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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. august 2010.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. juli
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.
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”Ørnen”
1. juli

SPANSKE OXEDELLER OG NYE KARTOFLER

8 juli

AFTALES DEN 1 JULI PÅ GRUND AF DEN GODE
DANSKE SOMMER SÅ SE HJEMMESIDEN

15 juli

MEL - LAVER MAD FRA HENDES HJEMLAND
FILIPINERNE .

22 og 29 juli

AFTALES DEN 15 JULI LIGELEDES PÅ GRUND
AF DEN GODE DANSKE SOMMER

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 og it-tirsdagaften
Holder sommerferie
Til august laver vi alt igen
Bare vent og se
ta’ fx en tur på vores nye bowlingbane!!!
It nørderne.
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Godt gået albertslunder!
Kommunens Grønne Regnskab er lige blevet offentliggjort – og
her kan man læse om, hvordan det går med vores vand, varmeog elforbrug.
Og det går faktisk godt! Rigtig godt! Over hele linien er der sket
et fald i vores forbrug. Faldet skyldes både en ændring af adfærd
og tekniske tiltag som energirenovering og installering af
individuelle vandmålere.
I boligområderne er vores elforbrug i gennemsnit faldet hele 3
%. Elforbruget har stor indflydelse på vores CO2 udledning, så
det er rigtig vigtigt, at vi økonomiserer med strømmen, og 3 %
sidste år er bestemt et flot skridt på vejen! Faldet i elforbrug kan
ses i stort set alle boligområder og vi tolker det, som en stadigt
voksende bevidsthed blandt albertlunderne om, hvordan (og
hvorfor) man kan og skal spare på strømmen. Det
gennemsnitlige elforbrug i boligområder er 1.225 kWh pr. person
pr. år. Elsparefonden anbefaler, at man kommer ned på 1000
kWh pr. person, så der er en bid vej endnu, men vi nærmer os.
Varmeforbruget er faldet med 2 %. Et særligt stort fald kan ses i
de boligområder, der er blevet renoveret (AB og VA afdelingerne
i Albertslund Nord og Kanalen).
Vandforbruget er faldet med 2 %. Også her har langt de fleste
boligområder haft et fald – størst i de boligområder, der har fået
individuelle vandmålere sidste år. Det gennemsnitlige
vandforbrug i boligområderne er nu på 106 liter vand pr. person
pr. dag. Kommunens målsætning er et vandforbrug på 100 liter
pr. person pr. dag i 2012. Det bliver noget af en udfordring at nå,
men ikke uoverkommeligt.
I Agendacenteret er vi fulde af fortrøstning, og vi håber, vi ved
fælles hjælp kan fortsætte de gode takter fra 2009. Har du fået
lyst til at studere tallene nøjere, kan du hente det Grønne
Regnskab på Rådhuset eller se det på kommunens hjemmeside.
Sommerhilsner fra
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk
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Kommunens Grønne Regnskab for 2009,

sammenlignet med 4 syd.

Vores EL- forbrug er faldet en anelse – til 1.308 kwh.
Vi udleder 0,71 tons pr. beboer pr.år.
Det gennemsnitlige elforbrug i kommunens boligområder er
1.225 kwh. pr. person pr. år.
Sammenligner vi os med AB syd gårdhuse, har de forbrugt
1.201 kwh. pr. beboer pr. år.
Varmeforbruget er faldet særligt i de renoverede
boligområder, men vi har også gjort lidt ved det i år.
Vi har brugt 16,8 mwh. pr. 100 m2 bolig pr.år.
Vores CO2 udledning er 2,16 tons pr. beboer pr.år.
Sammenlignet med AB syd gårdhuse, har de forbrugt 17,3
mwh. pr.100 m2 bolig pr. år.
Vandforbruget er faldet med 2% i kommunen.
Det gennemsnitlige vandforbrug er nu på 106 l. vand pr.
person pr.år.
Vi har forbrugt mere end sidste år. (Gad vide hvorfor?)
Vores forbrug er på 112 l. vand pr. beboer pr. år. (41 m3 pr.
beboer pr.år.)
Sammenlignet med AB syd gårdhuse, har de forbrugt 110 l.
vand (40 m3 pr. beboer pr. år.)
På kommunens hjemmeside kan i finde det grønne regnskab
og sammenligningen med de andre boligområder.
Vi får senere vores eget grønne regnskab ind ad døren, så vi
kan sammenligne vores forbrug i tal fra de sidste par år.
Både godt og dårligt forbrugt i vores afdeling.
Hvordan mon vi kan gøre det bedre, så CO2 udledningen
bliver mindre?
Miljøgruppen/ Lena
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Sådan bekæmper du dræbersneglene:

1.

Indsaml snegleæg og ødelæg dem ved
at hælde kogende vand over
snegleæggene.
2. Indsaml og afliv sneglene ved at
overhælde dem med kogende vand. Det
er nemmest at finde sneglene om
morgenen og om aftenen, samt i fugtigt
vejr.
3. Sørg for at gå en runde i haven hver
aften i løbet af foråret og saml sneglene
sammen for at holde antallet af snegle
nede og undgå det helt store angreb i
løbet af sommeren.
4. Sæt øl-fælder op i haven. Et glas eller
spand graves ned i jorden, så kun et par
cm stikker op over jorden, hæld så øl i,
da sneglene tiltrækkes af lugten, og
kravler ned i øllet og drukner.
5. Sæt specielt færdigfremstillede
sneglefælder op.
6. Sørg for at have mange af sneglenes
naturlige fjender i din have, såsom
pindsvin, frøer, tudser, løbebiller og
fugle. Fordi de tager snegleæg og de
små dræbersnegle, men går dog
udenom de voksne snegle.
7. Anskaf nogle ænder, da de æder
dræbersnegle, små som store.
8. Brug nematoder, det er en parasit for
dræbersneglene, da de æder sneglenes
væv, og inficerer dem med bakterier så
sneglen dør. Da dræbersnegle gerne
æder døde artsfæller, så spredes
nematoderne hurtigt videre til andre
snegle.
9.
Kemisk bekæmpelse af dræbersnegle i
form af Ferramol og Sneglestop. Disse
stoffer skal blot strøs ud.
Foto : Sanne Nissen
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Nyt fra Brugergruppen – juni 2010
Vi skal (igen) have nye affaldstakster og –regulativ, Varmeværket
skal have en strategiplan og så viser det Grønne Regnskab gode
takter. Det var nogen af punkterne fra Brugergruppemødet i juni.
Nyt affaldsregulativ. For godt et år siden fik vi efter megen debat
et nyt kommunalt affaldsregulativ – altså et sæt regler for,
hvordan vi alle sammen skal sortere og komme af med vores
affald. Men nu har Folketinget besluttet, at alle kommunernes
affaldsregulativer skal standardiseres, så nu skal vi på den igen.
Hen over sommeren vil det nye affalds-regulativ derfor komme i
høring, så det kan nå at blive politisk behandlet og træde i kraft
ved årsskiftet.
Indholdsmæssigt er der ikke lagt op til de helt store ændringer,
men for parcelhusene betyder det bl.a., at alle skal have udleveret
en rød boks til farligt affald og småt elektronik (i dag er det
frivilligt, om man vil have en boks), og så vil det fremover være
helt forbudt med andet end klare sække på kommunens
Genbrugsstation på Gadagervej (altså heller ikke noget med
haveaffald i papirsække på Genbrugsstationen mere).
Nye affaldstakster. Samtidig med det nye affaldsregulativ skal vi
også have et nyt takstsystem. I Albertslund har vi et differentieret
takstsystem. Det betyder, at man skal betale forskellige takster alt
afhængig af, om man har meget eller lidt affald, om man har
containere eller sække, om ens boligområde har egen
genbrugsplads eller om man bruger kommunens på Gadagervej,
om det er ejendomsfunktionærerne, der samler affaldet ind, eller
om man bruger kommunens folk. Den forskel i betaling, synes vi,
det er vigtigt at holde fast i, så det er en økonomisk fordel at
sortere godt og gøre tingene så effektivt som muligt. Men
omvendt er vores takstsystem i dag også blevet så kompliceret, at
det er meget vanskeligt at finde rundt i det. Derfor er vores
udgangspunkt, at det nye takstsystem skal tage det bedste fra det
eksisterende takstsystem, så man stadig har en motivation til at
sortere affaldet, men at det skal gøres på en administrativ mere
enkel måde. Det håber og tror vi på, nok skal lykkes.
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Hvad vil vi med varmeværket? Albertslund varmeværk er en af
byens nerver – det sørger for, at vi alle får varme i vandhaner og
i radiatorer. Men hvordan kan Varmeværket blive mere effektivt,
og hvordan kan det få varme fra Vedvarende Energi i stedet for
fra kul? Det er nogen af de overvejelser, de gør sig på
Varmeværket, og umiddelbart er de i fuld gang med ved hjælp
af et nyt styresystem, kun at sende præcis den mængde varme
ud i fjernvarmenettet, som vi albertslundere efterspørger i det
aktuelle øjeblik. Det nye system vil betyde en mere effektiv
udnyttelse af varmen, fordi den ikke bliver pumpet rundt i
rørene til ingen verdens nytte og fordi, der så heller ikke vil
være så stort et varmetab fra rørene mere - og det er jo på alle
måder godt, også økonomisk. Det nye system er første step i
Varmeværkets strategiplan, men der er også flere tiltag i vente,
og de skal diskuteres i den kommende tid og samles til en
egentlig strategiplan for Varmeværket.
Grønt Regnskab 2009. Varmeforbruget faldet med 2 %.
Elforbruget faldt med 4 %. Vandforbruget faldet med 3 % og
affaldsmængderne faldet med 3 %. Altså imponerende
resultater på alle poster! At CO2-udledningen så steg, på trods
af vores besparelser, skyldes, at energiselskaberne har brugt
mere kul og mindre vind- og vandkraft i 2009 – og det er jo
skidt, men det kan vi altså ikke gøre for.
Formentlig hænger vores fald sammen med finanskrisen, men
omvendt viser de også, at vi kan bruge mindre, end vi plejede,
hvis vi vil. Det er de takter, vi skal holde fast i, når økonomien
vender igen.
Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, hvad der skete på
Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppe-medlemmet, der
er valgt i dit boligområde.
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe
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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

INDLÆG EFTERLYSES :

DER SKER MANGE TING I
VORES AFDELING.
TING DER OGSÅ KUNNE
OMTALES I VORES
BEBOERBLAD
Indlæg skal mærkes
”Betonhjertet” og kan lægges i
postkassen Svanens kvt 22,
eller kan sendes som e-mail til:
info@va4syd.dk

Se mere på hjemmesiden
www.va4syd.dk
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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
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Grillaften på Brogårds Plads
Traditionen tro afholder vi Grillaften på Brogårds Plads den første fredag
efter skolesommerferien. Vi mødes:
Fredag d.13. august 2010
kl.18
I tager mad, drikke og service med hjemmefra. Plus hyggehumør med.
Der vil stå en tændt grill og borde og stole til fri rådighed.
Vi lover, det bliver hyggeligt. Det plejer det at være.

Sommerlig hilsen Miljøgruppen
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