
Til beboerne i VA 4 Syd 

Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 
2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 

1. Forslag til dagsorden
2. "4 Syd - Forretningsorden for beboermØde" 
3. Referat fra beboermøde den 21. september 2011 
4. Regnskab for 2010 
5. lndkomneforslag 

a. Beretning for miljøgruppen
b, Kommissorium for Miljøgruppen
c. Miljøhandleplan 
d. Ordensregler for genbrugsplads & -hal. 

6. Afdelingsbestyrelsens beretning
7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning
8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" 

Det skal bemærkes at indkaldelsen til beboermøde er trykt i Betonhjertet nr. 3
2011 som er omdelt i weekenden d. 26.-27. feb.2011.
Desværre var det ikke alle beboere der fik det rettidigt (4 uger før mødet), da der
skete en fejl i omdelingen. Nogle beboere fik det med nogle dages forsinkelse.
Dette beklager jeg meget.

Med venlig hilsen 

Driftsleder M ichael Will umsen 



4 SYD 

Albertslund den 21. marts 2011 

Dagorden til beboermøde med regnskab og valg 

Tirsdag den 29. mafts z0tt kl. 19:OO i Beboerhuset Ørnen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

Z Valg af referent

3. Godkendelseafforretningsordenen

4, Valg af stemmeudvalg

5. Godkendelse af dagsorden

6' Godkendelse af referat fra Budgetbeboermøde den 21, september 2010

7, Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2010

8. Indkomne forslag

Forslag til kommissorium for miljøgruppen

Forslag til miljøhandleplan

Forslag til nye regler for genbrugsgruppen

9. Afdelingsbestyrelsens beretning

10, Genbrugsgruppens og fastelavnsudvalgets beretning

11. Valg til afdelingsbestyrelsen

L2. Valg til Brugergruppen

13. Valg til Beboerhusudvalget

L4. Valg til Miljøgruppen

15. Valg til lT-udvalget 

16. Valg til Informationsudvalget

t7. Generalforsamling i VA 10, maj

18. Eventuelt 

Dagsorden er bekendtgjort i Betonhjertet og omdelt weekenden 26, -27. tebruar 2O11 

Desværre er det ikke alle beboere der har modtaget Betonhjertet med dagsordnen til 
beboermødet indenfor de lovpligtige 4 uger tør beboermødet. 

Med bekla gelse afdeli n gsbestyrelsen og driften? 



4 SYD - Forretningsorden for beboermøde 

§ 1 Åbning af beboermøde
Beboermødet åbnes af et afdelingsbestyrelsesmedlem. 

§ 2 Valg af dirigent og referent 
Afdelingsbestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent 
og referenter. 

§ 3 Fastlæggelse af forretningsorden 
Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og be-
slutningsdygtighed i henhold til VA' s vedtægter og 
sikrer at mødets forretningsorden bekendtgøres. 

§ 4 Valg af stemmeudvalg 
Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg 
på mindst 3 medlemmer. 

§ 5 Fastlæggelse af dagsorden.  
Dirigenten oplæser forslag til dagsorden og den endeli-
ge dagsorden vedtages. 

§ 6 Godkendelse af seneste beboermøde referat.  
Seneste beboermøde referat skal enten husstands-
omdeles eller fremgå af Betonhjertet. 

§ 7 Diskussion af dagsordenens punkter i ple-
num.  
Stk. 1 Under diskussionen giver dirigenten mødedelta-
gerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos 
dirigenten.  

Stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.  

Stk. 3 Indbudte gæster og observatører har taleret men 
ikke stemmeret.  

Stk. 4 Talerne må holde sig til det foreliggende emne 
og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger.  

Stk. 5 Dirigenten og enhver anden deltager har ret til 
mundtligt at stille forslag om afslutning eller ind-
skrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks 
sættes til afstemning.  

Stk. 6 Forslag til beslutning under det diskuterede 
punkt samt ændringsforslag skal fremsættes skriftligt 
før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet.

Stk. 7 Forslagsstiller kan få ordet som sidste taler. 

Stk. 8 En mødedeltager kan efter anmodning få ordet 
for en kort bemærkning. Den korte bemærkning skal 
være af oplysende eller korrigerende art og ikke vare 
over et minut.  

Stk. 9 Dirigenten sørger for at diskussionen opsumme-
res ved afslutning af hvert dagsordenspunkt.

§ 8 Afstemning på beboermødet.  
Stk. 1 Stemmeberettigede på beboermødet er boligta-
gere i 4 Syd, disses ægtefæller eller ligestillede. Hver 
husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Stk. 2 Dirigenten sørger for, at det forslag, der er til 
afstemning er læst op i sin fulde ordlyd. 

Stk. 3 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning 
med mindre 1/3 af de fremmødte forlanger skriftlig 
afstemning.

Stk. 4 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stem-
meflerhed.  

Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed opretholdes det be-
stående.  

Stk. 6 Ændringsforslag sættes til afstemning før det 
oprindelige forslag. Det mest Vidtgående ændringsfor-
slag sættes først til afstemning.  

§ 9. Valg af afdelingsbestyrelse.  
Stk.1 Antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fast-
sættes af beboermødet ved almindeligt flertal.  

Stk. 2 Beboermødet afgør om der skal holdes særskilt 
valg af suppleanter eller om de kandidater, der uden at 
blive valgt til afdelingsbestyrelsen, der opnår flest stem-
mer, indtræder som suppleanter. 

Stk. 3 Ved personvalg skal der foretages skriftlig af-
stemning når mindst 1 stemmeberettiget mødedeltager 
forlanger det.  

Stk. 4 Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de fore-
slås og der bør være skriftligt tilsagn fra fraværende 
kandidater.  

Stk. 5 Beboermødet beslutter hvilken afstemnings-
procedure, der skal gælde:  

a. Hver af de fremmødte stemmeberettigede af-
giver et antal stemmer, der svarer til antallet 
af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  

b. Hver af de fremmødte stemmeberettigede af-
giver op til det antal stemmer, der svarer til 
antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  

Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, afgør dirigenten ræk-
kefølgen ved lodtrækning. 

Stk. 7 I umiddelbar forlængelse af beboermødet afhol-
der afdelingsbestyrelsen konstitueringsmøde. Konstitue-
ringen omfatter mindst én formand samt en kasserer. 

§ 10 Generelt
Stk. 1 En mødedeltager kan altid få ordet til forret-
ningsordenen, hvis det opgives til hvilket punkt.

Stk. 2 Forslag til ny dirigent sættes straks under af-
stemning, der varetages af et afdelingsbestyrelsesmed-
lem.  

Stk. 3 Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærvæ-
rende forretningsorden afgøres af dirigenten.

Stk. 4 Der drikkes kaffe, the og vand og en øl i pausen.  



Referat af Budgetbeboermøde i VA afd. 4syd 
d.21,19 2010 

Dagsorden: 

l_. Valg af dirigeni 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Godkendelse af referat fra regnskabsmødet d, 28. 

april 20tr 0 
6. Beslutning om afholdelse af et eiler to beboerrnøder 

om året 
7. lndkomne forslag 
8. Godkendelse af budget for 201L 
9. Eventuelt 

Ad.L: Tove Meyling bød velkommen på afdelingsbestyrel
sens vegne og foreslog F'lenning tsjerre, bestyrelsesmed
lem iVA, som dirigent.
l{enning blev valgt,
l-'lenning takkede for valget og konstaterede at beboermø
det var lovligt indkaldt.
Ved mødets staft var der 22 husstande repraesenteret.

Ad. 2: Søren Mathiesen blev valgt. 

Ad. 3: Dirigenten gennemgik dagsordenen som blev god
kendt uden kommentarer. 

Ad. 4: Dirigenten mente, frernmødet taget i betragtning, at 
det ikke umiddelbart var nødvendigt at vaelge et stemme
udvalg. Om nødvendigt vil det ske i løbet af aftenen. 

Ad. 5: Referatet fra regnskabsbeboermødet d. 2814 20L0 
blev godkendt uden bemærkninger. 

Betonhjertet oktober 2 010 



Ad.6: Vibeke begrundede punktet med at det er tilpas
ning til ny lovgivning der" kræver at beboerne skal be
stemme hvorvidt der skal afholdes et eller to beboermø
der årligt. Der var stor enighed om at fortsætte med to
beboermøder årligt.

Ad.7: Der er indkommet to forslag, Se bilag.
Forslag L, stillet af beboerhusudvalget, Lovliggørelse af
kælder i beboerhus mv.
Efter debat blev forslaget sat til afstemning. lngen stemte
imod, 3 undlod at stemme.
Forslag i. var hermed vedtaget.
Forslag 2, stillet af driften, Forslag om tilladelse af maling
af enternitfacader.
Der var fremkommet ændringsforslag som dirigenten
gennemgikfør han satte forslaget, med aendringsforslag,
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 opnin
delige forslag til afstemning, for at se om der må males.
L3 stemte for forslag om tilladelse til maling, 25 stemte
imod mens 2 undlod at stemme. Flerefter bortfaldt såvel
opri ndeligt forslag som ændringsforslag.

Ad. 8: Michael Willumsen startede med at fortælle at det
udsendte budgetforslag vil medføre en huslejestigning på
2,\2 Vo. Herefter gennemgik Michael hele det omdelte
budget som en powerpoint-præsentation på "storskærm"
og begrundede større afvigelser som eksempelvis reno
vation (250.000,- kr.) og henlæggelser {besparelse på ca.
700.000,-kr).
Herefter var der en debat med spørgsmål som såvel Mi
chael Willumsen som dirigent Henning Bjerre besvarede
efter bedste evne.
Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til at gå videre med
efterbetalingen for renovationen. Michael Willumsen til
kendegav at han også vil følge op på punktet. tr+ 

Betonhjertet september 20L0 



Der blev fremsat ændringsforslag af lørgen Hansen om
at budgettet godkendes, dog uden de 250.000,-kr. der
var afsat til efterbetaling af renovation (konto j.09).
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Antennebudgettet blev gennemgået af Michael Willum
sen.
Copydan-afgift er ikke laengere en del af budgettet da
den opkræves direkte via antenneforeningen.

Ad. 9: lT-gruppen mødes i Kanalens Kvt. L3B {faelles C)
frem til d.22/L0. 
l-ena takkede på Børnehaven Spættens vegne for venligt 
husly, Spætten flytter ud af beboerhuset d. Z2lL0. 
Spørgsmål om ukorrekt placeret campingvogn. Driften er 
pa sagen. 
Ulovlig knallertkørsel på stierne brev udsendes til foræl
dre. 
Ulovligt parkerede lastvogne m.v. skal anmeldes direkte 
til politiet, hver gang. Froblemet virker dog til at veere 
minimeret på det seneste, 
l.-meter-reglen blev atter diskuteret. Michael Willumsen 
præciserede at man ikke betaler for pasningen, derimod 
sparer man L00,- kr./mdr. Flvis man selv passer. 
Flere påpegede problemer ved fastnettetefonien. Anten
neforeningen v^il udarbejde et skema til at indrapportere 
som vil ligge på afdelingens hjemmeside. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mø
detkl.20.45. 

i u-l A-,,>"*_* _J.--_' * ,;---'i'-, SØren Mathiesen,ilgfrning lljerff, 1 .'t 
nirigont. \'1 \ Referent. 
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Betonhjertet oktober 20 10 



AnSREGNSKAB 01.0 1.201 0 - 31 .12.2010
Boligorganisation: 

Afdeling 67 

Boligorganisationsn r. 
LBFnr.: 

Vridsløselille 
Andelsboligforening 
V/ BO-VEST 
Malervangen 1 

2600 Glostrup 

Telefon: 88 18 08 80 
Telefax: 88 18 08 81 

E-postadresse: 
BO-VEST@BO-VEST.dk 
CVR-nr. (SE-nr.): 
29 96 63 89 

50 Vrids løsel ille Andelsboligforening 

4 Syd 

50 Afdeling 
165 LBFnr.: 41 00 

4 Syd 
Uglens Kvarter m.fl. 

2620 Albertslund 

Tilsynsførende 
kommunenr-: 165 

Albertslund 
Kommune 
Nordmarks Alle 1 

2620 Albertslund 

Telefon: 43 68 68 68 
Telefax: 43 68 69 28 
E-postadresse: 
albertslund@albertslund.dk 

Administration
5o/o

Øvrige faste udgifter 
m.v. 
3o/o 

Gennemsnitlig leje pr. m' bruttoetageareal på balancetidspunktet: 655 

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja 
Dato for forhøjelse: 01-01-2010 
Forhøjelse i%: 0,9 
Forhøjelse pr. m2: 6 

is kr: 155.772 

100 kr. bruges således: 

Øvrige variable udg
m.v"
3o/o 

Ekstraordinære udg
m.v"
19%

Vedligeholdelse 
2o/o 

Ovenstående regnskab er et sammentraek af afdelingens årsregnskab for 2010"

Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på

ejendomskontoret.

-1



RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2010 - 31.12.2010 

AFDELING:67 

BOLIGORGANISATION: 1 65 Kr. pr. Budget Budget 
2010 m2 2010 2011 

(1.000 kr.) (1.000 kr.)Konto 

UDGIFTER 

ORDINÆR DRIFT 

105"9 Nettokapitaludgifter 2.953.798 107 2.887 2.891 

106. Ejendomsskatter 2.712.699 98 2.665 2.909 

109. Renovation 760"332 28 695 990 

110. Forsikringer 557.490 20 571 574 

111 Afdelingens energiforbrug 94.785 3 77 100 
" 

112" Bidrag til boligorganisationen : 

1. Admini 1.004.016 36 1.019 1 .165 

113.9 andre faste 5.129322 186 5.027 5.738 

114. Renholdelse 3.086.324 112 2.847 3.160 

115" Almindelig vedligeholdelse 405.584 15 385 395 

1 16. Planlagt og periodisk vedligeh. og fomyelser 
1. Afholdte udgifter 2.449.114 2.260 2.085 

2"Heral dækket af tidligere 
henlæggelser (konto 401 ) -2.449.114 0 -2.260 -2.085 

117. lstandsættelsevedfraflytning:
(B-ordning):
1. Afholdte udgifter 112.024 150 150 

2. Heraf dækket af tidligere 
henlæggelser (konto 4031404) -112.024 0 0 -150 -150 

118. Særlige aktiviteter 491.834 18 350 357 
1561 19" Diverse udqifter 180.833 7 155 

151 4.068119.9 Variable udqifter i alt 4.164.575 3.737 
124"8 Henlæqqelser i alt 4.137.548 150 4.100 3.400 

124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 16.385.243 593 15.751 16.097 

EKSTRAORDINIERE U DGIFTER 

125-128" Ydelse vedr" lån og afskrivninger på forbedringsarbejder, 
bygningsskader og ombygninger 3.093.641 112 3.320 3.380 

129-130. Tab ved lejeledighed og fraflytninger 3.005 0 0 

2. - Dækket af henlaeggelser 
(konto 405) 0 0 0 

131-136 Andre ekstraordinære udgifter 639.962 23 100 50 

137 " EKSTRA,ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 3.733.603 135 3.420 3.430 

139. UDGIFTER IALT 20.118.846 728 19.17',| 19.527 

140. Årets overskud 1.364.807 

{50. UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT 21:483.553 777 19.171 

-z



RESULTATOPGøRELSE FOR TIDEN 01.01.2010 - 31.'12.2010 

AFDELING:67 Kr. pr. Budget Budget 
2O1O m2 2010 2011 

(1.000 kr.) (1"000 kr.)Konto 
INDT,IEGTER 

ORDINÆR DRIFT 

201" Boligafgifter og lejer 18.907.812 684 18.927 19.145 

202. Renter 380.319 14 230 367 

2.-5. Drift af fællesfaciliteter 71.199 3 15 15 

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 19.359.330 700 19.171 19.527 

208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 2.124_323 

209. INDTÆGTER IALT 21.483.653 19.171 19.527 

220. INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 21.483.653 777 19.171 19.527 

BALANCE PR.31.12.2010 2010 
(1.000 kr.) 

AKTIVER 

304.9 Anlaegsaktiver 100.666.124 102.809 

309.9 Omsætninqsaktiver 19.491.797 13.579 

31 0. AKTIVER IALT 120.157.921 116.387 

PASSIVER 

Henlæqqelser (afdelinqens opsparing) 

401. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyels 17.824.890 16.574 
402. lstandsættelse ved fraflytning m.v. 871.369 783 
405. Tab ved lejeledighed og fraflytning m.v. 803.329 606 
406. Andre henlæggelser 91.983 55 
407. Opsamlet resultat (ikke fordelt overskud) 1.266.714 0 

20.858.285 18.018 
417. Langfristet gæld 97.934.734 97.106 
426. Kortfristet qæld 1.364.902 1.263 

430. PASSIVER I ALT 120.'|.57.921 116.387 

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor i henhold til lndenrigs- og 
Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 15. december 2009. 

Revisor har haft følgende supplerende oplysninger til regnskabet: 

Der er ydet midlertidige driftsstøttelån til afdelingen med en samlet saldo på kr.7.141.052 pr. 31.12.2010" 
Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v. optaget som aktiv under posten 
midlertidige driftslån. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi. 

_?_ 



AFDELING:67 

BOLIGORGANISATION: 50 

Antal Bruttoetage- Antal å lejemåls- Antalleje
rum areal i alt (m2) leiemål enhed målsenheder 

Lejligheder 
1 0

(inkl. lefte kollektivboliger, 
ungdoms- og ældreboliger) 

2 0 

3 0 

4 21"762 234 2341 

5 4"752 44 44 

6 0 

7 0 

Enkeltværelser 365 1 0 
1 pr. påbeg.6(

Erhvervslejemål 0 
m2 

1 pr. påbeg.6(
lnstitutioner 765 1 13 

m2 

Garaqer/carporte 140 1t5 28.0 

Regnskabstal i forhold til budget samt for budget for indeværende år: 

4.500.000
4"000"000

3"500.000 
3.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
1.500.000 

1"000.000

500,000

0

"$:;..".:$,"**w 
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Ordensregler for genbrugsplads- & hal.

Åbningstider på genbrugspladsen : 

Mandag - fredag: 11.00 - LL.25 Driften 
Torsdage i marts til november.: L7.OA - 18.00 Genbrugsgruppen 
Søndag hele året: 14.00 - 15.00 Genbrugsgruppen 

Det er KUN VA 4 Syd's beboere (Uglen-, Ravnen-, Ørnen-, Svanen-, Duen-, Hanen- & Spættens Kvarter) som 
må benytte genbrugspladsen- & hallen.

Hvis affald afleveres i sække SKAL disse være klare plastiksække så man kan se hvad der er i sækkene.

Andre sække som sorte plastik og brune papirsække vil blive afvist.

Hvis der er tvivl om den besøgende har bopæl i afdelingen, har genbrugsmedarbejderen tilladelse til at
spørge om dokumentation fra den besøgende.

Hvis den besøgende ikke kan dokumentere at have bopæl i afdelingen kan vedkommende afvises.

Genbrugsmedarbejderen skal vejlede og hjælpe beboerne til rigtig sortering af deres affald, således at det
kommer i de rigtige containere.

Alle besØgende skal rette sig efter genbrugsmedarbejdernes anvisninger.

Håndværkere, der har affald fra arbejde udført i afdelingen, kan efter aftale med Driften bruge
genbrugspladsen til deres affald.

Den tilstedeværende genbrugsmedarbejder af gør, hvorvidt det indleverede er genbrugsegnet, eller skal

kasseres. Hvis beboeren ikke Ønsker det indleverede genbrugt skal dette Ønske respekteres.

Der må ikke afhentes ting i genbrugshallen med salg for Øje, men kun til privat brug.

Der må ikke hentes ting op af containerne, da dette kan være forbundet med fare.

Transportvogne, trillebør m.v. kan udlånes mod kvittering i udlånsmappen.

BØrn under L5 år har kun adgang ifølge med voksne.

Hunde må gerne medtages til genbrugspladsen, men de SKAL være i snor. TAG HENSYN!

Der må ikke nydes Ø1, vin eller spiritus på genbrugspladsen og i hallen.

Vagthavende genbrugsmedarbejder er ansvarlig for orden på pladsen og i hallen, og når pladsen/hallen

forlades skal der være ryddeligt og der skal være aflåst overalt.

Kommunen har udsendt en folder om affaldssortering og denne folderen kan fås på ejendomskontoret. 

Hvis reglerne ikke overholdes kan der ske bortvisning fra genbrugspladsen i en periode. 

Disse ordensregler er lavet d. L4" mar" 20t! og godkendt på beboermpdet den, 29. April 2011 



 
4 SYD 

Afdelingsbestyrelsens beretning 

Afdelingsbestyrelsens arbejde 
Der har siden seneste regnskabs-beboermøde været afholdt 12 afdelingsbestyrelsesmøder - referater fra 
disse møder kan se på afdelingens hjemmeside. Nogle af referaterne har været længe undervejs, hvilket 
selvfølgelig beklages. 

Der har været afholdt de to obligatoriske beboermøder. 

Afdelingsbestyrelses individuelle medlemmer har deltaget i forskellige grupper, udvalg og kurser i VA og BO-
Vest regi. Desuden har afdelingsbestyrelses repræsenteret afdelingen på møder i Albertslund Boligsociale 
Center (ABC), Antenneforeningen Brøndby og ikke mindst følgegruppe og Samråd til Masterplan Syd. 

Uagtet afdelingsbestyrelsen består af 7 medlemmer, samt 1 suppleant, så er afdelingsbestyrelsen sjældent 
på forkant med udviklingen, da det reelle arbejde er fordelt på få hænder. Hvis afdelingen skal have en ef-
fektiv og slagkraftig afdelingsbestyrelse, så skal afdelingsbestyrelsen tilføres medlemmer med mod på at 
arbejdet med beboerdemokratiet, samarbejdet med driften og ikke mindst mod på at føre de sager der be-
handles, ud i praksis. 

Driftsleder 
Gennem hele 2010 har afdelingen delt driftsleder med 4 Række, da 4 Række sidst i 2009 pludselig stod 
uden driftsleder. Afdelingen er blevet økonomisk kompenseret idet 4 Række har betalt kr. 144.000,- for det 
arbejde afdelingens driftsleder har lagt i 4 Række. 

At dele en driftsleder mellem to afdelinger har ikke været problemfrit, men det har dels affødt en officiel 
henvendelse fra 4 Række vedrørende en permanent ordning omkring deling af en driftsleder, og dels en hel 
del givtige drøftelser i afdelingsbestyrelsen om optimering af afdelingens daglige drift. 

Det er afdelingsbestyrelsens holdning, at 4 Syd har en del at vinde ved at indgå en aftale med 4 Række om
deling af driftsleder. Blandt andet ses det som en udpræget fordel, at Masterplan renoveringen af 4 Række 
ligger før samme renovering af 4 Syd – den erfaring omkring renoveringen, som opbygges hos driftslederen 
forventes at bidrage positivt til den proces 4 Syd, sammen med da andre gårdhuse, skal igennem. 

Med udgangspunkt i at de samlede personaleudgifter ikke må stige, og at vi i 4 Syd ønsker at have en ratio-
nel drevet afdeling, arbejder afdelingsbestyrelsen på at iværksætte en permanent struktur for samarbejdet 
med 4 Række. 

Arbejdsplaner 
Gennem en længere periode har driften og afdelingsbestyrelsen haft en dialog vedrørende driftens norme-
ring og arbejdsopgaver. Målsætningen er ikke at reducere, eller for dan sags skyld, at forøge normeringen,
men at konstatere om afdelingen er rigtigt bemandet. 

En sådan dialog bliver hurtigt meget teoretisk, da ingen har det fulde overblik på hvilke opgaver der udføres, 
og hvor lang tid det tager at udføre dem. Velvidende at en fagforening sjældent er helt upartisk blev det 
besluttet, at tage imod et tilbud fra de ansattes fagforening ELS, om at få opmålt afdelingen. 

Materialet bag opmålingen er udarbejdet af Teknologisk Institut, men det var medarbejdere fra ELS, som i 
juli måned foretog den egentlige opmåling. Gennem efteråret og vinteren er opmålingsresultatet bearbejdet, 
og afdelingen ligger nu inde med et nogenlunde objektivt grundlag for den videre dialog. 

Snerydning
De seneste to vintre har været gavmilde hvad angår sne, og afdelingens ansatte har ydet en stor indsats for, 
at vi alle har kunnet færdes sikkert på stierne rundt i afdelingen. Det samme kan ikke konstateres hvad an-
går afdelingens parkeringspladser – her har snerydning og glatførebekæmpelse været end dog meget man-
gelfuld. 

Side 1 af 3 



Der findes en aftale mellem 4 Syd og Albertslund kommune vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse 
på afdelingens parkeringspladser. Hvilken kvalitet af snerydning og glatførebekæmpelse aftalen indebær er 
driften og kommunen ikke enige om, men umiddelbart tyder alt på, at kommunen ikke overholder sin del af 
aftalen.

Uanset hvad driften og kommunen kan blive enige om, så er der nok ingen tvivl om, at hvis snerydning af 
parkeringspladser skal op på samme niveau som kendetegner resten af afdelingen, så koster det penge. 

Kombineret husmedarbejder og sekretær – skud i sænk af børnehaven
På beboermødet i april 2010 fik afdelingsbestyrelsen bemyndigelse til på forsøgsbasis, at ansætte en kombi-
neret beboerhusmedarbejder og afdelingssekretær. Projektet skulle finansieres via den lønrefusion som ud-
lån af afdelingens driftsleder til 4 Række, ville indbringe. 

Den 9. maj nedbrændte Spættens børnehave, og dermed stod børnehaven, med et akut lokale problem. 
Løsningen lå dog ligefor – børnehaven kunne genhuses i 4 Syds beboerhus. Der var ikke langt fra tanke til 
handling, og i løbet af kort tid var der indgået en aftale mellem børnehaven, kommunen, driften og ikke 
mindst beboerhusgruppen, som gjorde det muligt at børnehaven kunne være i beboerhuset indtil børneha-
vens nye lokaler i Børnehuset Syvstjernen stod klar. 

Med børnehavens indflytning i beboerhuset forsvandt også en stor del af grundlaget for, at gennemføre 
projektet med en kombineret beboerhusmedarbejder og afdelingssekretær. 

Såfremt der kan findes en acceptabel finansiering søges projektet gennemført på et senere tidspunkt. 

Husorden
Opdatering af afdelingens husorden er et større projekt end først antaget, og dermed blev det som ellers
forventet ikke bragt til afstemning på efterårets beboermøde - processen forsætter, og vil snarest blive fore-
lagt. 

Renovation 
Afdelingens budget for 2011 indeholdte en post på efterbetaling af ca. 1.200.000 kroner over en periode på
5 år til Albertslund kommune, grundet en for lille betaling for renovation. Beboermødet besluttede at denne 
post skulle fjernes fra budgettet, og at drift og afdelingsbestyrelse skulle arbejde for at afdelingen slipper for 
denne efterbetaling. 

Afdelingsbestyrelsen har pr. brev kontaktet samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Desuden har Bo-
Vest på opfordring fra driften fremsendt en klage til Albertslund kommune – pt. afventer sagen en tilbage-
melding fra Albertslund kommune på denne klage. 

ABC 
Som det jævnligt fremgår af Betonhjertet, så gennemføres der en del aktiviteter og arrangementer i ABC 
regi. Afdelingsbestyrelsen har over for ABC tilkendegivet, at vi ønsker en noget anderledes sammensætning
og fremdrift, af de tilbud der er til beboere i Albertslund Syd. ABC's opgave er i afdelingsbestyrelses optik, at 
fremme og understøtte nye aktiviteter, ikke at hægte sig på allerede eksisterende aktiviteter. Lokale aktivite-
ter i de forskellige boligafdelinger skal have lov til at leve deres eget liv, og udvikle sig i forhold deltagernes 
ønsker og ambitioner. 

I efteråret 2009 blev der i ABC regi gennemført en Naboskabsundersøgelse. Undersøgelsen er over for afde-
lingsbestyrelsen blevet gennemgået af ABC, men nogle konkrete tiltag eller resultater er det endnu ikke ble-
vet til. 

Beboere omkring Klub Svanen oplevede henover sensommeren og efteråret, at der i stort omfang blev øde-
lagt eternitplader på husene. Fornemmelsen var at det primært var børn og unge fra klubben, som udøvede 
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dette hærværk. Via ABC blev der taget kontakt til Klub Svanen. Kontakten har tilsyneladende haft en positiv 
effekt, og antallet af eternitplader som bliver ødelagt er reduceret. 

Masterplan: Samrådet og følgegruppen 
Samrådet består af: borgmesteren, kommunale embedsfolk, beboerrepræsentanter og Bo-Vest ansatte. Fra 
4 Syd deltager: Vibeke Hansen og Tove Meyling 

Følgegruppen består af: beboerrepræsentanter, ansatte fra Bo-Vest, arkitekter og ingeniører. 
Fra 4 Syd deltager: Vibeke Hansen, Rein Rubenkamp og Tove Meyling. 

Der bliver løbende orienteret om arbejdet i Nyhedsbreve fra Masterplan Syd. Nyhedsbrevene udsendes på 
papir, men kan også læses på hjemmesiden: www.masterplansyd.dk. 

I årets løb har der været besigtigelse af gårdhusene med repræsentanter fra Landsbyggefonden, og der er 
udmeldt, hvad LBF vil give tilskud til. 
Som det ser ud nu, gives der støtte til renovering af tag, lette facader og vinduer, krybekælder, ventilation, 
vinduer og døre i tung facade. Der gives ikke tilskud til renovering af tungefacader. 
Vi har ikke fået den endelige udmelding om tilskuddets størrelse, og før vi har den, kan vi ikke beregne hus-
lejen efter renoveringen. 

Tidsplanen er nu, at renovering af gårdhusene vil starte i 2015, men vi ved ikke, hvor man starter i syd om-
rådet. 

Der kører p.t. et renoveringsprojekt med 6 rækkehuse i Fiskens Kvarter, og de forventes at være færdige i
juli måned. Derefter vil der blive mulighed for at se husene. 

Lærkens børnehave er nedlagt, og det har frigjort 5 gårdhuse. I disse 5 huse, vil der blive etableret nogle 
prøvehuse, som er færdige i 2012. Det vil give nogle erfaringer, før den endelige renovering af vores huse 
starter i 2015. 

Renovering af rækkehusene starter i 2012, og der skal bruges 90 rækkehuse og gårdhuse til genhusning af 
beboere i renoveringsperioden. Derfor er al udlejning til eksterne nu stoppet i gård- og rækkehuse. Der er 
stadigvæk mulighed for interne flytninger. 
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Genbrugsgruppens beretning 20 1 1 

Gruppen har fået stillet en skurvogn til rådighed og i denne fået installeret toilet, det har længe

været et ønske, vi har også fået maling og skal snarl i gang med at male.

Vi har som et forsøg holdt lukket torsdag aften i de mørkeste vintermåneder, det vil vi blive ved

med, da der næsten ingen beboere kommer med affald, således er der fromover lukket torsdag aften

i december, januar og februar.
Vi har som sædvanligt afholdt vores affangement for beboeme med julegløgg og æbleskiver i dec.

og gættekonkurrence i jan. om hvor mange juletræer der blev indleveret , denne søndag serverede vi
kaffe og kage.
Genbrugsgruppens medlemmer er Tonny Lilja, Gert Nielsen, Allan Vangsøe, Henry Hansen, Jørgen

Dyrholm, Edmund Hougaard (Buller), Kaj-Erik Pedersen, Erik Vang Nielsen, Maja Reutzer, Anita
Wittusen, Annelise Hansen, Grethe Dyrholm og Henny Eilersen

På gruppens vegne Henny 

Fastelavnsudvalgets beretning 20 I 1 

Det var en glæde, at se så mange børn til fastelavnssøndag6. marts, vi havde solgl6T billetter 
Det er vist rekord og vejret var jo strålende. Det kneb lidt med pladserne, da alle var kommet ind 

efter tøndeslagningen. Der var gang i bageriet og næsten alle bollerne blev solgt. 

Fastelavnsudvalget bestod i år af Erik Vang Nielsen, Edmund Hougaard (Buller)Allan Vangsøe, 

Henry Hansen Tonny Lilja, Annelise Hansen, Anita Wittusen, Dorthe Larsen, Grethe Dyrholm, 
Maja Reutzer, og Henny Eilersen 

På udvalgets vegne Henny 



 
4 SYD 

Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges 

En stor del af medlemmerne af den nuværende afdelingsbestyrelse har repræsenteret jer 
og afdelingen gennem mange år. På den baggrund er der flere, som har overvejet ikke at 
genopstille til valget på beboermødet den 29. marts. 

Der er brug for beboere med nye tilgange til arbejdet med beboerdemokratiet og samar-
bejdet med driften og ikke mindst nogle, der kan føre de sager der behandles, ud i prak-
sis. 

Det er et utroligt spændende alsidigt arbejde at være repræsentant i afdelingsbestyrelsen, 
og det varer ikke længe før der skal arbejde med Masterplanen – renoveringen af vores 
boliger. Der er derfor behov for en stærk og handlekraftig afdelingsbestyrelse, som kan og
vil sikre beboernes indflydelse i projektet. 

Der er ingen tvivl om, at være medlem af afdelingsbestyrelsen lægger beslag på en del
ressourcer, hvilket man selvfølgelig skal være indstillet på. For at gøre det mere attraktivt 
at være medlem af afdelingsbestyrelsen kan man på sigt forestille sig en ændring af struk-
tur og styreform, samt ansættelse af en sekretær, som kan tage det store arbejde med 
referater, indkaldelser og opfølgning af beslutninger. Hvilke tiltag der skal iværksættes, 
må være én af den kommende afdelingsbestyrelses første og fornemste opgaver. 

Hvis du har en ”kæphest” i forhold til det at bo i 4 Syd, er afdelingsbestyrelsen måske en 
mulighed for dig. 

Er du interesseret eller vil du høre nærmere, kan afdelingsbestyrelsen kontakte på mail:
bestyrelsen@4syd.dk. 

Du kan også kontakte de enkelte medlemmer af den nuværende afdelingsbestyrelse - 
adresser og telefonnumre ses i Betonhjertet. 

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen



Beretning fra Beboerhusudvalget 

Beboerhusudvalget er: Willy Andersen, Erik Blaase, Jørgen Hansen, Tove Meyling"

Suppleant: Maj a Reutzer

Beboerhuset2010 

Børnehave 
Da Børnehaven Spætten brændte i maj måned, besluttede vi at udlane huset til dem, indtil den nye 

børnehave var færdig i oktober måned. 

Med tolerance og hensyntagen til hinanden kom det til at fungere fint, at børnehaven brugte huset i 

dagtimeme, og beboerne bruge huset om aftenen og i weekenderne.

Udlejning af huset til børnehaven gav afdelingen en ekstraindtægt på 100.000 kr.

'Caf6 
De ugentlige caf6aftener om torsdagen er fortsat, og efterhånden har vi ffiet opbygget et fint hold af 

frivillige kokke, som laver spændende retter til os' 

Der kommer mellem 30 og i0 b"bo"t" hver torsdag. Mange er der hver gang og andre kommer af 

og til. Heldigvis kommer der også nye cafdgæster til' 

IT 
Hver tirsdag aften er der IT, hvor 10-15 deltagere hjælper hinanden og lærer det sidste nye inden for 

IT. 

IT-morgenkaffe 
Torsdag morgen mødes 10-15 beboere og nyder en kop kaffe og Jørgens hjemmebagte boller " Ind 

imellem bliver der også løst lidt IT-problemer. 

ABC
ABC har brugt huset 8-10 gange til møder, sundhedsarrangement, julearrangement og

fællesspisning. Fællesspisningen er nu flyttet til andre lokaler. 

Arrangementer 
Der har været visesang med Ren6 Nielsen og Rune Karlsson. Et arrangement som har begejstret 

mange beboere, så det vil blive gentaget i2071' 
Der tar været afholdt et arrangement med "sigøjne}azz" og brunch, også et dejligt arrangement,

som sagtens kan gentages.

Derudover har der været: Sommerfest, Sluk-lyset-arrangement, Aftentur på volden, fastelavn, Grill

aften (tidl. Brogårds Plads), julemarked'

Private aruangementer
Huset har været udlant til 39 private affangementer, og de er fortrinsvis foregået i weekenderne'

Møder
Huset bliver brugt til en del møder for afdelingsbestyrelse og nedsatte grupper'

Også driften bruger huset til forskellige møder' 

Reparationer 
I vinterens løb viste det sig, at husets tag var belastet af sne. Loftet buede, og det betød, at der var 

behov for understøttelse af loftet. Der blev opsat søjler i begge de store rum, og hermed skulle 

lokaleme være sikret fremover. 

BeboerhusgruPpen 
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Beretning for Miljøgnuppen april2010- rnarts 20ll 

Mil-i ø grrippens medlemmer:

Vatgt.: Jan Halle, Anefie Voergård, Lena Kujahl'

Ikke valgte: Jørgen Hansen, Wil1y Andersen og Tage Jensen har deltaget med prahisk arbejde'

Tove Jensen har som akliv i Agendacentret og Bnrgergruppen vedligeholdt kontalten til os med 

orientering derfra. 

Ifølgemiljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par 

gange arligt på baggnrnd af miljøhandlingsplanen' 

I december 2010 ujgav vi en opsamring af miljøgruppens arbejde i Betonhjertet og denne beretning er 

2. opsamling, der gælder hele året' 

Enereibesparelser: 

Imiljøhandlingsplanenharviskrevet:',Vedbrugafelogvailneiboligemerrdledervitilsammen 
mange tons co2 om året. Miijøgruppen ønsker samarbejde med driften vedr' information og 

rådgivning om besparerser på energien. Information foregår via artikler i Betonhjertet og ved 

arrangementer og ved individuel kontakt til husstande efter behov. Rådgivning foregår ligeledes ved 

personlig henvendelse fr a beboerne"'

vi har undersøgt og informeret i Beton'jertet om overforbruget af energi og økonomi i forbindelse

med for gamle køleskabe. r den forbindelse orienterede vi om, at man kan låne et "sparometer" hos

miljøgruppen og på driftskontoret hvis man vil måle om de eleltriske installationer frurgerer ordentligt 

og om hvor meget man forbnrger. Det kunne jo være, at man kunne spare energi og økonomi ad den 

vej.

På beboermødet i april blev følgende vedtaget:

Køle_ fryseskabe på s a' og derover skal på opfordring fra beboerne måles for strømforbrug' ved et 

rrforholdsmæssigtstortforbrugpåmax.1,7kwh.udskifteskøleskabet.
Sparometer kan lånes på ejendomskontoret og hos miljøgruppen'

Ejenclomskontoret og miljleruppen giver gerne råd og vejledning til målingen' 

omkring .t og ,rur*Itortn g havde vi planer om at informere via Betonhjertet. vi kreerede bl'a' igen i 

åren,,Jrrlekalender',medenergisparetipstilBetonhjertet.
Affald:
vi har afholdt møde med Genbrugsgruppen og driften' Der er generel tilfredshed med

containerpladsen og hallen. Der er endrr.t ikke skiltet med den kommunale plads på Gadagervej'

Kommunen har ændret taksterne på affaldskørsel. Derfor er det måske en id6 nu at skilte med

Gadagervej.

Kommunen har desuden krævet tilbagebetaling på lmio- 250.000 kr. (250.000 kr' pr' år i 5 år)'

Beboermødet i september har trukket-første afdrag ud af budgettet, da det er kommunen, der har lavet 

fejlberegning., på vores affaldsordning fra start. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre på sagen' 

Miljøgruppen ser på alternative affaldsordninger' 

Der er informeret om affaldssortering mv' i Betonhjertet' 

Renholdelse og forskønnelse af de Erønne områder:

I foråret opfordr.d. ui tilden årlige forårsrengøring på fællesarealer og 1m'regler'

Viharhaftløbendekontaktmeddriftenomvedligeholdelseafdegrønneomlåder 
Derudover har vi været på "markvandring" med dem' 

vi har modtaget forskellige henvenderser fra beboere omkring vedligeholdelse af 1m. reglen og 

- nogle med kritik, andre med ros til driften' 
udearealeme 



På beboermødet i april blev vores forslag om'Yedligeholdelsespolitik for stor beplantning i VA afd.4
syd" vedtaget.

Afdelin-esbestyrelsen opfordrede os til at offentli,egøre planer i plejeplanen løbende.
Vi ser på plejeplanen o-e på en tilstandsvurderin-s udarbejdet af eksterne lanclskabsarkitekter i
forbindelse med Masteipianen.
Indkøbspolitik:
Vi har sikret os, at der ikke mere købes trykimprægneret træ til plankeværker og i forbindelse med
behandlingen af energibesparende foranstaltninger har vi snakket om indkøb af energibesparende
harde hvidevarer.

I forbindelse med beboerhuset har vi undersøgt miljøvenlige rengøringsmidier mv.

Beboerarrangementer: 

Grøn Dae d.24. apnl med morgenmad i Spætten og fælles afgang. Desværre var vi ictur 5 beboere, der 
mødte op til morgenmaden, men vi mødte da en del på Gadagervej. 
Gåtur på Volden d.29.april var igen et velbesøgt arrangement med kaffe i Beboerhuset. 
Skt. Hans aften d.23 jrrrl hvor vi havde fællesspisning i beboerhuset. 
Grillaften på Brogårds Piads d.13. august var hyggeligt med godt sensommervejr. 
Dragebyggerdag d.2l.oktober var ikke noget tilløbsstykke. Der kom et barn med familie. Heldigvis var 
det i forbindelse med cafd Ømen så der var hyggeligt samvær alligevel. 
Dragedagen d.24.oktober blev aflyst på grund af regnvejr og vindstille. 
Vi har besluttet ikke at aftrolde dragedage foreløbig, på grund af for få fremmødte beboere tidligere. 
Lysfest: 

Denne gang forsøgte vi os med en lysfest i beboerhuset. Da bømehuset Spætten var lukket og børnene 
flynet til ny institution, var der ikke ressourcer til børneoptræden. Det håber vi, der bliver i år. 
Fremmødet til a:rangementet var meget sparsomt selv om det var i forbindelse med Cafe Ømen 
spisning. Det håber vi også bliver bedre i år. 

Sluk Lyset: 

Earth Horu arrangementet kører igen af stablen i år. Det foregår lørdag d,.26.marts.I skrivende stund er 
der sendt informationer til diverse beboerblade og til ABC om vores arrangement. (se bilag) 
Vi får altid en trjælpende hånd ved disse arrangementer og det siger vi tak for. 

Kontakt udenfor aftlelingen:

Agendacentret har sendt en del miljøinformation ud i Betonlljertet og har derved understøttet mange af
vores tiltag. Vi har søgt og fået råd og vejledning derfra.
Vi deltog i et klimaseminar som Agendacentret afholdt. Det omhandlede "Albertslund som vedvarende
energiby?!" med tanker og ideer om hvordan vi kan begrænse co2 udslippet. 

Miljøgruppen 



Fonslag til hehoerrraø,rnet d"29.neae"ts 2Str i. 

IV{iljøgnuppens komrnissorium 4 Syd manlls 20n1- api"il 28i]2 

MiBjøgruppex?s opgave :

Det er miijøgruppens opgave er at udarbejde og gelinemføre enmiljøhandlingsplan

for afdeling 4Syd i samarbejde med interesserede beboere, afdelingsbestyrelsen og

driften.
Miljøgruppen arbejder for et konstruktiyt samarbejde meliem afdelingsbestyrelsen,

drift, beboere og relevante grupper og udvalg.
Miijøhandlingsplanen fi'emlægges til evaluering og godkendelse på

regnskabsbeboermødet hvert forår.
Miljøgruppen behandler i samarbejde med aftlelingsleder sager vedrørende

vedligehold og forbedringsarbejder af udearealer, herunder beboeransøgninger om

forskønnelse af lokale udearealer.

Miljøgruppens ansvar: 
Miljøgmppen nedsættes på regnskabsbeboeimødet i foråret hvert år. På mødet 

aflægges beretning. Der vælges min. tre beboere, som er ansvai{ige over for 
beboermødet. Andre beboere kan efter lyst og interesse inddrages i miljøgruppens 

arbejde. 

MiXj øgruppens økomomi :

På beboermøde i september bliver budgettet for udvalget fastlagt.

Deruclover bevilgesalle støne sager via afdelingens budget eller godkendes særskilt

på beboermøder. Der aflægges regnskab på regnskabsbeboermødet. 

Mnljøgninppens organisering :

Miljøgruppen holder møder ca. i gang om måneden.

Der er ingen formel ledelsesform.
på de rnånedlige møder planlægges og fordeles arbejdsopgaverne mellem gruppens

medlemmer, som så kan albejde individuelt eller i mindre grupper. På de følgende

møder sker der en opsamiing af dette arbejde.

Der skrives referat fra alle mØdet, som sendes til gruppens medlemmer.

Sidste mødes referent foretager opsamling på sageffie og udarbejder dagsorden til det

kommende møde. Opfølgning på årsplan sker på hvert møde. 

Ca. Z gange om året udarbejdes et opsamlingsreferat over miljøgruppens arbejde. 

Referatet sendes til aftlelingsbestyrelsen, afdelingslederen og Betonhjertet. 

Aktuelle sager, der ligger uden for miljøgruppens kompetence og sager, som 

miljøgruppen ønsker drøftet med aftlelingsbestyrelsen, bringes videre til 
afdelingsb estyrel s ens møde vi a kontaktperson. 



Miljøgruppems informafion :

hztriljøgmppen orienterer løbende om sit arbejCe i Betonhjertet
Ini1æg itsetcnhjeriei eller omcleite sk-rivelser lcregår phfølgende nåde:
Et medlem kan kun iegne Fz{iijøgmppen, når form og indhcid er afta1t ph etmød"e
eller mellem et fiertal i gnippen.

Kontafl<tpersoxr tiå uaevm og dnåft:
På første møde i miljøgruppen vælges kontaktpersoner til afdelingsbesfyrelsen og
drift. Disse har pligt til at orientere drift og afclelingsbestyrelsen om relevante sager.

Afdelingsleder eller andet driftspersonale deltager i opsamlingsmøder af driftsmæssig
karakter.
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Forslag til beboermødet d.29.marts 2011 

Mingøhamdlimgspnam fon aprll 2011- nnerts 2Ø12 

for VA afC. 4 SycX. 

"l-iistorls" 
: ^n 4 syci ei cler gennem en de1 år været iværksat ffiange tiitag for at spare på 

resuiserne og mindske forureningen af miljøet. F.eks. individuel måling af varme og 

vand og stop for brug af pesticider på fælles arealer,løbende udskiftning af 
trykimprægneret træ til en mere rniljøvenlig sort (Superwood) og en ny og mere effekliv 

affaldsordning, der trådte i kraft januar 2006 og er videreudviklet. 

Derudover., d.t sket en større renovering af de grØnrLe områder i de forløbne år. 

Der har clesuclen været fokus på besparelser på el og vafine bl.a. via 

"Klimaudfordringen". 

Hovedformål 
ffo*aøt*ålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er 

nødvendigt, hvis der også skal være ordentlige miljøresurser til vores efterkommere. 

Formål 
Vfifj"ttundlingsplanens foimål er at planlægge og synliggffe de handlinger afdelingens 

drift, afdelingsbestyrelse, genbrugsgruppe ogmiljøgruppe vil arbejde med i2011-2012 

for at spare på resurseme og passe på det omgivne m\liø. 

Miljøhånd6ngsplanens indhold skal være forankret hos både beboere og ansatte og skal 

godkendes på bebo ermødet. 

lndsatsområder i 201 1 -2012: 
El og varmeforbrug:
Vi vil løbende informere om tiltag til nedsættelse af eneigiforbruget.

Ved brug af el og vanne i boligeme udleder vi tilsammen mange tons CO2 om året.

Derfor skal alle beboere inddrages aktivt i sparebestræbelserne.

Miljøgruppen ønsker samarbejde med driften vedr. information og rådgivning om

besparelser på energien.
Information-foregåivia artikler i Betonhjertet og ved an-angementer og ved individuel

kontakt til husstande efter behov.

Rådgivning foregår ligeledes ved personlig henvendelse fra beboerne'
pt. tilbyd.iatU*ttrlund varmeværk gratis servicetjek omkring varme. (se AP)

Miljøgruppen og driften udlåner Sparometer tii måling af elforbruget.

fvfiiøS*piren, diiften og Agendacentret araejder på et solcelleprojekt på beboerhusets

tag.
Vtlljøgruppen vil føIge arbejclet med Masterplanen (renovering af gårdhusene) omkring

oå isoleiingen af ydervæggene lever op til standarden for 2015).
"tr.tgr;tittug.(f.eks.Affald:
Der skal løbende ske information til beboeme.

Miljøgruppen ser på opfølgning og evt.alternativer af nuværende affaldsordning i

samarbejde med drifl, genbrugsgruppe og miljøgtuppe'

Renhol lse af de

@fø1geoppådeforgangneårsaktiviteteromkringforskønne1se 
af egne fællesarealer ved forårsrengøringen: f.eks. ved kommunens arangement Grøn 

Dag. 



Der skal ske et løbende samarbejde med driften omkring vedligeholdelse og
forskønnelse af udearealerne i henhold til beboennødebeslutning af april 2010. Men der
skal ikke sættes siørte projekter i gang på grund af renoveringen af husene.

{iv{asterplanen).
Der skal foretages rnarkvanclring mindst 1 gang åilig mei driften.
Indkøbspolitik:
I-øbende samarbejde med driften om en mere miljøvenligindkøbspolitik.
Beboeran'angementer:
Aftroldelse af affangementer for alle beboere: De traditionelle affangetnenter,
temamøder mv.
Kontakter udenfor afrlelin gen :

Holde kontakt med andre boligafdelinger omkring affangementer, miljøarbejde o.a. og
Agendacentret mv.
Infomation:
Vicleregive aktuel information til beboerne fra relevante miljøiltag via Betonhjertet,
hus standsomdeit materiale, på beboe tmø der, v ed arc angementer o. a.

Principper for VA 4 svds miliøarbejde. 
e Indsats for at nedsætte CO2 udslip, ved aktivt at arbejde med besparelser på el og 

vaffne.
€ Mest muligt af vores affald skal sorters, komposteres og genbruges.
e Sikre at ansatte og frivillige opdateres om sortering af storskrald.
o Der ikke bruges pesticider, kunstgødning eller andre miljøskadelige midler i

afdelingen, herunder i og omkring gårdhaverne.
e Rydclet beplantning erstattes af ny beplanbring, men ikke nødvendigvis sanlme

sted.
e Afdelingens indkøb skal rniljøvurderes i forhold til miljømær'kning, forbrug i

anvendelsesperioden og som potentielt affald.
e Indkøb og udskiftning af hårde hvidevarer skal ske i henhold til

beboermødebeslutning fi'a april 20 1 0.
o Samarbejde med udvalg og grupper omkring fælles engagement i

miljøspørgsmålene.
e Beboerne medinddrages via beboeraktiviteter og informationer bl.a. via

Betonhjertet. 
e Støtte op om spirende beboeraktiviteter i aftlelingen. 
e Hvert år, i forbindelse med beboermøde med valg til miljøgruppe, gøres der status 

over miljøgruppens arbejde i form af en skriftlig beretning. 

Miljøgruppen 




