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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. november 2010.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. oktober 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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FORLOREN HARE / SKUDT AF
HENNY OG MAJA

14

AMERIKANSK FARS MED GRØNSAGER/ ULLA

21

LADY OG VAGABONDEN – SPAGHETTI MED
KØDBOLLER / DRAGEBYGGERNE SE SIDE 7

28

NORDKATALANSK KALVELEVERGRYDE /TAGE
OG ERIK

29
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

Tilbud
IT - morgencafe Hver torsdag kl.: 9:00
Vi mødes til morgenbrød og kaffe.
Husk det er i Kanalens Kvt 138 indtil den 22-10-10.
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.
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Referat af Budgetbeboermøde i VA afd. 4syd
d. 21/9 2010
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmeudvalg
Godkendelse af referat fra regnskabsmødet d. 28.
april 2010
Beslutning om afholdelse af et eller to beboermøder
om året
Indkomne forslag
Godkendelse af budget for 2011
Eventuelt

Ad.1: Tove Meyling bød velkommen på afdelingsbestyrelsens vegne og foreslog Henning Bjerre, bestyrelsesmedlem i VA, som dirigent.
Henning blev valgt.
Henning takkede for valget og konstaterede at beboermødet var lovligt indkaldt.
Ved mødets start var der 22 husstande repræsenteret.
Ad. 2: Søren Mathiesen blev valgt.
Ad. 3: Dirigenten gennemgik dagsordenen som blev godkendt uden kommentarer.
Ad. 4: Dirigenten mente, fremmødet taget i betragtning, at
det ikke umiddelbart var nødvendigt at vælge et stemmeudvalg. Om nødvendigt vil det ske i løbet af aftenen.
Ad. 5: Referatet fra regnskabsbeboermødet d. 28/4 2010
blev godkendt uden bemærkninger.
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Ad.6: Vibeke begrundede punktet med at det er tilpasning til ny lovgivning der kræver at beboerne skal bestemme hvorvidt der skal afholdes et eller to beboermøder årligt. Der var stor enighed om at fortsætte med to
beboermøder årligt.
Ad.7: Der er indkommet to forslag, Se bilag.
Forslag 1, stillet af beboerhusudvalget. Lovliggørelse af
kælder i beboerhus mv.
Efter debat blev forslaget sat til afstemning. Ingen stemte
imod, 3 undlod at stemme.
Forslag 1 var hermed vedtaget.
Forslag 2, stillet af driften. Forslag om tilladelse af maling
af enternitfacader.
Der var fremkommet ændringsforslag som dirigenten
gennemgik før han satte forslaget, med ændringsforslag,
til debat. Ændringsforslaget var en tilpasning, således at
beboeren ikke selv skal betale for materialeforbrug.
Efter en grundig debat med mange indlæg, gennemgik
Michael Willumsen teknik, konsekvenser og priser.
Dirigenten samlede op på debatten. Satte først det oprindelige forslag til afstemning, for at se om der må males.
13 stemte for forslag om tilladelse til maling, 25 stemte
imod mens 2 undlod at stemme. Herefter bortfaldt såvel
oprindeligt forslag som ændringsforslag.
Ad. 8: Michael Willumsen startede med at fortælle at det
udsendte budgetforslag vil medføre en huslejestigning på
2,12 %. Herefter gennemgik Michael hele det omdelte
budget som en powerpoint-præsentation på ”storskærm”
og begrundede større afvigelser som eksempelvis renovation (250.000,- kr.) og henlæggelser (besparelse på ca.
700.000,-kr).
Herefter var der en debat med spørgsmål som såvel Michael Willumsen som dirigent Henning Bjerre besvarede
efter bedste evne.
Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til at gå videre med
efterbetalingen for renovationen. Michael Willumsen tilkendegav at han også vil følge op på punktet.
Betonhjertet september 2010
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Der blev fremsat ændringsforslag af Jørgen Hansen om
at budgettet godkendes, dog uden de 250.000,-kr. der
var afsat til efterbetaling af renovation (konto 109).
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Antennebudgettet blev gennemgået af Michael Willumsen.
Copydan-afgift er ikke længere en del af budgettet da
den opkræves direkte via antenneforeningen.
Ad. 9: IT-gruppen mødes i Kanalens Kvt. 138 (fælles C)
frem til d. 22/10.
Lena takkede på Børnehaven Spættens vegne for venligt
husly. Spætten flytter ud af beboerhuset d. 22/10.
Spørgsmål om ukorrekt placeret campingvogn. Driften er
på sagen.
Ulovlig knallertkørsel på stierne brev udsendes til forældre.
Ulovligt parkerede lastvogne m.v. skal anmeldes direkte
til politiet, hver gang. Problemet virker dog til at være
minimeret på det seneste.
1-meter-reglen blev atter diskuteret. Michael Willumsen
præciserede at man ikke betaler for pasningen, derimod
sparer man 100,- kr./mdr. Hvis man selv passer.
Flere påpegede problemer ved fastnettelefonien. Antenneforeningen vil udarbejde et skema til at indrapportere
som vil ligge på afdelingens hjemmeside.
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet kl. 20.45.
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Dragebyggerdag
Torsdag d. 21. Oktober kl.17.
Inden middagen i cafe´ Ørnen i beboerhuset
(Svanens kvt.22) bygger vi drager.
Vi har materialer og hjælpere til dragebygningen.
Både børn og voksne er velkomne.
– maden er gratis for børnene, når de følges med voksne.
Man er velkomne til at deltage, selv om man har spist
hjemmefra.
Tilmelding til spisning til cafe´ Ørnen inden tirsdag d.19.
til: Cafe@va4syd.dk
Eller til miljøgruppen:
miljoegruppen@va4syd.dk

Hilsen Miljøgruppen
Se bagsiden
Betonhjertet september 2010
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Ny plan for medfinansiering af Albertslund Boligsociale Center via ydelser fra jobcentret.
Som bekendt yder kommunen/jobcentret en medfinansiering til det boligsociale arbejde i ABC. Indtil videre har dette været i form af en fast udstationeret medarbejder fra
jobcentret, Ted Millan, på fuld tid. Ted har på skift siddet i
de forskellige ABC-boligområder. ABC og jobcenteret har i
år forhandlet en ny plan for den kommunale medfinansiering på plads, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2010. Baggrunden er omstruktureringer og besparelser i jobcentrets lønsumspulje, som har medført, at det ikke længere er muligt
at bevare strukturen som hidtil. Den kommunale medfinansiering for hele ABC-perioden (2008-2012) er fastsat til 2,4
mil. kr., og der ændres ikke i omfanget af denne medfinansiering, blot i formen. Fremover vil medfinansieringen bestå af 7 timer ugentligt fra den udstationerede medarbejder samt ressourcer fra en række forskellige medarbejdere
i jobcenterregi, som har de fornødne kompetencer til særligt udvalgte fokusområder.
Fokusområderne i 2010 vil være:
Statistik: Til brug for en målrettet indsats til ABC’s arbejde
med succeskriterier og statusrapporter.
Aktiveringsprojekt: Projekt for unge mødre/kvinder i Netværkshuset, hvor der er tilknyttet en jobkonsulent. Projektet er et samarbejde mellem jobcentret og medarbejderne
tilknyttet Netværkshuset. De aktiviteter, der allerede finder
sted i Netværkshuset, bliver styrket, og der kan skabes
bedre og nemmere kontakt mellem kvinderne og kommunen, hvilket er med til at sikre forankring af indsatserne også fremadrettet.
8
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Unge: Der vil stadig være fokus på de unge, og der etableres en tættere kontakt til jobcenterets ungeteam med en
fast kontaktperson. Der kan udstationeres vejledere, og
jobcentret vil kunne sende personale til ABC arrangementer, hvor det er relevant.
Temadage: Jobcentret rykker ud med medarbejdere til diverse oplæg, som gennemføres i Netværkshuset samt de
boligområder, ABC dækker. Målet er at få en bredere og
tættere kontakt til beboerne i ABC samt give en bedre service til de beboere, der har svært ved at være opsøgende i
forhold til kommunen.
Selvforsørgede: Jobcentret vil stille personale til rådighed
for ABC’s jobkonsulent til målrettede samtaler med brug af
coachingteknikker. Der kan yderligere bevilliges kurser og
mentor til de selvforsørgede kvinder, som kommer i Netværkshuset. Dette giver en god backup til den ABC jobkonsulent, som er fysisk placeret i Netværkshuset, hvor de
selvforsørgede kvinder kommer.
Generel administrativ support: Diverse hjælp til udsøgning
af adresser, udsendelse af invitationer til arrangementer
og samarbejde om virksomhedskontakt.
Fokusområderne i den nye medfinansiering forhandles årligt mellem jobcenteret og ABC, alt efter indsatserne og
hvilke enkeltprojekter der er behov for at iværksætte.
Vil du vide mere:
kontakt Trine Sander
tsp@bo-vest.dk eller 60 35 46 31.

Betonhjertet september 2010
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Så fandt vi den endelig ”HYGGEN” i vandhaverne
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Spar på varmen
- uden det går ud over komforten!
Varme skal der til – den skaber velvære og livskvalitet.
Men der er ingen grund til at bruge mere end højst nødvendigt. Det er spild af penge og dårligt for miljøet. Med
lidt ekstra opmærksomhed kan du skære toppen af dit
varmeforbrug, uden at det går ud over komforten.
Udnyt varmen bedst muligt
Uanset om du foretrækker 18oC eller 21oC, er det de samme forhold, du skal være opmærksom på.
I sammenhængende rum skal radiatorerne stå på det
samme, da de er konstrueret til at hjælpe hinanden med
opvarmningen. Foretrækker du det køligere i ét af rummene, så hold døren lukket.
Sørg for at der er luft omkring radiatorerne; hæng ikke
noget til tørre på dem og placér ikke møbler klods op ad
dem.
Skru lidt ned for varmen når du ikke er hjemme og om
natten. Hvis du sænker temperaturen 4oC om natten og
når du ikke er hjemme, sparer du ca. 500 kr.
Hvis du lufter ud i mere end et par minutter ad gangen,
så luk for radiatorerne. I modsat fald vil termostatfølerne
tro, at der er koldt i rummet og derfor sende endnu mere
varme ud gennem radiatorerne.
Mærk på fraløbsrøret, er det varmt betyder det, at du
sender varmen tilbage til varmeværket og det koster ekstra.
Trækker det ved døre eller vinduer, så køb et par tætningslister i byggemarkedet.
12
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Vurdér om du kan opnå den samme komfort ved en temperatur lidt lavere, end den du er vant til – evt. ved at supplere med et par sutsko. For hver gang du sænker temperaturen 1oC sparer du 5% af dit varmeforbrug.
Spar på det varme vand og få en dobbeltgevinst
1/3 af varmeforbruget bruges til varmt vand, dvs. først og
fremmest til at tage bad i. Kan du spare hér, sparer du altså både på varme og vand.
Få en sparebruser, som giver max giver
12 liter vand i minuttet.
Afkort dine brusebade og erstat nogle af
dem med etagevask.

Varme hilsner fra Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk

Betonhjertet september 2010
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Frit HDTV med YouSee

Fra 1. december får YouSees kunder, og dermed Antenneforeningen Brøndbys brugere, uden merudgift adgang til ti ukrypterede
tv-kanaler i HD-kvalitet.
YouSee tror på HDTV. Derfor vil de fra 1. december gøre HDTV til
et naturligt element i de tre tv-pakker. Det melder de i dag ud i
en pressemeddelelse.
Derved udvider YouSee de tre pakker med kanaler i HD-kvalitet i
det omfang, det er muligt. Brugerne kan på den måde opnå fri
adgang til ti ukrypterede kanaler i HD-kvalitet.
”Vi gør HD-kanalerne tilgængelige, så alle kan se dem, hvis de
blot har et moderne fladskærms-tv eller en boks med HDmodtager. Jeg er overbevist om, at det vil føre til markant vækst i
HDTV,” siger Niels Breining, der er direktør i YouSee.
I Grundpakken vil der være fire tilgængelige HD-kanaler. Det er
DR HD, Kanal 5 HD, SVT1 HD og ZDF HD. I Mellempakken vil der
være seks HD-kanaler. Her gælder det også TV3+ HD og 6’eren
HD. Har man Fuldpakken får man yderligere adgang til Eurosport
HD, Eurosport 2 HD, TV2 Film HD og Nickelodeon HD
(sidstnævnte vil dog først være tilgængelig fra 1. marts 2011).

digitale koder

Hvad er det egentlig man skal taste, når man tilslutter sig
digital tv?
Hvis du lige har købt fladskærm med DVB-C tuner og har et
indstikskort eller en digitalmodtagerboks fra YouSee, skal
du taste en kode for at få adgang til flere digitale tjenester.
Man kan faktisk taste flere tal ind:
(0)1153, 1153 eller 150,
(0)1151 eller 151 ved indstikskort,
Hvis du har problemer skal du ringe til :
YouSee på tlf. 80 80 40 40.
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Læserbrev – Tak til ABC
Mit navn er Puk Mogensen. Jeg er mor til Nicklas Mogensen.
Jeg skriver dette læserbrev, da jeg gerne vil ud med et budskab og en bøn. Jeg vil starte med at takke ABC for deres
indsats og deres høje faglige arbejde og for alt det gode, de
gør for os beboere i Albertslund.
Min søn Nicklas er startet til kampsport i aktivitetslokalet
Kanalens Kvarter 198. Dette er han meget glad for. Han ser
frem til det, hver gang han skal til træning. Han er utrolig
glad for trænerne dernede, som er højt fagligt uddannet og
dygtige til at varetage de unges tav, trivsel og behov. Jeg
har været med nogle gange og set dem træne. Det varmer
mit hjerte at se, hvor meget min søn nyder at være der, og
hvor gode trænerne er til at varetage de unge. Der er altid
god stemning. Det er et sted, man har lyst til at være. Det,
der kan være synd, er, at der ikke altid er så mange dernede. Det er et godt projekt, som vi beboere har mulighed for
at bruge gratis, både unge og ældre.
Så, kære beboere, kom ude af hullerne og vær med ! Lad os
stå sammen om at give vores unge en masse muligheder
for at kunne opleve en masse ting gratis. Det kræver bare, I
møder op. Det ville være meget trist, hvis alle de gode aktiviteter bliver lukket ned på grund af, at der ikke er
nok tilmeldinger. Så min bøn er: Kom og vær med ! Det er
sjovt for alle, børn og voksne.
Mvh. Puk Mogensen, Krebsenskvt
Betonhjertet september 2010

15

ABC-kalender Albertslund Syd
Kunne du tænke dig at komme i lære som Robin
Hood?

ABC arrangerer en efterårsferie-udflugt til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm mandag d. 18.10
Få inspiration til din egen efterårstur i skoven. Turen er fortrinsvis
for børnefamilier. Max. antal deltagere: 30. Pris: 20 kr. for voksne,10 kr. for børn alt inklusiv. Medbring egen madpakke og drikkevarer og husk fornuftigt tøj. Mød op ved ’Kort og Godt’ kiosken
på Albertslund Station kl. 8:35 (afgang m. tog kl. 8:46). Hjemkomst midt på eftermiddagen. Tilmelding og betaling til Grethe,
Kanalens Kvarter 104 på 6035 4639 senest torsdag den 14.10.

Aktiviteter for unge i efterårsferien

Vil du nå nye højder ? Klatre-aktivitet for unge ml. 10 og 15 år –
torsdag, den 21.oktober kl. 17 – 19
Vi skal op ad en 10 m høj klatrevæg eller rappelle. Sted: Forbrændingen i Albertslund. Der vil være professionel instruktør på. Max
antal deltagere: 20. Hvis der kommer for mange tilmeldinger,
trækker vi lod om pladserne. Det er gratis at deltage. Tilmelding
til Lam på 60 35 46 37 senest fredag, den 15.10. Husk passende
påklædning: gummisko + almindeligt træningstøj. Medbring drikkelse.
Flere aktiviteter i efterårsferien:
Der vil foregå andre aktiviteter for unge fra ABC-området i efterårsferien – der kommer snart opslag op om hvad & hvornår på de
lokale ABC-kontorer i Nord + Blokland og på ABC-kontorerne i Kanalens Kvt. 102 + 104. Eller kontakt Lam på 60 35 46 37 eller Stine på 60 35 46 32.
Aktivitetslokalet Kanalens Kvarter 198
Motionsaktiviteterne i aktivitetslokalet kører videre, som de plejer
– også i efterårsferien. Oversigten over alle aktiviteter kan du fin16
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de i sidste måneds ABC-kalender, på hjemmesiden
www.abcenter.dk, som opslag ved aktivitetslokalet eller ved at
kontakte Lam. Som noget særligt kan du en dag i efterårsferien prøve cirkeltræning: Tirsdag den 19.oktober kl. 15 – 17. For
nærmere oplysninger kontakt Lam på 6035 4637.

Tirsdags-fællesspisning i beboerhuset Svanens Kvarter 22

2 x tirsdags-fællesspisning i oktober: Tirsdag, den 5.10. og den
19.10, begge dage kl. 18.
Den 5.10 kommer ’Natteravnene’ og fortæller om deres arbejde, og d. 19.10 skal vi spille banko. Medbring en pakke til max.
10kr til banko. Pris for spisning: 30kr. Husk tilmelding til Grethe
på 60 35 46 39 eller gek@bo-vest.dk senest dagen før kl. 12.
Medbring egne drikkevarer.

Kvindesvømning i Sydskolens Svømmehal,
Oksens Kvarter 12.

Nu er der mulighed for at gå til kvindesvømning – du kan dog
kun tilmelde dig ét hold
Tirsdage kl. 14-15 uden instruktør. Start tirsdag, 26/10, slut tirsdag d. 14/12. I alt 8 gange. Pris: 100kr.
Torsdage kl. 14-15 med instruktør. Start torsdag, 28/10, slut
torsdag d.16/12. I alt 8 gange. Pris:150kr.
Tilmelding til Inga (60 43 22 98) i Netværkshuset
(Damgårdsvej 10). Tilmelding kan ske tirsdage og onsdage kl.
12-16 eller torsdage og fredage kl. 12-17, senest torsdag, den
21.10. Tilmeldingen sker, når du betaler.
Husk også at kigge på ABC’s nye hjemmeside: www.abcenter.dk

Betonhjertet september 2010
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Vagtordning
Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden for
den mormale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige
drifforstyrrelser eller alvorlige hændelser med bygninger.
MEN HUSK !
Kun følgende forhold vil blive behandlet af vagten
Svigt i varmeforsyningen i større omfang
Svigt i vandforsyningen i større omfang
Svigt i El-forsyningen i større omfang
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for
uundgåelige
Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
Vagttelefonnummeret er 88 18 08 80 alle dage fra 11:00 til
14:00 og torsdage tillige 14:00 til 17:00
Udenfor BO-VEST´s og Ejendomskontoret´s åbningstid skal
man ringe til følgende nummer 70 21 51 34

De boligsociale viceværter på ejendomskontoret
i Svanens Kvarter
I oktober vil en af os boligsociale viceværter fra ABC
være til stede på ejendomskontoret i Svanens Kvarter
22 på følgende dage: den 5. oktober, 12.oktober & 26.
oktober. Alle dage fra kl. 8.30 – 11, og fra 11 – 11.30 er
vi med på genbrugspladsen. 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
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 september 2010
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Dragedag
Søndag d. 24. oktober

Vil vi fylde himlen over Kongsholmparken med
flotte drager.
Kom med din drage eller kom og byg en.
Kom mellem kl. 13 og 14
så kan vi flyve med drager,
så længe der er lys og vind.
Vi har materialer og hjælpere til bygning af
drager.
Og vi byder på lidt varmt at drikke.
Mødested
Ved naturlegepladsen ved Brogårdsplads og Spættens kvarters
udgang til Kongsholmsparken.

Alle er velkomne, både store og små, unge og
gamle.

Hvis du ikke er drageflyver, så kom og kig på,
for det bliver flot, hvis der kommer rigtig mange drager op.
kl. 15 serverer vi kakao, kaffe og noget at spise
i beboerhuset
Hilsen Miljøgruppen
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