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Tirsdag aften it fortsætter med fotokursus

Tirsdag den 8. og igen den 22. februar alle after kl 19:00
Den 1. og 15. februar er der almindelig nørde aften
På gensyn nørderne

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. marts 2011.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden
22.2010
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: så er vinterhi 'én ovre foto Jørgen Hansen
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”Ørnen”
3 FEBRUAR

KRONHJORT GRYDERET TONNI/JØRGEN

10 FEBRUAR

RISTET TORSKEROGN MED PERSILLECREME,
CITRONKARTOFFELMOS OG RISTEDE NØDDER

17 FEBRUAR

BISKEMAD AF RESTEN AF JULEGRISEN

24 FEBRUAR

GULLASH PÅ ERIK OG TAGE’S MÅDE

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.
”It nørderne”.
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Hvad skal vi med frivilligt arbejde?
Det frivillige arbejde, som aktive beboere udfører, er vigtigt for boligområderne. Det skaber
netværk, tryghed og sammenhold. Vi vil derfor gerne gøre mere
for de frivillige, der lægger deres kræfter i boligområdet. Og vi
vil gerne gøre det nemmere for nye frivillige at komme på banen.
Vil du sætte din finger på frivilligpolitikken i Albertslund Boligsociale Center (ABC)? Så er der mulighed for det ved at deltage i
ABC’s frivilligudvalg. Vi mødes ca. 4 gange om året for at forbedre vilkårene for det frivillige arbejde og sætte initiativer i gang,
som kan gøre det mere attraktivt at være frivillig i de boligområder, der deltager i ABC-samarbejdet.
I 2010 indførte vi to nye traditioner: Kåringen af årets beboer for
at anerkende de mange, der gør en forskel for deres naboer og
boligområde. Og studieture for afdelingsbestyrelser og andre
frivillige for at hente inspiration fra boligsociale projekter andre
steder i landet.
Nu er vi parate til nye idéer og initiativer. Vil du være med, kan
du få mere at vide ved at kontakte Gertrud (tlf. 26 22 84 18 eller
gertrud.blok@blokland.dk), Eva (tlf. 22 96 52 21), Grethe (tlf. 60
35 46 39) eller Svend Erik (tlf. 60 35 46 35).

Se her ZZZumbaaaa i Syd.
Hver torsdag kl: 17.30 – 18.30. i Kanalens Kvarter 198
(Aktivitets lokale).
Hvad er Zumba ?
Zumba er en sjov, glædesfyldt og effektiv motionsform,
der kombinerer dansens glade elementer fra bl.a. salsa,
reggaton, hiphop m.v. med aerobic workout.
Zumba er for ALLE!! Du kan være med uanset fysik, alder køn m.v. Det koster kun 20 kr. pr gang.
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Årets ildsjæl - nabo og brobygger 2010
Onsdag d. 26/1 var en flok beboerne samlet i beboerlokalerne i Blokland for at kåre
’Årets Beboer 2010’ ved den årlige tilbagevendende ABC Nytårskuren, der er arrangeret af Frivilligudvalget under ABC.
Mette Duekilde roste alle de indstillede kandidater og motiverede kåringerne i de tre
kategorier.
‘Årets Nabo 2010’ blev Inger Hansen fra Blokland. Inger gør en stor forskel for
mange ældre beboere ved at hjælpe dem med at indstille deres TV-kanaler, og det er
ikke kun beboerne i Blokland, der har glæde af hendes service. For mange beboere er
TV’et en vigtig kontakt til omverdenen. Samtidig med at kanalerne bliver indstillet
bliver der også tid til en hyggesnak.
‘Årets Ildsjæl 2010’ blev Nils Sølvason fra Kanalens Kvarter. Niels er utrættelig i
sin indsats for at arrangere cykelture og undervisning for de unge på tværs af etnicitet
og afdelinger. De unge lærer at betjene og vedligeholde en mountainbikecykel, får
motion/træning og danner venskaber på tværs. Selv i dårligt vejr får Niels gruppen
med ud i naturen og de vender tilbage med røde kinder og en god oplevelse rigere.
’Årets Brobygger 2010’ blev Mediha Bilgic, Albertslund Nord. Mediha er en aktiv kvinde, som møder alle med et smil og imødekommenhed. Hun har gang i mange
ting og er rigtig god til at relatere til de unge fyre i boligområdet og hjælpe dem med
at igangsætte aktiviteter. I det hele taget er Mediha god til kontakten mellem danske
og etniske grupper. Hun har også sat gang i et Zumba-hold og har igennem flere år
lært kvinder i området at cykle.
De tre kårede beboere fik et fint diplom og en buket blomster. Alle de indstillede
kandidater fik en æske chokolade og et stor tak for den indsats de gør i deres boligområde eller for deres nabo.
Betonhjertet februar 2011
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Kobber – en knap ressource

I stort set al elektronik bruges der kobber, fordi det er et af
de metaller, der leder strøm bedst. Kobberforbruget er
stort, og ca. 2/3 bruges til ledninger og elektronik.
Men kobber er en knap ressource og hvis vi bliver ved med
at bruge de mængder kobber, vi gør i dag, vil der kun være kobber nok til 20-30 år endnu.
Heldigvis genbruges meget af kobberet i dag. Kobber kan
omsmeltes og genbruges igen og igen.
Gamle ledninger kan omsmeltes og indgå i produktionen af
nye.
Når vi sender vores elektronik og ledninger til genbrug via
genbrugsgården eller materialegården, kan vi være sikre
på, at al kobberet bliver brugt igen. Men det er også nødvendigt, for efterspørgslen efter elektronik i verden stiger
og stiger.
Ikke al elektronik får vi dog sorteret fra og sendt til genbrug. 20 % ender stadig i skraldespanden.
Det er især de mindre ledningsrester, mobiltelefoner, små
elektroniske spillemaskiner, elektronisk legetøj o.lign., som
vi ikke lige kommer på genbrugsgården eller materialegården med.
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Udover at kobberet vil slippe hurtigere op, når vi ikke sorterer al elektronik fra til genbrug, giver det også anledning til et større CO2 udslip end nødvendigt.
Når man fremstiller nyt kobber udledes der 20 tons CO2
pr. ton kobber. Når man oparbejder ”gammelt” kobber til
”nyt” kobber, udledes der kun 2 tons CO2 pr. tons.
Der er derfor gode grunde til, at være opmærksom på, at
sortere al elektronik og gamle ledninger fra og aflevere
det på genbrugsgården / materialegården.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund

”For et bæredygtigt Albertslund”
www.agendacenter.dk
Lidt om gamle danske helligdage Fx den 2 februar
Kyndelmisse-knude eller Kjørmes-Knud refererer til, at 2. februar tidligere regnedes for den dag, hvor halvdelen af vinteren var gået.
Vejrvarsler:
Som mærkedag for midvinteren var Kyndelmissedag også et tidspunkt, hvor man yndede at tage varsel af vejret. Populære
"spådomme" var bl.a.
Hvis det blæser, så 18 kællinger ikke kan holde den 19, forsvinder
kulden snart.
Hvis det er tøvejr vil høsten blive god (Kjørmes tø er så godt som 100
læs hø)
Hvis det sner Kyndelmissedag kommer våren tidligt
Hvis lærken høres første gang Kyndelmissedag bliver det tidligt forår
Mad og drikke
I ældre folketradtion støder man ofte på betegnelsen "Kjørmes-gilde",
der i lighed med mange andre af bondesamfundets sammenkomster
var sammenskudsgilder. Ligesom ved andre mærkedage fandtes der
også ideer om, at særlige spiser med fordel kunne nydes til Kyndelmisse. Visse steder mente man fx at det var godt med flæsk, da dette ville modvirke rygsmerter. Andre steder sagde man, at det var
godt at spise af julebrødet, fordi det ville hindre fx hovedpine og hugormebid
Kilde: historie-onlinie.dk
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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

Konkurrence

Søndag 2. januar havde genbrugsgruppen inviteret til
kaffe og kage i hallen. Her kunne man gætte på hvor
mange juletræer der blev indleveret, det rigtige tal
var 59 stk.
Det nærmeste tal var 57 det var gættet af Jette og Benny
Blom Jensen i Ørnens Kvt. Tillykke til Jette og Benny som
har modtaget kr.100 i præmie
HE
Ps: og hvad bruger man så lige 100 kr. på.
- jo Benny og Jette mødte op torsdag i Cafe Ørnen med dejlige hjemmebagte snegle—så tak for dem
Hilsen Jørgen
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd www.va4syd.dk
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

——————————————————————————————–—-

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

Nyt fra genbrug 2011
Da det er et meget begrænset antal beboere som
finder vej til genbrugspladsen i vintermørket, har vi besluttet
at holde genbrugspladsen lukket torsdag aften i februar.

Åbningstider:
Alle hverdage kl. 11—11,25
Alle søndage kl. 14—16
Betonhjertet februar 2011

Genbrugsgruppen
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FASTELAVN
Det foregår i beboerhuset Ørnen
Svanens kvt.22
søndag 6 marts kl. 14-17
Tøndeslagningen foregår udendørs fra kl. 14
så husk at børnene skal klædes varmt på
I huset er der salg af kaffe og fastelavnsboller,
Øl og sodavand, uddeling af præmier til børnene
og salg af amerikansk lotteri
DER ER OGSÅ EN GODTEPOSE
TIL HVERT BARN MED BILLET
Billetter a 10 kr. kan købes fra
mandag 7. februar til søndag 27. februar
hos
Grethe Dyrholm Ørnen 1 a
Anita Wittusen Svanen 12 b
Maja Reutzer Uglen 9 C
og i genbrugshallen søndag 6. 13. 20
og 27 februar
Der kan kun købes billetter til
deltagende børn
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