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Nyt fra Genbrugsgruppen
Genbrugsgruppen har besluttet at for fremtiden,
vil åbningstiden om søndagen være fra kl. 10-12
DetteBetonhjertet
træder i kraft
fra på søndag 1. maj 2011
maj2011
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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. juni 2011.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. maj
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: Bo Jacoksen
Side 3 ”over plankeværket af HDI
Side 9 fredagsbajer af Anette Voergård
Betonhjertet maj2011

2

MAJ MENU

”Ørnen”

5 maj

SKIPPERLABSKOVS / TAGE OG ERIK

12 maj

BØF LINDSTRØM MED TILBEHØR /HENNY

19 maj

STORE BEDEDAGSSTEG MED VARME HVEDER
SE OGSÅ BAGSIDEN

26 maj

KALKUN I CHILI-CHOKOLADESOVS /ULLA

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

Portvinsonsdage fortsætter onsdag den 11. maj
Kl 14 i beboerhuset. På gensyn de driftige kvinder.
Betonhjertet maj2011
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Vi fortsætter…de boligsociale viceværter på
ejendomskontoret

Også i maj & juni kan du en gang om ugen møde en af de
boligsociale viceværter fra ABC på ejendomskontoret i
Svanens Kvarter. Vi vil være der hver mandag i maj & juni
mellem kl. 8.30 – 11.00, dog ikke i ugerne 20, 24 & 26. I juli
måned holder vi feriepause. Har du f.eks. ideer til aktiviteter, du synes, ABC skal sætte gang eller vil du søge penge
til nogle aktiviteter, så kom forbi, når Grethe er der i uge
19. Kender du nogle, der har brug for en hjælpende hånd
til at overskue hverdagen eller finde de rette kontakter i
kommunen og lign., så kom, når Lea er der i uge 18, 22
eller 25. Er du barn/ung og kunne tænke dig at dyrke sport
eller gå til noget i din fritid, eller kender du børn og unge,
der mangler noget ’fornuftigt’ at tage sig til, så tøv ikke
med at komme forbi, når Lam sidder på ejendomskontoret
i ugerne 21 & 23. Ellers kan du som altid komme i kontakt
med os per mail eller telefon: Grethe Kock, gek@bovest.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 – eller kig på hjemmesiden www.abcenter.dk

Kom og hør mere om sundhed, ernæring & diabetes,
få lækre smagsprøver på sund mad, afprøv sjov motion, lad dig forkæle ved massage eller
zoneterapi – eller få et sundhedstjek
Program hustandsomdeles ugen før
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Nyt fra it-verden
Sommeren er kommet og derfor
er faren for at lave fejl 40 minsket så derfor holder it aftenerne om tirsdagen pause.
Til gengæld forsætter torsdag
morgen .
Med morgenboller og alle itproblemer løses måske
God sommer fra It-nørderne

Afdelingsbestyrelsen konstitueret sig :
Økonomiudvalg: Tove Meyling, Anita Wittusen, Helle Kristoffersen og Flemming Vinther Wallin.
Husordenudvalg: Flemming Vinther Wallin
Information i Betonhjertet: og hjemmesiden:
Henny Eilersen, Dorthe Larsen
VA - Foreningssekretariat: Flemming Vinther Wallin
BO-Vest - Repræsentantskab: Vibeke Hansen
Samråd for Masterplan : Tove Meyling, Helle Kristoffersen
Følgegruppe for Masterplan Syd vedr. gårdhusene: Tove Meyling, Helle Kristoffersen og Rein Rubenkamp
ABC-Styregruppe: Tonny Bodal, Flemming Vinther Wallin
ABC-Arbejdssekretariat Flemming Vinther Wallin
Henny Eilersen er kontaktperson til Genbrugsgruppen og Fastelavnsudvalget.
Se mere på VA4SYD.DK
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Nyt fra Brugergruppen – april 2011
* Mange har svært ved at betale for det højere varmeforbrug i 2010
* Vinterplan for afhentning af affald
* Nyt stort vandsamarbejde måske på vej
* Agenda Centeret
* Brugergruppens Årsberetning
Mange har svært ved at betale for det højere varmeforbrug
i 2010
2010 var et rigtig koldt år. Så mange har fået en ekstraordinær høj regning sammen med årsopgørelsen. Kniber det
med at betale den i et hug, kan man henvende sig til varmeværket for at få en afdragsordning.
Vinterplan for afhentning af affald
Vinterens megen sne gjorde det meget vanskeligt for
skraldefolkene at hente affald. Der var ikke ryddet alle steder, og det var glat, så flere skraldefolk faldt og kom til
skade. Det dur naturligvis ikke. Derfor har Brugergruppen
nu nedsat et udvalg, der sammen med Forvaltningen skal
se på, hvad vi gør, når der ligger meget sne. Skal skraldefolkene have pigsko? I hvilke områder er der særlige problemer? Hvilke fraktioner skal afhentes og hvilke kan vente? Skal der opstilles containere på strategiske punkter,
hvor folk kan bringe deres affald til? Hvordan informerer vi
om ændringer i indsamlingen?
Udvalget skal naturligvis være klar med en plan inden næste vinter.
Nyt stort vandsamarbejde måske på vej
Efter at Folketinget har besluttet at kommunernes vandsektor skal udskilles i selvstændige aktieselskaber, findes
der nu rundt om i landet mange små ”Vand A/S’er”.
Alene i Albertslund er der 4. Det er måske ikke det mest
hensigtsmæssige, så derfor går snakken blandt de sjæl-
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landske vandselskaber om at slå sig sammen til et stort
selskab. Umiddelbart synes det hensigtsmæssigt, ikke kun
af administrative grunde, men også af hensyn til varetagelsen af vores fælles interesse i at beskytte grundvandet.
Agenda Centeret
Agenda Centeret har fremlagt sin årsberetning for 2010.
Brugergruppen har godkendt den og indstillet til Kommunalbestyrelsen, at Agenda Centeret også i 2011 får sit normale tilskud. Beretningen kan ses på
www.agendacenter.dk
Brugergruppens Årsberetning
Brugergruppens egen Årsberetning er ligeledes kommet og
den kan læses på kommunens hjemmeside
www.albertslund.dk
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe

Tak til de ca 75 som mødte op den første april til en hyggelig fredagsbajerkoncert
Med dejlige boller, godt øl, for lidt vin og ikke mindst sang og
musik både på dansk og svensk .
På gensyn til 1 april næste år

fredagsbajerudvalget
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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 70 21 51 34

Sæt kryds i kalenderen
Program følger i næste nr.
Du kan allerede nu bestilte bord til lopper eller
andet som du vil vise frem eller sælge.
Røgovn og grillen vil være tændte ...
Arr.gruppen
Betonhjertet maj2011
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Afdelings bestyrelsen@VA4syd.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Tove Meyling

Ørnen 17 A

43 64 84 66

Helle Kristoffersen

Ørnen 15 A

60 43 24 20

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

Anita V

Svanen 12 B

24 24 40 74

Flemming V. Wallin

Ravnen 14 A

43 62 30 30

Tonni Bodal

Ørnen 9 E

26 59 94 76

Tonni Lilja

Ørnen 2 B

50 71 44 71

Suppleant:

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

Genbrugspladstider

Alle hverdage kl. 11—11,25
Alle torsdage kl. 17— 18
Alle søndage kl. 10—12
Gennbrugsgruppen
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Gåtur på volden d.19.maj
Traditionen tro går vi aftentur på volden
Storebededags aften.
Vi følges ad fra Café Ørnen i beboerhuset eller vi
mødes på volden ved Brogårds plads kl.19 og
starter voldvandringen derfra.
Der er muligvis en øl - eller vandpause på vejen –
traditionen tro!
Vi afslutter med hveder og kaffe/saft i
beboerhuset Ørnen
Svanens kvt.22
Vel mødt
Miljøgruppen 4 syd
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