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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. juli 2010.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. juni
2010
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.
Forside billedet er taget af Birthe Lunau se mere side 4
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”Ørnen”
3 juni

STEGT FLÆSK PÅ DEN FRÆKKE MÅDE
(CITRON-ANISSALT)MED J.SPIDKÅLSALAT OG
RABABER-LØGSAUCE

10 juni

ITALIENSK MAD /MED HENNY OG MAJA

17 juni

GRÆSKFARSBRØD / ULLA

0nsdag 23 juni

SCT.HANS AFTEN DEN STORE GRILLMENU
HVIS MAN SELV MEDBRINGER MAD, ER MAN
VELKOMNE TIL DET.
GRILLEN ER TÆNDT FRA KL.18.

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

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.
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It nørderne
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Beboerhuset og Børnehuset Spætten
Som det fremgår af forsiden så er børnehuset Spætten
nedbrændt. Det skete søndag den 9 maj.
Allerede fra mandag den 10 maj udlånte vi beboerhuset til
Spætten— Det gjorde vi, fordi det var en hurtig og let løsning
for børn, forældre og personale.
Børnehuset stod for at lukke og flytte til en ny institution ca 1
november 2010 og beboerhuset har tidligere har været en
børnehave.
Siden da har vi forhandlet med personalet. Vi er blevet enige
om at beboerhuset kan fungere som det ”plejer” i børnehavens
lejeperiode. Det kommer ikke til at gå ud over de aktiviteter der
er i huset, som udlån til private arrengementer, Cafe Ørnen,
beboermøder og it-aftener oa.
Der er nu fra BO-Vest udarbejdet en lejekontrakt som
kommunen har godkendt.
Vi mangler nu bare, at forsikringen godkender økonomien for
midlertidig genhusning i beboerhuset.
Aftalen sikker at vi som beboere ikke får ektra udgifter på
grund af udlånet.
Og at vi kan bruge huset som vi ”plejer”
Og måske vil der opstå nye aktiviteter.
Beboerhusudvalget og personalet vil samarbejde om brug af
huset
Beboerhusudvalget
Sct.Hans aften onsdag d.23.juni.
Café Ørnen flytter torsdagscafeen til denne onsdag aften.
De, der vil spise Café Ørnen middag tilmelder sig på sædvanlig
vis.
Hvis man selv medbringer mad, er man velkomne til det.
Grillen er tændt fra kl.18.
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Nu er forårsrengøringen i gang i 4 syd.
Der bliver ryddet op og gjort rent i haver og ude
omkring boligerne.
Hvis alle gør en indsats kan vi få det pænt i vores
afdeling.
Driften er i gang med 1 meter reglen for de beboere
som ikke ordner det selv.
Affaldet fra forårsrengøringen kan afleveres på
genbrugspladsen hver dag mellem 11.00 – 11.25,
samt torsdag fra kl. 17.00.-18.00 og søndag fra kl.
14.00-16.00.
Hvis der er beboere som pga. gangbesvær eller
lignende ikke selv kan komme på genbrugspladsen,
kan de kontakte driften for at få hjælp.
Mvh. Driften & Miljøgruppen
Miljøgruppen holder møde torsdag d.10.juni ca. kl.
18.30 i beboerhuset Ørnen. I er velkomne til at
deltage og komme med gode ideer og andet input.
Herunder ser I røg og grillholdet planlægge næste omgang
røg
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CYKEL-GLÆDER!
- Når omvejen er en
smutvej!
Der er mange glæder ved at cykle!
Glæd dig over
- den friske luft
- den smukke natur
- en sundere krop
- faste baller
- et gladere sind
- forureningsfri transport
Så ta’ en omvej, der er gode grund nok.
Investér i en cykelanhænger og ta’ cyklen, når du skal købe ind.
Ta’ cyklen på arbejde, i dag kan du tage cyklen gratis med i toget
og derfor fint kombinere tog og cykel.
Ta’ ud og nyd al den dejlige natur, vi har i Albertslund. I
Agendacenteret kan du hente inspiration i ”På tur i Vestskoven” og
”På tur i Kongsholmparken og Vallensbæk mose”.
Sæt et barnesæde på din cykel og kombinér samværet med
børnebørnene med oplevelser i det fri.
Det anbefales, at vi laver 30 min motion hver dag. Hvorfor ikke
kombinere transport med motion og frisk luft?
Ta’ en omvej
- det er en smutvej til et bedre og længere liv J
Vi ses derude!
Agenda Center Albertslund
”Miljøet på dagsordenen”
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måske har reden her også brug for en masterplan
Billedet er fra Store Vejleå en regnvejrdag i juni
Foto: Jørgen Hansen
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Uddrag fra Nyhedsbrev fra Masterplan syd maj 2010:

Tirsdag den 13. april var Landsbyggefonden på besigtigelse i gårdhusene
som led i renoverings processen.

Landsbyggefondens udmelding om støtte

Som opfølgning på gennemgangen af de tekniske problem-stillinger
i bebyggelsen gav Landsbyggefonden en foreløbig og overordnet
udmelding om, hvad der kan forventes at få støtte til:

Krybekælderen: Ligesom i rækkehusene kan der forventes
støtte til udbedring af problemer med krybekælderen. I
praksis betyder det at det eksisterende gulv bliver fjernet, der
bliver lavet isoleret terrændæk, og fjernvarmerør lægges ud
af krybe-kælderen. Arbejdets karakter betyder, at beboere
midlertidigt vil blive genhuset under arbejdets udførelse.
Endvidere medfører arbejdet en lang række følgearbejder,
som eksempelvis reetablering af indre skillevægge,
køkkenelementer, el-installationer og lignende, som
Landsbyggefonden forventeligt vil støtte delvist.

Ventilation: I forbindelse med etablering af ter- rændæk,
ændres boligens ventilationsforhold. For at sikre indeklimaet
kan der forventes støtte til etablering af mekanisk
ventilationsanlæg. Der kan ikke forventes støtte til etablering
af genvindingsenhed, da Landsbyggefonden ikke har hjemmel
til at yde støtte til deciderede energitiltag. Genvindingsenhed
kan imidlertid vise sig at være en rentabel ekstrainvestering.

Lette facader: Der kan forventes delvis støtte til at renovere
de udtjente facadepartier ind mod gårdhaven, herunder
udbedring af problemer med kuldebroer.

Tage: Der kan forventes støtte til at skabe en tør tagkonstruktion ved at tætne hulrummet mellem de to tagkonstruktioner. Det understreges dog, at der ikke kan
forventes støtte til en komplet udskiftning af taget.
Der kan ikke umiddelbart forventes støtte til arbejder på de tunge
facader, installationer samt nye badeværelser. De enkelte arbejder
opdeles i støttede og ustøttede arbejder. Målsætningen er, at der
tilvejebringes en økonomisk helhedsplan, der muliggør
gennemførelse af såvel de støttede som de ustøttede arbejder.
Prøvehuse
Prøvehusene fra 1980-81 blev også fremvist under besigtigelsen for
at få indblik i bebyggelsens historie. Som alternativ til de
nuværende facader med eternit- og træplanker var der gjort forsøg
10
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med lyse pudsede facader samt rødmalet træbeklædning og tagrejsning. Prøvehusene er udtryk for nogle af de overvejelser omkring
byggeteknik og arkitektur, som har været oppe tidligere i bebyggelsen, og udgør erfaringer, som kan ses tilbage på i forbindelse med
en kommende renovering.
Der blev på besigtigelsen åbnet op for en dialog om udførelse af nye
prøvehuse i daginstitutionen Lærken, som vil blive nedlagt ved
udgangen af 2010, og derefter skal overgå til boliganvendelse.
For at søge at efterleve visionen i Masterplan Syd om, at der i
Albertslund Syd bruges miljømæssigt bæredygtige løsninger, er det
en oplagt mulighed at arbejde med miljø- energitiltag i prøvehusene
med henblik på at udvikle og indhente erfaringer på rentable renoveringsløsninger.
Det videre forløb
I den kommende tid skal de økonomiske og tekni- ske rammer for
sagen afklares nærmere i en dialog med Landsbyggefonden.
Processen afsluttes med, at Landsbyggefonden fastsætter en
budgetramme og en finansieringsmodel samt husleje efter
renovering.
Sideløbende med afklaring af teknik og økonomi med
Landsbyggefonden, forventes arbejdet med prøvehusene igangsat.
Milepælene i det videre forløb er p.t. forventet som følger:

Afklaring af teknik og økonomi med Landsbygge- fonden: 20102011

Programmering og udarbejdelse af projekt for prøvehuse: I
løbet af 2011

Beboermøde om prøvehuse: Ultimo 2011

Påbegyndelse af prøvehuse: I løbet af 2012

Beboermøde om helhedsplan for gårdhusene: Ultimo 2012

Udbud og projektering af helhedsrenovering:

I løbet af 2013

Byggestart primo 2014
Som følge af behovet for genhusningsboliger, planlægges byggestart
af gårdhuse at følge efter renoveringen af rækkehuse. Der afholdes
løbende møder med følgegruppen for gårdhusene i forbindelse med
udviklingen af helhedsplanen. Næste punkt for følgegruppen vil være
en erfaringstur med besigtigelse af forskellige gård- husbebyggelser
i Københavnsområdet, hvoraf flere har undergået omfattende
renoveringsprojekter. Der kan indhentes flere oplysninger om den
kom mende helhedsplan for gårdhusene på hjemmesiden for
Masterplan Syd: www.masterplansyd.dk
Betonhjertet juni 2010
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ABC Kalenderen Albertslund Syd Juni 2010
Tirsdags fællesspisning for alle i Syd
Tirsdag d. 8/6 er der fællesspisning i Syd i
beboerhuset Ørnen i Svanen Kva. 22
Pris 30 kr. for voksne, 20 kr. for børn (4-15 år). Tilmelding til
Grethe Kock/ABC, 6035 4639 eller gek@bo-vest.dk senest dagen
før kl. 10! Der serveres vand/saft. Medbring gerne andre
drikkevarer. Planen er at gøre det til en fast tradition, men der er
brug for flere frivillige! Henvendelse til Grethe.

Aktivitetslokale Kanalens Kvarter 198
Aktiviteterne i motions- og aktivitetslokalet i
Kanalens Kvarter 198 fortsætter

Er du mellem 10 og 17 år, og har du lyst til at prøve Wing Tsun,
boksetræning eller Jiu-Jitsu, så mød bare op. Der er gratis
prøveperiode for Wing Tsun. Boksetræning, fri træning og JiuJitsu er gratis. For mere info kontakt Lam på 6035 4637. Wing
Tsun: onsdage kl. 15.30 – 17.30; Boksetræning: torsdage kl.
17.00 – 18.30; Jiu-Jitsu: mandag kl. 15-17; Fri træning: tirsdag og
torsdag kl. 15-17.

Beboerferie
Vil du med på ferie i uge 28 (d. 12-18/7)?

Lejren foregår v. Viborg. Vi skal lave sjove ting sammen og
hygge. Tilmeldingsfrist d. 15/6. Pris 500kr for voksne og 300kr
for børn. Depositum på 100kr/person betales ved tilmelding.
Ferien kan kun blive til noget, hvis vores ansøgning til Tips- og
Lotto-puljen om støtte bliver tilgodeset (svar medio juni).
Yderligere information og tilmelding til Grethe Kock på 6035
4639 eller gek@bo-vest.dk.

Gratis tilbud til voksne og ældre der har lyst til
at dyrke motion
Har du lyst til at være sammen med andre
mennesker på en sjov og aktiv måde?
Vil du lave gymnastik, rygtræning og udstrækning og dyrke det
sociale samvær, så er du velkommen i aktivitetslokalerne i
12
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Kanalens Kva.198 (ind på bagsiden af bygningen) hver onsdag kl.
10:30-12:00. Træner er Marco, der bor i Kanalens Kvarter. For
flere oplysninger kontakt Lam på 6035 4637.

Kanalens Mountainbike-hold kører igen
Udfordre dine evner til at køre mountainbike

Kanalens mountainbikehold kører hver onsdag kl. 16 fra lokalerne
mellem Kanalens Kvarter 48 og 50. Der køres 2-3 timer under
vejledning af Niels Sølvason. Det er gratis at deltage og tilmelding
er ikke nødvendig. Det er for både piger og drenge fra 9-15år. Der
arrangeres konkurrencer som tilgodeser aldersforskellene. For
mere info kontakt Niels på 2576 5950 eller klevang@stofanet.dk
eller ABC.

Kom og leg med Legepatruljen
Har du lyst til at lege?

Legepatruljen består af unge på 13 og 14 år, der sætter sjove,
sociale og bevægelsesbaserede udendørs lege i gang for mindre
børn. Kom og vær med – det er både sundt, sjovt og gratis.
Forældre er naturligvis velkomne, sammen med børnene. Vi
mødes hver mandag kl. 16 v. Ørnens beboerhus, Svanens Kvarter
22. Hvis du vil vide mere om Legepatruljen, kan du ringe til Stine
6035 4632.

Store-Legedag med masser af sjov, leg &
udfordring i Syd se mere side 10
Søndag, den 27.juni, kl. 13-16, sker der noget sjovt på
legepladsen/Ankerets Kvarter

Igen i år afholdes Store-Legedag for børn/unge i Syd, hvor du kan
spille fodbold, deltage i målkonkurrencen, bag pandekager, køre
med fjernstyret bil, male i maleværkstedet, prøve flødebollekast &
lykkehjul, vinde i gættekonkurrencen og meget mere. Bare kom &
mød op søndag, den 27. juni, kl. 13-16 på legepladsen for enden
af Ankerets Kvarter. For yderligere oplysninger, kontakt Lea på
6035 4638.

Se program på bagsiden:
Betonhjertet juni 2010
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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

Planlagt til den 26 juni er aflyst og bliver
erstattet af en sensommerfest først i
september måned mere om dette i juli
og august nr.
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
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

Ørnen 9 E

26 59 94 76

Suppleant:
Tonni Bodal

Se mere på hjemmesiden www.va4syd.dk
——————————————————————————————–—-

Ejendomskontor Svanens kvt.. 22
Afdelingsleder:

Michael Willumsen driften@va4syd.dk
Ledende ejendomsfunktionær:
Arne Larsen
Åbningstider:
Telefoniske henvendelser:Tlf. 43624470
man-tirs-ons-fredag 8.00 - 8.30
torsdag 17.00 - 17.30
Personlige henvendelser:
man-tirs-ons-fredag 8.30 - 9.00
torsdag 17.30 - 18.00

BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup

Genbrugspladstider

Alle hverdage kl. 11—11,25
Alle torsdage kl. 17— 18
Alle søndage kl. 14—16
Gennbrugsgruppen
Betonhjertet juni 2010
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