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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. 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: foto Jørgen Hansen
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”Ørnen”
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LAGSANGE /TAGE OG ERIK

9

KREBINETTER MED STUVET HVIDKÅL, KARTOFLER OG GULERODSSALAT
HENNY OG MAJA

16

INDISK RET MED KYLLING, RIS, NAAN
OG TILBEHØR / ULLA

22

FISKEFRIKADELLER MED HURTIG ”REMO” OG
KARTOFLER I DILD / JØRGEN

29

MÅNEDENS RET / ANNETTE

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. Se også side 14.
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.
Betonhjertet september 2010
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VA 4 syd

Husk Budgetbeboermøde
tirsdag 21. september 2010
kl. 19.00
i beboerhuset ”Ørnen”
i Svanens kvt. 22
Den endelige Dagorden med evt.
indkomne forslag og budget kommer ud senest 8 dage før mødet
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Grillaften på Brogårds plads.
Fredag d.13.august afholdt vi traditionen tro Grillaften på
Brogårds plads.
Vejret var fint, bordene blev dækket og 35 beboere mødte forventningsfulde op til god mad og herlig hyggesnak.
Alex og Hanne havde
kreeret maden til de,
der havde tilmeldt sig
via Café Ørnen – lækker salat, gode bøffer
og måske
”hjemmefangede” røgede sild. Andre havde
selv taget mad med.
Det var en hyggelig aften og mange hjalp
med at rydde op og
fragte borde og stole
mv. tilbage til beboerhuset igen.
Café Ørnen og miljøgruppen

Foto side 4 og 5 Tage
Jensen
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Spættefarvelfest
Som bekendt er vores børnehave ned brændt
og vi skal flytte sammen med Lærkens børnehave i den nye institution på den gamle Kronhjortegrund ved Hjortens kvt.
Derfor holder vi en farvelfest i vores midlertidige
”domicil” i beboerhuset Ørnen
For gamle og nuværende børn, forældre, venner og
naboer.

fredag d.10.september fra kl.16:00 — ?
Traktementet består af fælles kaffe- kagebord mv.
Vi ser gerne, at i tager fantasifulde/ lækre kager med til
bordet J
Er nogle i besiddelse af gamle fotos og andet fra Spætten
ville det være hyggeligt at i tog dem med.

Med venlig hilsen
Spættepersonalet
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”Spættegrunden”
Mange beboere har med stor interesse fulgt nedrivningen
af den brændte børnehave, Spætten.
Det var spændende at se de store maskiner arbejde, men
det har været støjende, og for de nærmeste beboere må
det være en lettelse, at det næsten er overstået.
Nu er vi lidt spændte på, hvordan området kommer til at
se ud.
Jeg har kontaktet kommunen for at høre om planerne for
grunden, og jeg har fået oplyst, at der ikke er nogen
egentlig plan for området.
Men lidt sker der da:
- Fjernelsen af bygningen har efterladt et stort hul, som
bliver fyldt op.
- Området vil blive udjævnet, og der bliver sået græs.
- Træer og buske bliver gennemgået, og der bliver tyndet
ud i dem.
- Plankeværket er blevet fjernet, og dermed har vi igen fået et stort åbent område.
Desværre var det nødvendig at fjerne legeredskaberne,
fordi de var rådne, og der kommer ikke nye legeredskaber
på området i denne omgang. Jeg håber, at den lille ”dal”,
hvor legeredskaberne har stået, bliver bevaret, for der er
asfalterede stier rundt om, og det giver mulighed for
”bjergcykling”, skateboard o.s.v.
Området er kommunens, men da det ligger midt i vores
boligområde, vil det da være naturligt at diskutere, om vi
har ønsker til området. I disse sparetider får vi nok ikke
ønsker opfyldt, men vi kan jo håbe på, at der ude i fremtiden vil blive bedre tider og mulighed for nye aktiviteter på
området.
Tove Meyling
Betonhjertet september 2010

7

8

Betonhjertet september 2010

Betonhjertet september 2010

9

Sensommerfest og loppemarked
Lørdag d. 21/8 blev en gammel tradition med loppemarked, fest og glad stemning genoptaget langs Kanalen. Efter
massive regnskyl ugen op til begivenheden blev vejrudsigten med spænding fulgt op til dagen, men heldigvis var
vejrguderne med os og sendte dejligt vejr med sol og vind
ned over Albertslund. Allerede fra morgenen begyndte de
glade loppe-sælger at slæbe deres spændende ting ned til
Kanalen. Fra kl. 9:45 gik troppe-orkestret ’Slagkraft’ rundt i
bydelen for at underholde og gøre folk opmærksomme på
begivenheden.

Hans Kristian og Jens fra VA 4 Række ledte an med et flot
skilt.
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Kl. 11gik det så løs med et mylder af folk, der var på udkig
efter lige præcis den ting, som de ikke kan leve uden. Mange besøgende gjorde et godt køb, og flere af sælgerne fik
lommerne fyldt med ’klingende mønt’. Unge fra
’Lommepenge-projektet’ solgte slush ice og slik, og det var
også muligt at købe kage, frugt, kaffe etc. hos damerne fra
genbrugsbutikken. En lokal tyrkisk kvinde tilbød tyrkisk
mad, og hvis man var blevet tørstig, var det også muligt at
købe en fadøl. Kanalen summede af liv, og rigtig mange
mennesker lagde vejen forbi. Kaj Gummiskos Gøglercirkus
og Jes Holsø og Morten Wittrock underholdte med henholdsvis gøgl og musik. Alt i alt en begivenhedsrig dag,
som var til stor glæde for rigtig mange beboere i bydelen.
En fest som kun kunne blive til noget med stor hjælp fra
mange frivillige, som ydede en fantastisk indsats. Stor tak
til jer alle.

Dagen blev
arrangeret i et
samarbejde
mellem Genbrugsbutikken
Kanalens
Kvarter 102
og ABC. For
yderligere information kontakt Grethe på
6035 4639
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De boligsociale viceværter på ejendomskontoret
Som nogle af jer måske har bemærket, eller læst i Betonhjertet
i foråret, har vi i maj og juni måned en gang om ugen byttet vores ABC-kontorpladser i Kanalens Kvarter ud med hhv. ejendomskontoret i Kanalens Kvarter
100 og i Svanens Kvarter/4 Syd.
Hver tirsdag har en af os siddet nogle timer på ejendomskontoret og snuset til hverdagen dér og ikke mindst haft
mulighed for at møde beboere. Dette vil vi gerne fortsætte
med i efteråret.
Følgende tirsdage i september vil en af os derfor være til
stede på ejendomskontoret i Svanens Kvarter 22: den 7.
september, 14. september & 21. september.
Alle dage fra kl. 8. 30 – 11, og fra 11 – 11.30 er vi med på
genbrugspladsen.
Tiderne for oktober vil blive offentliggjort i næste udgave af
Betonhjertet. Så, har du behov for at snakke med os – eller
bare lyst til at hilse på uden at skulle gå ned til Kanalens
Kvarter, så læg vejen forbi ejendomskontoret i nævnte tidsrum.
Ellers kan du som altid også komme i kontakt med os per
mail eller telefon på følgende måde:
Grethe Kock, gek@bo-vest.dk, 60 35 46 39
Lam Cai Truong, lct@bo-vest.dk, 60 35 46 37
Lea Sørensen. lso@bo-vest.dk, 60 35 46 38
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Aktivitetslokalet Kanalens Kvarter 198
Aktiviteterne i aktivitetslokalet kører på fulde omdrejninger – der sker noget hver dag i ugen. Tilbuddene henvender sig primært til unge mellem 10 – 17 år, mens ældregymnastikken er til voksne og ældre beboere.
Du kan bare dukke op – eller kontakt Lam på 60 35 46 37
for yderligere information.
Der trænes på følgende tidspunkter:
Mandag

15.00–17.00:

Brasiliansk Jiu-jitsu

Tirsdag

15.00-17.00:
17.00-19.00:

Motionsboksning
Mulighed for at kigge på, når
Albertslund Taekwondo-klub
træner med et af sine hold.

Onsdag

10.30-12.00:
15.30-17.00:

Ældregymnastik.
Wing Tsun

Torsdag

15.00-17.00:
17.30-19.00:

Motionsboksning
Boksning

Fredag

15.00-17.00:

Blandet selvforsvar

Betonhjertet september 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

.It

tirsdag aften kl. 19:00 præcis
I september måned vil vi se på gratisprogrammer 10 gode lette at bruge bl.a
Open office osv.
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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 september 2010
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Gå med i Klimamarchen
”Gå-1-Ton”

Hvornår: Søndag den 19. september kl. 10.00 fra Stadion - kom gående eller på cykel, lad bilen stå J
Dealen er: ”Du går – vi nedsætter CO2-udslippet!”
3 ruter at vælge i mellem. Til dette års ”Gå-1-Ton” har
vi lavet helt nye ruter ud i Vestskoven.
Diplom på nedsættelse af CO2 –udledningen med 1 ton
til alle der gennemfører en af ruterne.
Tilmelding til: Agenda Centeret tlf. 43 62 20 15 eller
albertslund@agendacenter.dk. Der er dog også mulighed for indskrivning på stadion fra kl. 9.45 den 19.
september.
Kombiner en frisk tur i Vestskoven med en indsats for
klimaet.
Arr.: Sundhedsrådet, Stadion og Agenda Center Albertslund
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