VA 4 syd

Nr. 8 august 2010

INDKALDELSE TIL BUDGETBEBOERMØDE I BEBOERHUSET
TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 KL. 19.00
SE SIDE 4

Indhold :
AUGUST MENU I CAFE ØRNEN

”

3

INDKALDELSE TIL BUDGETBEBOERMØDE

”

4

NYT FRA DRIFTEN

”

5-6
7

SENSOMMER CYKEL- OG GÅTURE
GRØNNE REGNSKABER 2010

”

8

GRILLAFTEN PÅ BROGÅRDSPLADS 13/8

”

9

BALANCEKUNST MÅNEDENS BILLEDE

”

10 - 11

BEBOERHUSET – EN SUCCES!

”

12

UDLÅN AF GRILL

”

13

BEBOERFERIE 2010 VED HALD SØ NÆR VIBORG

”

16 - 17

ABC FÆLLESSPISNING

”

17

UDFLUGT TIL TREKRONER

”

18

NAVNE OG ÅBNINGSTIDER

”

19

”

20

SENSOMMERFEST M. LOPPEMARKED OG UNDERHOLDNING.

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. september 2010.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. august 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.
Foto forsiden: se side 5 foto Jørgen Hansen
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”Ørnen”
5 august

MEL LAVER IGEN MAD FRA FILIPINERNE

Fredag den 13
august 2010

GRILLFEST PÅ BROGÅRDSPLADS SE SIDE
JØRGEN GRILLER HVIS DU TILMELDER DIG

19 august

MOUSSAKA OG GRÆSK SALAT SOM TOVE LAVER DEN

26 august

HENNY LAVER MEXIKANSK MAD

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 og se midtersiden.
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
Ps : tirsdag den 3 august kl 19:00 indvielse af tirsdagsitcafeens nye indendørs legelandskab—herefter åben hver
anden tirsdag i august fra september åben hver tirsdag.
Betonhjertet august 2010
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VA 4 syd
Indkaldelse til Budgetbeboermøde
tirsdag 21. september 2010 kl. 19.00
i beboerhuset ”Ørnen” i Svanens kvt. 22
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent:
2.

Valg af referent:

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Valg af stemmeudvalg

5.

Godkendelse af referat fra regnskabsbeboermøde
28. april 2010

6.

Indkomne forsalg

7.

Godkendelse af budget for 2011

8.

Eventuelt

Forsalg der ønskes behandlet på beboermødet skal være
ejendomskontoret eller afd.best.i hænde senest 6. sep.
2010
Email: bestyrelsen@va4syd.dk
Dagsordnen er trykt i Betonhjertets nr. 8 Aug. 2010
Endelig dagsorden vil blive omdelt, senest en uge før beboermødet sammen med budget og evt. forslag
Afdelingsleder
Michael Willumsen
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NYT FRA DRIFTEN:
Ukrudt, græs og 1 meter regel:
Jeg håber at alle har en god sommer, og jeg kan konstatere at
det har vores ukrudt i hvert tilfælde!
Det meste af vores tid her i sommer perioden går med at fjerne
ukrudt ved sprøjtning med svidningsmiddel, køre med ukrudtsbørster på vore maskiner, samt med håndkraft.
Når så ukrudtet er visnet skal det fjernes og det foregår ved
fejning og opsugning.
Græsset har også signe ynglings betingelser og prøver på at
vokse os over hovedet, men vi har vores græsklippere og dem
bruge vi flittigt.
Buske, træer, og ikke mindst hække skal trimmes og klippes,
så der er nok at se til.
Og samtidigt med alt dette og vores andet arbejde som beboerservice m.v., vil vores flittige og hjælpsomme ejendomsfunktionærer også gerne holde lidt ferie.
Vi er også i gang med vores 1 meter regel for dem som har
valgt at vi skal tage os af dette, og vi forsøger efter bedste evne at nå hele vejen rundt her i sommer, men ha’ lidt tålmodighed!
Alt i alt synes jeg det går godt og at der ser rimeligt ud i afdelingen.

Forsættes side 6

Betonhjertet august 2010
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Status på medarbejdere i VA 4 Syd.
Som nogle måske har bemærket har der i den sidste tid bevæget
sig et nyt ansigt rundt i afdelingen.
Det er Mikkel Wagner Frisch som er ansat som sommer afløser.
Normalt har vi ikke brugt afløsere, men det har vi været nødsaget til i år, fordi vores ejendomsfunktionær Torben Brunn Nielsen
har været langtidssyg siden juni, og han går nu på pension d. 1.
aug.2010, så ham ser vi desværre ikke mere.
Vi har været meget glad for Torben og vi håber han vil nye sit
otium og få det bedre med sin sygdom.
Vores lærling Kenny har nu været her et halvt år, og det går godt
med ham. Han er villig og ønsker at lære det hele, og han er faldet godt til.
Vi skal nu i gang med at finde en erstatning for Torben, og det
håber vi at have på plads efter ferien.

Budgetbeboermøde d. 21. sep. 2010
Der er budget beboermøde d. 21. sep. Og hvis der er nogle som
ønsker at få et forslag behandlet på dette møde, skal forslaget
være afleveret på ejendomskontoret elle til bestyrelsen senest d.
6. aug. 2010. se mere side 4

Beboerhuset/(børnehaven)

Som i jo nok alle ved brændte Børnehuset Spætten her i foråret
og alle børnene og deres pædagoger stod uden noget sted at
være, men heldigvis trådte beboerhusudvalget og afdelings bestyrelsen velvilligt til og lånte dem vores beboerhus indtil der
kunne finde en afklaring.
Der er nu blevet lavet en aftale med Albertslund Kommune og
vores afdeling om at de lejer vores beboerhus i dagtimerne fra
mandag til fredag, frem til årsskiftet 2010/11.
Beboerhuset kan stadig og bliver stadig lejet ud i weekenderne
og de andre aktiviteter der er i huset fungere også.
Vi fra ejendomskontoret synes det er hyggeligt med alle disse
små beboere som vi jævnligt får besøg af på ejendomskontoret
når de skal have hjælp til et eller andet, eller bare lige skal fortælle noget. (;-)))
Rigtig god sensommer hilsen fra os i
Driften!
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Sensommer cykel- og gåture
- ”Mosaikkerne i Albertslund” tirsdag den 10. august kl. 18.00
Kulturøkologisk Forening (KØF) har netop udgivet et hæfte om
deres mosaikker, og nu bliver der så lejlighed til at komme
rundt og kigge på og høre om dem i virkeligheden. En tur fuld
af mosaikkernes mange historier, holdninger til byen og vores
tid der er lagt ind i dem.
Afgang fra Agenda Centeret, Kanalens Kvarter 32. Guide Povl
Markussen. Tilmelding er ikke nødvendig. Turen tager 1,5 – 2
tmer.
- ”Store Vejleå gåtur” mandag den 23. august kl. 18.00
Aldrig før har du oplevet Store Vejleå på denne måde! Vi går ikke bare af de etablerede stier, men vi følger i bogstaveligste forstand åen. Få en natur- og kulturoplevelse du ikke troede man
kunne få i Albertslund. Oplev mægtige skulpturelle trærødder,
vildnis, åbne sletter, væltede træer der vokser videre, en gammel rævegrav, stensætninger og (måske) en flok rådyr.
Mødested: Roskildekro – hvorfra vi går mod nord til Snubbekorsvej. Guide: Povl Markussen.
Turen tager et par timer og praktisk påklædning til brændenælder og tidsler absolut nødvendigt.
Miljøgruppen og Agendacenter Albertslund

Gå en tur ad Vrisløsestien og oplev dette flotte bed…..
Betonhjertet august 2010
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Grønne Regnskaber
Vores forbrug i forhold til andre boligområder.
Vi har nu fået det grønne regnskab for 4 syd. I dette indlæg har
jeg sammenlignet med kommunens boligområder generelt og
med AB syd gårdhuse.
Oplysninger om de andre boligafdelingers forbrug kan findes på
kommunens hjemmeside eller hos miljøgruppen.
4 syds EL- forbrug er faldet en anelse – fra 1.329 pr. beboer i
2008 til 1.308 kwh. i 2009.
I 4 syd udledte vi 0,71 tons CO2 pr. beboer i 2009. J
Det gennemsnitlige elforbrug i kommunens boligområder er
1.225 kwh. pr. person pr. år i 2009.
Sammenligner vi os med AB syd gårdhuse, har de forbrugt 1.201
kwh. pr. beboer pr. år i 2009.
Varmeforbruget er faldet særligt i de renoverede boligområder,
men vi gjorde lidt ved det i 2009.
I 4 syd har vi brugt 16,8 mwh. pr. 100 m2 bolig pr.år i 2009 mod
17.21 mwh. i 2008. J
Vores CO2 udledning er 2,16 tons pr. beboer pr.år i 2009.
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 i kommunen er nu på 106 l.
vand pr. person pr. døgn.
I 4 syd har vi forbrugt mere end sidste år. (Gad vide hvorfor?)
Vores forbrug er på 112 l. vand pr. beboer pr. døgn (41 m3 pr.
beboer pr. år.) i 2009.
I 2008 var 4 syds forbrug på 110 l. vand pr. beboer pr. døgn (40
m3 pr. beboer pr. år)
Sammenlignet med AB syd gårdhuse, har de forbrugt 110 l. vand
pr. døgn (40 m3 pr. beboer pr. år.) i 2009.
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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Grillaften på Brogårds Plads
Traditionen tro afholder vi Grillaften på
Brogårds Plads den første fredag efter
skolesommerferien. Vi mødes:
Fredag d.13. august
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.
(I tilfælde af regnvejr bliver arrangementet aflyst.)
Café Ørnen er flyttet til dette arrangement (se side 3),
men I kan stadig medbringe jeres egen mad til grillen.

Sommerlig hilsen
Miljøgruppen og Café Ørnen
Betonhjertet august 2010

9

Balancen
holdes intakt på beboerhusets
- næ
10
Betonhjertet augustlegeplads
2010

æste gang
torsdag
kl.:2010
9:00
Betonhjertet
august
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Udlejning af Beboerhuset – en succes!
Det er nu 3. år beboerne i 4 Syd har kunnet bruge beboerhuset
til private arrangementer, og statistikken viser tydeligt, at der
har været behov for den mulighed. Beboerhuset er udlånt næsten hver weekend.
Med placeringen af beboerhuset midt i bebyggelsen kræver
det, at der vises hensyn og omtanke.
Det gør alle lånerne desværre ikke, og det sker ret ofte, at der
spilles høj musik til langt ud på natten, og at gæsterne opholder sig udendørs med støjende snak og råb.
Det er ikke rimeligt for naboerne, som skal lægge øre til det
næsten hver weekend.
Der står i udlejningsreglerne, som er vedtaget på et beboermøde, at vinduer og døre skal være lukkede efter kl. 23, og at ophold udendørs ikke er tilladt efter kl. 23. De regler skal selvfølgelig overholdes.
Hvis reglerne ikke overholdes, får man ikke tilbagebetalt sit depositum, og man kan miste retten til at låne huset en anden
gang.
Vi arbejder i øjeblikket på at finde et system, som slukker for al
strøm (og dermed musikken), hvis døre og vinduer ikke er lukkede efter kl. 23, og hvis det kan etableres for en rimeligt pris,
vil vi gøre det.
Vi vil opfordre alle lånere af huset til at tænke på naboerne og
at sikre at de vedtagne regler bliver overholdt.
Ligesom vi også vil opfordre til, at der bliver passet bedre på de
ting, der er i huset. Det sker af og til, at der forsvinder fade,
gryder, knive, vaser, en måtte o.s.v.
Alt det der er i huset er betalt af beboerne i 4 Syd, og når enkelte beboere ødelægger eller stjæler ting, så er det igen alle
beboerne i 4 Syd, der skal betale.
Tove Meyling
Beboerhusudvalget
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NEDRIVNING AF BØRNEHUSET SPÆTTEN
Er nu gået i gang forventes færdig ca. fredag
den 13 august 2010.

Lån af grill i beboerhuset
Sidste år anskaffede vi en stor grill til beboerhuset, og den er
indtil nu kun blevet brugt til fællesaktiviteter for beboerne i huset.
Vi synes, det er rimeligt, at den også kan bruges af beboere,
der låner huset til private arrangementer, og nu er grillen blevet fastgjort i grillhuset, så den er klar til brug.
Der skal nøgle til, før den kan bruges, og hvis man vil låne den,
skal der betales 300 kr. i depositum.
De 300 kr. får beboeren tilbage, hvis grillen er afleveret i ordentlig og rengjort stand.
Lån af grill kan aftales med driften, når man bestiller huset, eller ved henvendelse til beboerhusgruppen
God fornøjelse! Beboerhusudvalget
Betonhjertet august 2010
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NY TRADITION FØDT i Albertslund Syd
Igen i år blev Store-Legedagen i Albertslund Syd en kæmpe succes med 300-400 fremmødte
Legepladsen for enden af Ankerets Kvarter i Albertslund Syd dannede søndag, den 27. juni rammen om et storslået børne-/
familiearrangement. Der var lagt op til masser af sjov, leg og udfordringer – og det var lige præcis dét, de mellem 300
og 400 børn og voksne morede sig med i de tre timer, arrangementet varede. Pladsen emmede af liv.

Flødebollekast og hullahop

Børnene morede sig med flødebollekast, lykkehjulet og dåsekast
og kunne deltage i sækkeløb, snørebåndsleg eller æggeløb. De
særligt aktive kunne dyste om kap i fodboldkonkurrencen, sjippekonkurrencen eller hula-hop konkurrencen eller også prøve lykken med en succes-aktivitet fra sidste år: fjernstyret bil konkurrencen. Man kunne også møde mountainbike-holdet fra Kanalen
eller prøve chancen i gættekonkurrencen.
Som noget nyt i år kunne børnene udfolde deres kreativitet i maleværkstedet, hvor der kunne males på lærred og akvarelpapir,
eller besøge piratværkstedet, hvor der til ’piratmusik’ i baggrunden var konstant gang i perlefletning og pirat-halskæder.

Pandekagemaskine på overarbejde

Meldte tørsten sig, havde børnene mulighed for at købe slushice, mens de voksne kunne få stillet deres kaffetørst ved kaffekage bordet. Et stort hit for store såvel som små var også den
seks-armede pandekagemaskine, som gav mulighed for at bage
sin egen pandekage. Lige som sidste år glødede panderne uafbrudt hele eftermiddagen.
Tilstrømningen til sommerarrangementet var stor – for da dagen
var omme, var alle pandekager blevet spist, alle billeder blevet
malet og alle præmier vundet. Og som en beboer udtrykte det :

”Hvor var det hyggeligt ! Det var virkeligt et skønt og dejligt arrangement – jeg håber sådan, at det vil blive til en tradition her i
Syd”.
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Store-Legedagen i år blev til i et samarbejde mellem aktivitetsudvalget fra afdelingsbestyrelsen VA 4 Nord og ABC. Og takket
være de meget engagerede frivillige fra aktivitetsudvalget og en
række gode frivillige fra andre afdelinger i Syd blev dagen en
bragende succes. Arrangementet var inspireret af sidste års Store-Legedag, der fandt sted i Svanens Kvarter, og som var startskuddet til en række af de aktiviteter og beboerinitiativer for det
boligsociale arbejde i Syd.

Betonhjertet august 2010
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Beboerferie 2010 ved Hald Sø nær Viborg
Mandag d. 12/7 drog 19 voksne og 24 børn fra Albertslund Syd
med bus på ferie til Hald Sø ved Viborg. Lejren bød på hyggeligt
samvær, sejltur på Hald Sø, besøg i Hobro Mini Zoo, tur til Viborg,
lejrbål med bagning af pandekager og snobrød samt popning af
popcorn, fodboldkampe, leg i soppebassin og sandkasse, madlavning, rengøring og opvask, flaghejsning, klokkeringning og meget
andet! Den sidste dag på lejren tilbragte vi i Legoland. For mange
var dette feriens højdepunkt, og selvom der var mange mennesker
i parken, fik alle vist prøvet de forlystelser, de havde lyst til, og
indkøbt det Lego de havde drømt om.
Den yngste deltager på lejren var knap 7 måneder og den ældste
65 år. Vi hyggede os og nød hinandens selskab og fik snakket en
masse. Alle deltagerne lærte mange nye mennesker at kende –
ægte netværksdannelse. Ikke mindst børnene har fået mange nye
legekammerater, som de kan have glæde af i fremtiden.
Storset alle deltagerne var enige om, at det har været en rigtig
dejlig ferie med gode muligheder for at lære nye mennesker at
kende og for at få nogle positive oplevelser sammen som familie.
Næsten alle deltagerne har lyst til at tage med på en beboerferie
til næste sommer – ja nogle deltagere ville gerne allerede nu tilmelde sig til næste års ferie! Forhåbentlig kan det lade sig gøre at
arrangere en beboerferie igen til næste år.
ABC har formået at skaffe mange offentlige midler til denne ferie,
så sammen med deltagernes meget rimelige deltagerbetaling
(voksne 500kr og børn 300kr) var der hverken behov for økonomisk støtte fra afdelingerne eller styregruppen.

Frokost ved Lillebæltsbroen
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Snobrødsbagning

Besøg i Legoland

Tirsdags-fællesspisning tirsdag d. 17/8
Tirsdags-fællessspisningen forsætter efter sommerferien.
I efterårs-sæsonen vil der være fællesspisning den 3. tirsdag i hver måned første gang tirsdag d. 17/8. Fællesspisningen foregår i Beboerhuset i Svanens Kvarter 22. Vi
starter med at spise kl. 18. Pris 30kr. Tilmelding senest
dagen før kl. 12 til Grethe på tlf:
6035 4639 eller på e-mail gek@bovest.dk. Vi mangler frivillige til at
hjælpe med at lave mad, hvis du
har lyst til at hjælpe, så kontakt
Grethe. I september spiser vi sammen d. 21/9. Medbring egne drikkevarer.
Betonhjertet august 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

Udflugt til Trekroner Søfort lørdag d. 14/8.
Lørdag d. 14/8 arrangerer ABC en tur til Trekroner Søfort. Vi skal
sejle fra Fisketorvet til Trekroner, og efter nogle timer på fortet
skal vi sejle retur til Nyhavn. Derefter tager vi på en sejltur m.
guide rundt i Københavns havn.
Trekroner er det ældste søfort i Københavns Befæstning – bygget i
perioden 1787-1827. Trekroners opgave var i sin tid at beskytte
indsejlingen til havnen og at forhindre et bombar-dement af København fra søsiden. I 1801 var fortet centrum for ’Slaget på Reden’, hvor den danske flåde kæmpede mod engelske styrker. Trekroner blev nedlagt som søfort i 1932.
Svend Erik vil fortælle meget mere om fortets historie.
Mødested: Albertslund Station v. ’Kort og Godt’ kiosken
Mødetid: Kl. 8:50
Pris: 20kr
Tilmelding og betaling: Til Svend Erik på 6035 4635 eller Grethe
6035 4639 eller kom forbi på ABC’s kontorer i Kanalens Kvarter
102 eller 104.
Tilmeldingsfrist og betaling: Senest onsdag d. 11/8 kl. 12.
Medbring: Madpakke og drikke (ABC medbringer en snack og juice
til om eftermiddagen)
Hjemkomst: Til Albertslund Station kl. senest 17:30.
18
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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 august 2010
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Sensommerfest i Albertslund
Syd lørdag d. 21/8
Lørdag d. 21/8 sker der igen noget spændende i Albertslund Syd. Vi følger op på succesen fra sidste år og
på en gammel tradition og arrangerer………………….

Sensommerfest m. loppemarked og underholdning.
Festen foregår langs Kanalen mellem Fuldbro- og Hvidbrovej fra
kl. 11 til kl. 16. Der vil være
både voksen-og børneloppemarked; musikalsk underholdning v. Slagkraftorkestret, en
lokal harmonika-spiller
og ikke mindst Jes Holtsø og
Morten Wittrock kendt fra
DR’s Talent 2009.
De vil underholde fra kl. 13:30
m. et repertoire af blues, rock
og soul.
Der vil også være underholdning/aktiviteter for børn fra kl. 12.
Der vil være mulighed for at købe kaffe/the, kage, fadøl, sodavand etc.
Borde til loppemarkedet kan bookes hos Gitte på tlf. 4364 6392.
Betaling skal ske torsdag d. 12/8 eller torsdag d. 19/8 i Genbrugsbutikken Kanalens Kvarter 102 kl. 13-17, pris voksenbord
20kr (i alt 20 borde) og børnebord 10kr (i alt 10 borde).
Reservering af et bord er først endelig, når lejen er betalt. Kun
folk bosiddende i Albertslund Syd kan reservere et bord.
For yderligere information kontakt Grethe på tlf. 6035 4639.
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