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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. juli 2011.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. juni
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: Jørgen Hansen
Bagsiden: Lena Kujahn
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JUNI MENU

”Ørnen”

2 juni

LUKKET PGA LUFTFART

9 juni

THAI PÅ DEN ÆGTE MÅDE / MEL

16 juni

FØDSELDAGSRET GRILLET KRONVILDTKØLLE/
OG HJEMMELAVET ISLAGKAGE / MANGE

23 juni

SANKT HANS GRILLMENU

30 juni

FARSBRØD SOM KUN ULLA KA’ LAVE

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

5 års fødselsdag er jo meget godt gået !!!
Meget kan skrives i den anledning.
Men dyre konsulentpenge har vi ikke til rådighed så derfor denne lille 5 års rapport .
Men 5 gange 50 aftener har vi ca 35 beboere siddet og
nydt megen god mad - meget nyt har vi nok også smagt
Til Askerød har vi nok også kørt
Netværket har vi nok også
Brokket os har vi nok også
Planlagt ture har vi nok også
Sunget en enkelt sang har vi nok også
9100 portioner har vi nok også serveret uden at det har
kostet husleje kroner.
Fået et godt beboerhus har vi nok også
Fået skabt konflikter har vi nok også
Fået løst dem har vi nok også
Fået noget har vi nok også
HIP HIP HIP HIP HURRA har vi nok også råbt
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Tid til forårsrengøring – vask dit hus!
Som det er fremgået af tidligere skriverier, starter renoveringen
af vores huse først i 2015, når renoveringen af rækkehusene er
afsluttet.
Indtil da skal vi sørge for at vores afdeling bliver vedligeholdt, så
her er rart at bo.
Mange af husene i afdelingen er med tiden blevet meget sorte
på eternitten, og flere beboere har på eget initiativ rengjort deres huse – og det pynter rigtig meget!
Vi synes, det kunne være godt, hvis vi alle gjorde en indsats, og
forsøger at rengøre vores huse.
Husene må ikke trykspules, fordi eternitpladerne indeholder asbest, men pladerne må gerne vaskes med en blød børste/kost.
Driften har fået en maler til at lave et forsøg med forskellige rensemidler, og driften vil nu indkøbe det mest effektive middel +
et stillads og bløde koste.
Ved henvendelse til driften kan du få udleveret rensemiddel og
værktøj til rengøring af dit hus.
God fornøjelse – og vi håber at mange vil benytte sig af tilbuddet!
HUSK, at du også stadigvæk kan få maling til maling af plankeværk og træværket på dit hus.
Eternitpladerne må ikke males!
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen/ Tove Meyling

Hvornår var det nu det var?
1995,1997,1999,2001,2003,2005
Se svaret i juli nr.
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Skaterbaner, boldbure og parkour er blevet en del af det nye bybillede. Byerne skal fremme aktiv livsstil, men hvad nu hvis farmor er mere til parker end parkour? En ny kampagne, ”Byen for hele livet”, viser gennem events og aktiviteter, hvordan indretningen af byen kan
fremme sund og aktiv livsstil for 60+’ere. Kampagnen foregår i Albertslund, Frederiksværk, Ringe, Horsens og Aalborg fra den 30. maj
- 13. juni 2011.

Kampagnen er skabt af Dansk Arkitektur Center (DAC) i samarbejde
med fem danske kommuner og støttet af TrygFonden og Realdania.
I 2050 vil hver fjerde dansker være over 65 år. Mange af disse ældre vil stille nye krav til, at deres byer fremmer muligheden for at
opretholde en sund og aktiv livsstil. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Sund By Netværket*, kan det betale sig at investere i at designe byerne, så de fremmer sundhed. Det bidrager ikke alene til øget livskvalitet og lavere udgifter til sundheds- og plejesektoren, det bidrager også til økonomisk vækst og større social
sammenhængskraft.

”De fleste kommuner ønsker at tiltrække unge borgere og familier.
Derfor har vi haft nogle år, hvor byudvikling i høj grad har været rettet mod de unge. Men i mange byer er virkeligheden den, at 20 % af
indbyggerne er over 65 år. Derfor skal arkitekter og kommunale
planlæggere have øje for, hvordan bydesign både kan fremme muligheden for at leve sundt og aktivt hele livet, - og hvordan det omvendt kan få livet tilbage i byerne”, siger Kent Martinussen, adm.
direktør i Dansk Arkitektur Center.

”Kampagnen ”Byen for hele livet” er væsentlig, fordi den sigter
imod at indrette byen, så borgerne får lyst til at bevæge sig i den.
Med ”Byen for hele livet” får især de ældre flere muligheder for at
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fortsætte med at være fysisk aktive – og det bidrager til at øge sundheden og dermed trygheden i Danmark,” siger direktør i TrygFonden, Gurli Martinussen.

Power Walk med Chris MacDonald og DM I kanonkuglekast
Kampagnen ”Byen for hele livet”, som blandt andet består af en lang
række lokale aktiviteter, skydes officielt i gang i Aalborg, hvor borgere på 60+ får mulighed for at udfordre sig selv på en powerwalk med
Chris MacDonald. I Frederiksværk har de taget byens historie frem
og Industrimuseet arrangerer blandt andet DM i kanonkuglekast. I
Albertslund vil kunstneren Nis Rømer skabe skønne haver mellem
boligblokkene i Albertslund Syd. I Horsens kan byens borgere være
med til at bygge en fitness bænk, og i Ringe får de en midlertidig
petanquebane midt i byen.
Kampagne med folkelighed og faglighed i fokus
Kampagnen ”Byen for hele livet” har både et fagligt og folkeligt sigte. Ude i de fem byer indtages byrummet af fotostater af mænd og
kvinder på 60+, hvor byens borgere præsenteres for kampagnen og
de lokale aktiviteter. I byerne vil der også være opstillet midlertidige
installationer som aktivitetsbænke og komfortable gynger for ældre.
I hele kampagneperioden er der tilbud og lokale events og aktiviteter med fokus på tryghed, leg og bevægelse.
I Albertslund, Horsens og Aalborg inviterer Byens Helte v/ sociolog
Julie Abitz borgerne med på en gåtur, hvor de taler om deres drømme for byen og om de forhindringer, de møder på deres vej. Fortællingerne overleveres efterfølgende til byernes kommunale politikere.
Kampagnen fortsætter på nettet
Viden om sunde byrum, cases fra hele verden, ekspertinterviews og
relaterede initiativer er samlet på websitet www.bæredygtigebyer.dk, som henvender sig til kommunale
planlæggere, arkitekter og andre der arbejder med – eller interesserer sig for byudvikling. Materialet vil være tilgængeligt fra den 30.
maj 2011.
Samarbejde på tværs af forvaltninger og det lokale foreningsliv
De lokale programmer er skabt i samarbejde med Aalborg Kommune, Horsens Kommune, Fåborg – Midtfyn Kommune, Halsnæs Kommune og Albertslund Kommune på tværs af fag-forvaltninger inden
for sundhed, kultur/fritid og planlægning. Bag arrangementerne står
lokale kulturinstitutioner og idrætsforeninger som blandt andet Senior Idræt, DGI og Ældresagen. Kampagnens faglige indhold bygger på
researchmateriale udarbejdet af Center for Idræt og Arkitektur,
Kunstakademiets Arkitektskole.
Betonhjertet juni 2011
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Sund i Syd

Onsdag, den 18. maj lagde beboerhuset Ørnen hus til en spændende
dag i sundhedens tegn.
Mellem 65 og 70 besøgende fra alle
boligafdelinger i Albertslund Syd og
Kanalens Kvarter gjorde dagen til en klar succes – både formiddag
og eftermiddag blev der gjort flittigt brug af arrangementets forskellige sundhedstilbud: Der var en række smagsprøver på sund
mad – her kunne man også tage opskrifter med hjem – man kunne
få svar på sine spørgsmål omkring sundhed og ernæring eller også
få en snak omkring diabetes med en sundhedsformidler fra Albertslund kommune. Nogle gæster gjorde også brug af de motionstilbud,
der kunne afprøves den dag, såsom ryggymnastik og TaiChi – begge dele under ledelse af professionelle instruktører. Særlig populært var massage og zoneterapi, hvor 2 behandlere stod klar til at
tage imod gæsterne hele dagen. Her var der ingen ledige tider til
sidst – ligesom ved sundhedstjekket, hvor gæsterne kunne få målt
deres blodtryk, BMI og biologiske alder. Og netop ’aldersmålingen’
gav anledning til mange begejstrede udråb: ”Hvor herligt, så blev
jeg lige 15 år yngre”.
Der blev snakket, netværket og hygget en hel del. Og da dagen var
omme, blev der trukket tre vindere blandt de rigtige besvarelser i
sundhedsquizzet, som alle kunne deltage i i løbet af dagen. De tre
lykkelige vindere fra hhv. Krebsens Kvarter, Nøglens Kvarter og Kanalens Kvarter kunne hver tage imod en kurv fyldt med sunde ting
& sager.
Dagen blev arrangeret i et samarbejde mellem
frivillige fra Syd, kommunens sundhedsformidler, praktikanter/studerende i sundhed & ernæring og ABC – og gæsterne havde mange rosende ord om arrangementet. ”Det er et su-

pergodt arrangement – jeg ved, der er en del,
der efterlyser sådan noget, og jeg vil håbe, I
kan holde det noget oftere.”, som en af beboerne udtrykte det.
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60 kg reklamer ind ad brevsprækken …
Flere nyder at kigge i ugens reklamer og finde de gode tilbud – hér har reklamerne sin berettigelse. Men for mange
ender stakken med reklamer ulæst i papircontaineren. En
ny undersøgelse viser, at 20 % af de albertslundere, der ikke har et ”Nej Tak til Reklamer” - skilt, egentlig gerne vil have et, men bare ikke lige har fået tilmeldt sig endnu.
En af grundene til at mange ikke har fået fat i ”Nej Tak til
Reklamer” – skilt er, at det er blevet lidt mere bøvlet at tilmelde sig, end med den gamle ordning. Men sætter man sig
til sin computer, kan det gøres på 5 – 10 min. Klik ind på
www.postdanmark.dk, herefter på ”eposthuset” og på
”Reklamer Nej Tak” og følg så vejledningen.
Ud over at spare sig selv for besværet med at skulle bære
reklamerne over i papircontaineren sparer man også miljøet
for en del, ved at sige Nej Tak til reklamerne. I dag har en
fjerdedel af husstandene i Albertslund et ”Nej Tak til Reklamer” – skilt siddende. Den resterende del af byen modtager
tilsammen 586 tons reklamer om året, og det medfører en
CO2 udledning på godt 1.350 tons.
Selvom du ikke modtager reklamer, behøver du ikke gå glip
af alle de gode tilbud. Alle dagligvarebutikker har deres tilbudsaviser på deres hjemmesider. Derudover er der flere
hjemmesider, bl.a. www.etilbudsavis.dk som samler alle tilbudsaviser og sammenligner priser på de varer, du er interesseret i med udgangspunkt i de butikker, der
er
i dit lokalområde. Nemt, når først man kommer i gang. Erstatter du alle reklamerne
med tilbudssøgning på nettet, så udleder
du 75 kg. CO2 mindre om året.
Læs mere på www.reklamernejtak.nu
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk
Betonhjertet juni 2011
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Aktivitet i dit boligområde
Har du lyst til, at arrangere en social aktivitet I dit boligområde, så kan du søge
ABC gruppen om et tilskud på max 2000
kr. til dækning af udgifterne.
Aktiviteten skal være åben for alle beboere.
Flere kan gå sammen om ideer til hvad
denne aktivitet skal dreje sig om, gerne
noget hvor man kan få rigtig mange til at
deltage.
Hvis du har lyst til at gå i gang med
ovenstående, så kontakt Grethe Koch
60354639 (gek@bo-vest.dk)
eller Lea Sørensen 60354638 (lso@bovest.dk for yderlige oplysninger om fremgangsmåden.
Med venlig hilsen Henny Eilersen

12

Betonhjertet juni 2011

Betonhjertet juni 2011

13

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 bliver husstand omdelt ca 12 juni
Du kan allerede nu bestilte bord til lopper eller andet som
du vil vise frem eller sælge.
Røgovn og grillen vil være tændte ...
beboerhuset@va4syd.dk
Arr.gruppen

14

Betonhjertet juni 2011

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

52 40 78 36

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
torsdag 17.30 - 18.00

Genbrugspladstider i JUNI
Alle hverdage kl. 11—11,25
Alle torsdage kl. 17— 18

Alle søndage undtagen pinsedag kl. 10—12
Ekstra åben anden pinsedag kl. 10—12

Gennbrugsgruppen
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Aftentur på volden
Torsdag aften før Store Bededag gik vi, traditionen tro, tur på volden.
Solen skinnede og der var god stemning. De fleste af os havde spist
god mad i Café Ørnen inden.
Vi kom igen forbi Lone og Lars, der gav øl og vand – tak for det J.
Desværre var ovalerne (bedene) på volden ikke fræset, så vi kunne
ikke så bedene til med blomster. Det må vente.
Tilbage i beboerhuset fik vi kaffe og hveder. Alex og Jørgen havde
bagt og nogle var blevet tilbage for at lave kaffe og varme hvederne
– også tak for det. Vi sang nogle gode sange og hyggede os.
Vi var 44 glade beboere.
Tak for en hyggelig aften og tak for hjælpen til alle, der hjalp til – også med oprydningen til slut.
Miljøgruppen
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