDISK KOTELET MED RIS OG FLØDERAND 
MED HINDBÆR  HENNY OG MAYA 

22. April KYLLING I RØDVIN = COQ AU VIN = (KOKKEN 
DRIKKER AF RØDVINEN) ERIK OG TAGE 

29. April STOREBEDEDAGSMENU / JØRGEN 

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     

tirsdagen før.     

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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 VA 4 syd 
 

 
BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG 
 
Onsdag d.28.april 2010 kl.19 i Beboerhuset Ørnen 
Svanens kvt 22. 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af forretningsordenen 

4. Valg af stemmeudvalg 

5. Godkendelse af dagsordenen 

6. Godkendelse af referat fra Budgetbeboermøde d.22. 

september 2009 

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2009 

8. Indkomne forslag 

9. Afdelingsbestyrelsens beretning 

10. Valg til afdelingsbestyrelsen 

11. Valg af intern revisor 

12. Valg til Brugergruppen 

13. Valg til Beboerhusudvalget 

14. Valg til Miljøgruppen 

15. Valg til IT-udvalget 

16. Valg til Informationsudvalget 

17. VA - generalforsamling 26. maj 2010 

18. EVT. 
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Forslag der ønskes behandlet på beboermødet skal 
være indsendt senest onsdag d. 14. april kl. 1700 
 
Som e-mail bestyrelsen@va4syd.dk  -   eller i postkassen  
ved Ejendomdomskontoret  Svanens Kvt 22 
Dagsorden  uddelt med Betonhjertet 27 og 28 marts 2010 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 
 

r 
 

Her ved Lone Helmsteds skulptur mødes vi store bededagsaften til en kop vand eller 
øl  - se side 8                                                                                         på gensyn “det tavseflertal” 

 



6 Betonhjertet april 2010 

 

 

Svar på spørgsmålet til en halv million kroner,  
som er fremsat af Jørgen Hansen i februar udgaven af 
Betonhjertet. 
 
I voldgiftssag, hvor Relacom havde stævnet blandt andet VA 4 
Syd, for mangler i det udbudsmateriale som lå til grund for 
etableringen af afdelingens bolignet, så har bestyrelsen i VA 
fundet, at afdelingen ikke har lidt noget tab som følge af det 
indgåede forlig. Der er dermed ikke andre til at betale regningen 
end 4 Syd. 
 
Sagt på en anden måde – hvis udbudsmaterialet ikke havde været 
mangelfuldt, så havde den samlede pris for projektet været det 
højere. 
 
Afdelingsbestyrelsen har taget ovenstående til efterretning, og 
tilbage stod så de huslejemæssige konsekvenser. Her valgte 
afdelingsbestyrelsen at fastholde beboermødets beslutning fra 22. 
september 2008, om at afskrive beløbet over 3 år med 107.000 
kroner pr. år. 
 
Det vil sige at de ca. 321.000 kroner det sammenlagt omhandler, 
kan ikke bruges til hverken beboerhusmedarbejder eller sekretær 
– pengene kan kun bruges én gang. Jørgen Hansen er dog i god 
tror, når han efterlyser disse penge. Informationsniveauet i denne 
sag har ikke været tilfredsstillende, hvilket hermed skal beklages. 
 
Ifølge Jørgen Hansen skulle afdelingens antennebudget indeholde 
en stigning på 200.000 kroner uden nogen egentlig begrundelse. 
Af de vedtagne budgetter fremgår det dog, at afdelingens 
antennebudget for 2009 indeholder en stigning på 102.281 
kroner, og budgettet for 2010 indeholder et fald på 8.197 kroner. 
 
Lidt firkantet sagt, så bliver de udgifter der er forbundet med 
driften af afdelingens bolignet i et år, placeret som en udgift på 
det følgende års budget. Der er dermed tale om udgifter som reelt 
er afholdt, og pengene kan heller ikke her bruges mere end én 
gang. 
 
Alt i alt betyder det, at hvis Jørgen Hansen vil bruge en halv 
million på et treårigt forsøgsprojekt, så skal der nye penge på 
bordet, og det vil betyde huslejestigninger. 
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Jørgen Hansen omtaler en udgift på ca. 200.000 kroner til 
nedgravning af nye kabler, men det har ikke været muligt at finde 
en afholdt udgift i den størrelsesorden, til dækning af arbejde, udført 
af Fascom – hverken via referater, hukommelse eller 
finansposteringer i afdelingens antenneregnskab. Det er derfor ikke 
muligt at konstatere om der er tale om et sammentræf af 
omstændigheder eller ej. 
 
For at få aflivet nogle af de myter, som omgærder afdelingens 
antenneregnskab, så medvirker afdelingsbestyrelsen meget gerne 
til, hvis det kunne have Jørgen Hansens interesse, at vi i fællesskab 
gennemgår posteringerne i dette regnskab.  
 
Slutteligt refererer Jørgen Hansen til en beslutning 
afdelingsbestyrelsen har truffet i september 2009, om at indkomne 
forslag til et beboermøde skal påhæftes afdelingsbestyrelsens 
anbefaling samt en økonomisk vurdering. 
 
Ligesom det ikke er muligt at bruge de samme penge to gange, så 
er det ikke muligt og ej heller relevant, at komme med anbefalinger 
og økonomiske vurderinger med tilbagevirkende kraft. Der har ikke 
været afholdt beboermøde efter beslutningen er truffet og skønt det 
er både ret og rimeligt, at disse påtegninger findes, så er det 
angiveligt ikke noget der tidligere har været kutyme i afdelingen, 
men det bliver det nu. 
 
På vegne af afdelingsbestyrelsen 

Traner over svanens kvt marts 2010 



8 Betonhjertet april 2010 

 

 

Sæt X i kalenderen 
Foråret er over os og det klør i fingrene efter at komme ud i 
jorden. 
Hvis vi har meget haveaffald og en bil, er det en god idé at 
transportere det til vores fælles materialegård på Gadagervej. 
(Lige på den anden side af Roskildevej åbningstider se side 18) 

 
Grøn Uge 16 Min By Ren By. 
Kommunen lægger igen op til en uge med forårsrengøring på 
udearealerne. Vi kan deltage ved at bruge netop denne uge til at 
samles med naboerne: gøre rent på fællesarealerne, male 
plankeværkerne, spise sammen og få en hyggelig dag. 
 

Grøn Dag på Gadagervej lørdag d.24.april 
Den grønne uge afsluttes med ”Grøn dag” med udlevering af flis, 
kompostjord – og orme, salg af planter og meget andet godt. Det 
plejer at være rigtigt hyggeligt. 
Fælles afgang fra 
børnehaven 
Spætten kl.10:  
Vi spiser 
morgenmad i 
børnehaven 
Spætten fra kl.9.30 
og følges på cykel 
elscooter eller 
gåben. 

 
Gåtur på volden 
Store bededags 
aften d.29.april 
 
Vi mødes på 
volden ved 
Brogårds Plads kl.19 og starter voldvandringen derfra. 
Der er muligvis en øl- eller vandpause på vejen – traditionen tro. 
Vi afslutter med hveder og kaffe/saft og evt. en lille sang 
Beboerhuset Ørnen. 

Svanens kvarter 22                      Vel mødt  Miljøgruppen 
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Åbningstider: 
Tirsdag-fredag 10-16 
Weekend/helligdag 12-16 
Mandag lukket 
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18 april  20 grader og kaffen er klar  Godt N
aboskab i 4

syd? 
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syd? 
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Valg af pære afhænger af, hvad dit behov for belysning er 
(kombineret med hensyn til økonomi, miljø, æstetik og 
forskellige praktiske forhold). Behovet er forskelligt, om det er 
over spisebordet, læsestolen, i entréen, på badeværelset eller i 
carporten, der skal være lys. Agendacenteret har lige udgivet en 
lille folder om emnet. Her er et uddrag.  
 

Pærens energiforbrug  
For at sammenligne forskellige typer pærers energiforbrug, skal 
man sammenligne lumen pr. watt (mængde lys pr. energienhed). 
Jo flere lumen pr. watt jo mere energieffektiv og økonomisk er 
pæren i brug. En sparepære er 4 gange så effektiv/
energiøkonomisk som en glødepære. Brug skemaet her, når du 
skifter glødepæren til sparepære.    

Hvilken pære skal jeg 
vælge ? 
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Sådan skal du vælge 
 
Vælg sparepærer som generelt er den 
energimæssige og økonomiske bedste løsning 
og kan bruges stort set overalt.  
 
Vælg LED som spot på badeværelset, i 
entreen, i køkkenet samt udendørs. 
Udviklingen går stærkt! 
 
Vælg Halogen over hobbybordet / stolen du sidder i og broderer 
eller til belysning af malerier hvis 100 % korrekt farvegengivelse 
er meget vigtig.  
 
Vælg LED eller sparepærer til udendørsbrug. Nogle sparepærer 
er lidt længere om at opnå fuld lysstyrke.  
 
Vælg Halogen til lysdæmpning. Endnu er der kun få sparepærer 
og LED pærer, der er egnede til formålet.  
 

Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 

Kanalens Kvt. 32 - Tlf. 43 62 20 15 - www.agendacenter.dk 

 

Sorterer du affaldet godt nok eller er du i tvivl 
om sorteringen? 
 
Vestforbrændingen har kreeret en række videoer, der 
handler om at sortere affaldet rigtigt og hvad der 
bliver af det sorterede affald. Hvordan det bliver 
genbrugt osv. 
Kig ind på hjemmesiden – det er gode oplysende 
videoer om de forskellige sorteringsfraktioner. 

www.affaldetsvej.dk 
 

Miljøgruppen 

http://www.affaldetsvej.dk
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ABC Kalenderen Albertslund Syd 
April 2010 
 
Sundhedsbasar den 20. april 2010 i Svanens Kvarter 22 
Tirsdag, den 20. april fra kl. 13 til 19 slår vi dørene op for en 
Sundhedsbasar i beboerhuset Ørnen. Du kan få zoneterapi eller 
massage til 2 kroner pr. minut. Der vil være forskellige sunde 
smagsprøver og sundhedsoplysning. Du kan også få et 
helbredstjek fra Apoteket, vinde flotte præmier i 
sundhedskonkurrencen og prøve forskellige motionsformer. Det 
er gratis og ALLE er velkomne til en dag i sundhedens tegn! For 
information kontakt Grethe på 6035 4639. 
 

Fællesspisning for alle i Syd én gang om måneden 
Tirsdag den 13.april kl. 18 bliver startskuddet til et nyt frivillig-
initiativ i Syd med hyggeligt samvær. 
Det finder sted i beboerhuset Ørnen i Svanens kvt. 22. Mad, den 
13. april: Buffet med kylling, salater mv. Pris: 30 kr. for voksne, 
20 kr. for børn (4-15 år). Første gang spiller vi efterfølgende 
banko, som er gratis. Tilmelding til spisning skal ske til Djanni 
Skipper, Vibens Kvt. 17A, på 51 94 85 80 (ml. 18.30 & 19) eller 
skipper@it.dk senest 4 dage før!  
Planen er at gøre det til en fast tradition, men der er brug for 
flere frivillige! Vil du være med til at sætte dit festlige præg, så 
henvend dig til Djanni eller Grethe på 6035 4639 (gek@bo-
vest.dk). 
 

Wellnessophold i kristi himmelfartsferien 
ABC tilbyder wellnessophold fra den 12. maj til 16. maj på 
Møllelejren. 
Med fokus på forkælelse af krop og sjæl kan du få tips og gode 
idéer til en sundere livsstil. Programmet byder bl.a. på indblik i 
zoneterapiens verden, mentalvelvære og motivationskursus, 
Stomp og Pilates træning, personlig hudplejeserie, sund mad. 
Det koster kun 400 kr. for voksne og 200 kr. for børn incl. ALT – 
dog ikke drikkevarer. Tilmelding til Irene Monberg på imo@bo-
vest.dk eller 6035 4633. Der er formøde den 13. april kl. 19.00 i 
Kanalen 104. 
 
 

mailto:skipper@it.dk
mailto:gek@bo-vest.dk
mailto:gek@bo-vest.dk
mailto:imo@bo-vest.dk
mailto:imo@bo-vest.dk
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Aktivitetslokale Kanalens Kvarter 198 
Aktiviteterne i det nye motions- og aktivitetslokale i Kanalens 
Kvarter 198 starter op nu. 
Er du mellem 10 og 17 år, og har du lyst til at prøve Wing Tsun – 
som er et kinesisk selvforsvarssystem eller Boksetræning, så 
mød bare op. Der er gratis prøveperiode for:  
Wing Tsun: onsdage kl. 15.00 – 17.00 (første gang: 7.april).  
Boksetræning: torsdage kl. 17.00 – 18.30 (første gang: 8.april).  
Er du nysgerrig på kampsporten Taekwondo, kan du komme og 
kigge på, når Albertslund Taekwondo klub træner: tirsdage fra 
kl. 17.00–19.00 samt lørdage fra kl. 13.00-15.00 for de øvede 
elever i aktivitetslokalet i Kanalens Kvarter 198.  
For flere oplysninger kontakt Lam på 6035 4637.  
 

Fed Fritid 
Keder du dig i din fritid, så kontakt Lam?  
Overvejer du at spille fodbold, gå til svømning, dyrke kampsport, 
være spejder, spille guitar eller helt andre ting? Men ved du 
måske ikke lige, hvor du skal gå hen, eller hvem du skal snakke 
med?  
Ring til Lam fra ABC på 6035 4637. Han kan hjælpe med at finde 
en mulighed, der passer til dig.  
 

Tai Ji og Qi Gong træning 
Kom til træning i Blokland 2A, mandage kl. 17.00 til 18.45 eller 
Nord,Bækgården 17, 19.00 til 20.45 
Du skal ikke 
tilmelde dig, det 
koster 10 kr. pr. 
gang - så du kan 
bare møde op, 
hvor det passer 
dig. 
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Projekter for mere end 1 mio kr. godkendt i ABC 
 
 
Da ABC’s arbejdssekretariat mødtes d. 6. februar blev der 
udviklet på årets tre boligsociale temaer, og der blev godkendt 
budget til en lang række projekter og initiativer i 2010. Idéerne 
og initiativerne til projekterne kommer fra såvel frivillige beboere 
som fra ansatte. 
 
Her kan du se, hvilke projekter der er sat penge af i ABC-puljerne 
til at gennemføre i 2010: 

 Sundhedsbasar i Syd 

 Wellness-ferie 

 Undervisning i Thai-Shi og Qi gong – kinesisk velvære og 
motion 

 Sundhedsinitiativer i Netværkshuset 

 Indretning af cafékøkken i Kanalen 

 Netværksdannende og sundhedsfremmende aktiviteter i den 
nye café i Kanalen, såsom madlavningskurser for enlige mænd, 
kurser i sund og billig mad for lavt bemidlede, multietnisk 
udveksling af madtraditioner 

 Opfølgning på Naboskabsundersøgelsen 

 Trafikant-kampagne 

 Medfinansiering til fortsættelse af Legepatruljen 

 Udvikling af en ungdomsredaktion i alderen 12-16 år. 

 Medfinansiering af ’Gennem ild og vand’, der går ud på at 
udvikle unges kompetencer i samarbejde med Vestegnens 
Brandvæsen. 

 Forskellige sommeraktiviteter i boligområderne 

 Udvikling af pigeklubben m.v. i Netværkshuset 

 Tilbudsforløb til selvforsørgede kvinder 

 Pc-café etablering, lektiehjælp, rengøringskursus i 
Netværkshuset 

 Initiativer vedr. frivilligpolitik (for afdelingsbestyrelser og 
andre frivillige såsom studieture, kurser eller konferencer) 
’De grå ressourcer’ - pilotprojekt med uddannelsesforløb for 
ejendomsfunktionærer. 
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Stadig muligt at få del i puljemidler 
For at skabe fleksibilitet for beboere og andre initiativrige i løbet 
af året er der i budgettet også afsat midler til ABC-kroner. ABC-
kroner er en pulje, der blev indført i efteråret. Her kan du søge 
beløb under 10.000 kr. og få hurtigt svar. I 2010 prioriteres især 
projekter, der har at gøre med årets temaer: frivilligt socialt 
arbejde, opfølgning på resultaterne af 
naboskabsundersøgelserne samt samarbejdet med 
ejendomskontorerne. 
 
Indtil nu er der givet ABC-kroner til: 

 Årets beboer (pris og reception) 

 Hjælpeteamet09 (salg af juletræer til velgørende formål) 

 Flere børn og unge i foreningslivet 

 T-shirts til udlejningskampagne 

 Fodbold på tværs (mellem unge, foreninger og 
ejendomskontorer) 

 Hygiejne-kursus for frivillige i café 
Kreative aktiviteter i Netværkshuset 
 
Den lokale styregruppe råder også over aktivitetsmidler 
 
Falder din gode idé til at gøre en forskel i dit boligområde uden 
for ABC-kroner, har du også mulighed for at søge om 
aktivitetsmidler fra din lokale ABC-styregruppe. Kontakt dit 
lokale ABC-kontor i Kanalens Kvarter 102 for at få 
ansøgningsskemaer til henholdsvis ABC-kroner og styregruppens 
aktivitetsmidler – eller for at høre mere om, hvordan du gør: 
 
Syd (gård- og rækkehuse):   
Lea Sørensen  lso@bo-vest.dk 6035 4638 
Grethe Kock   gek@bo-vest.dk  6035 4639 

mailto:lso@bo-vest.dk
mailto:gek@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 
produktionsaffald fra virksomheder.     

Der skal benyttes sygesikringsbevis for at få adgang til 
Genbrugsstationen. 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 smut til Gadager er der penge at spare 
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 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 

Flemming V. 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: påsken  
Skærtorsdag kl. 17-18 ikke åbent formiddag,  
Langfredag lukket 
1. påskedag lukket,  
2. påskedag mandag åbent kl. 14-16.  
st. bededag lukket. 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
Alle torsdage  kl. 17— 18    Alle søndage  kl. 14—16 

Gennbrugsgruppen 
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Savner du inspiration eller gode idéer til en sundere livsstil? 
 

Har du lyst til at få styrket motivationen, hvad angår 
kostvaner og motion eller  
forkæle dig selv med en alternativ behandling? 
 

Kom til Sundhedsbasar – en dag med fokus på sundhed og 
sund levevis.  
 

Hvornår: Tirsdag d. 20. april kl. 13-19 
 

Hvor:Beboerhuset ”Ørnen”Svanens Kvarter 22 
  
Program:  
 Sundhedskonkurrence med flotte præmier 

 Helbredscheck med måling af blodtryk, vægt, 
blodsukker, fedtprocent og BMI 

 Madbod med lækre smagsprøver på sund kontra usund 
mad 

 Informationsboder om sund levevis 

 Hør om kommunens sundhedstilbud bl.a. 
rygestopkurser 

 Alternativ behandling for 2 kr. pr. minut med 
zoneterapi, massage etc.(kun én behandling pr. deltager) 
Hør om forskellige motionstilbud og prøv nogen af dem 
 
(Forbehold for ændringer i programmet).  
Dagen er arrangeret i fællesskab af Trine Sander 
(Sundhedskonsulent i ABC), 2 praktikanter fra Suhrs Seminarium 
og de boligsociale viceværter i Syd.  
For yderligere information kontakt  
Grethe Kock på telefon: 6035 4639 


