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Afdelings bestyrelsen@VA4syd.dk

Indhold :
CAFE JUNI MENU

side

3

”

Bestyrelsesmedlemmer:
Tove Meyling

Ørnen 17 A

43 64 84 66

3

Helle Kristoffersen

Ørnen 15 A

60 43 24 20

VASK DIT HUS

4

Henny Eilersen

Ørnen 26 A

43 64 15 94

BUDGET 2012

5

Vibeke Hansen

Hanen 4 A

61 69 36 62

INDLÆG TIL BETONHJERTET

5

Dorthe Larsen

Ørnen 13 E

52 40 78 36

DET SKAL DU NOK OGSÅ LÆSE

ABC KALENDER JULI MÅNED

”

6-7

Anita V

Svanen 12 B

24 24 40 74

GRØNT REGNSKAB

”

8-9

Flemming V. Wallin

Ravnen 14 A

43 62 30 30

INDLÆG TIL BETONHJERTET

”

9

Suppleant:

VAGTPLAN

10

Tonni Bodal

Ørnen 9 E

26 59 94 76

BØVL MED IT OG TV SIGNALER

10

Tonni Lilja

Ørnen 2 B

50 71 44 71

NAVNE OG ÅBNINGSTIDER

”

11

10 ÅRS JUBULÆUM PÅ BROGÅRDSPLADS

”

12

Se mere på hjemmesiden www.va4syd.dk
——————————————————————————————–—-

Ejendomskontor Svanens kvt.. 22
Afdelingsleder:

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. august 2011.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. juli
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: Nissen’s Stæreunger ønsker god sommer
Bagsiden: Birthe Lunau
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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 kl. 10—12

Gennbrugsgruppen
Betonhjertet juli 2011
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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.

JULI MENU

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

7 juli

HORNFISK

14 juli

FERIE

21 juli

FROKOSTTUR MED HESTEVOGN TIL MADPAKKEHUSET VED MOSEN VI STARTER KL 12 FRA
BEBOERHUSET

28 juli

FERIE HYGGE MAD

Ps.:

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 den 21 juli kl 12.

Udenfor BO-VEST´s og Ejendomskontoret´s åbningstid skal man
ringe til følgende 70 21 51 34

Undgå bøvlet ring med det samme

Har du problemer med internet og TV så ring med det samme til udbyderen har nabo samme fejl få også naboen til at ringe ….ellers sker der

”Ørnen”

Fotogruppen tager på fototur til København
Tirsdag Den 5/7-2011 kl 10.00 tager fotogruppen på fototur til
københavn.
Vi skal ind og tage nogle gode billeder af gamle huse bylivet eller på museum hvis det er regn.
når vi har lært at lave nogle gode billeder med nogle gode udsnit går vi ind og får lidt frokost og derefter tager vi hjem . om
aftenen er der almindelig fotoaften for sidste gang inden sommerferien hvor vi skal prøve at tilrette dagens foto samt hygge
lidt håber der er en der bage en kage.
Se ABC kalender på siderne 6 og 7

Morgen-it

Kører videre den 7 , 21 og 28 juli det er kl 9:00
Morgenbrød og kaffe plus løsning af it og hjælp til smatphones
o.lign god sommer
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Endnu en opfordring til at vaske dit hus!
I sidste nummer af Betonhjertet opfordrede vi til at gøre en
indsats for at få vore huse og dermed afdelingen til at se pænere ud.
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.
Ved henvendelse til driften kan du få udleveret rensemiddel
og værktøj til rengøring af dit hus.
Der er indkøbt sikre stilladser, vandslanger, sprøjter og børster, som kan lånes til arbejdet.
To medlemmer af afdelingsbestyrelsen har afprøvet midlerne
med et godt resultat. Se: Ravnen 14 A og Ørnen 17 A.
Det er en overkommelig opgave at vaske huset (synes undertegnede)! Det tog mig ca. 1 time at sprøjte algemidlet på med
den udleverede sprøjte, og et par dage efter tog det ca. 3 timer at vaske eternitpladerne.
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
På afdelingsbestyrelsens vegne
Tove Meyling

Løsning på ”Hvornår var det nu det var?”
1997 var det rigtige svar klippet var fra VIiVA
hjalp det så — kunne jeg jo spørge...
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Samlet set har vi ligeledes brugt mindre varme. Det skyldes
først og fremmest renoveringen i etagehusene i Nord. Både i
AB og VA Nord er der igen sket markante fald i varmeforbruget - henholdsvis på 16 og 18 %. Det er 3. år, der sker så store
fald i varmeforbruget, så man må sige, at renoveringen har
vist sit værd! I resten af boligområderne er der brugt lidt mere
varme, også når det er indregnet, at det har været en særlig
kold vinter.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk

Indlæg til Betonhjertet:
Kære hundelufter, som lufter hund på græsset bag Ørnens Kvarter vil I ikke godt huske at fjerne ”Hundelorten”
efter jeres hund.
Vi er en del som selv har hund og er trætte af alle de
”Hundelorte” som vi fjerner udenfor vores have.
Sørg altid for at ha poser med til din hundeluftning så bliver vi alle glade.
Forslag til P-plads Ørnens Kvt 18A: kunne man ensrette
starten af Ørnens Kvarter ved den store P-plads?
Da man kører begge retninger og da en del ikke parkerer
på P-pladsen men udenfor sin hoveddør, er der nogen
gange proplemer, med at folk er ved at køre sammen.
Kan den laves 1 P-plads til hver bolig da mange har 2 biler
eller carport som ikke bruges. Så tit kan man ikke finde en
p-plads.
Dianne Ørnens Kvarter 18A
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Grønt Regnskab 2010

Budget 2012
Afdelingsbestyrelsen, driften og BO-Vest er godt i gang med, at
udarbejde afdelingens budget for 2012. Afdelingens beboere og
ikke mindst afdelingens udvalg og grupper opfordres derfor til,
at komme med input til budgettet, og gerne inden den 25. juli.
Ønsker og forventninger til budget 2012 kan sendes pr. mail til
bestyrelsen@va4syd.dk eller afleveres til enten driften eller et
af afdelingsbestyrelsens medlemmer - se adresselisten bagerst
i Betonhjertet.
Årets budgetbeboermøde forventes afholdt den 13. september.
På vegne af afdelingsbestyrelsen
Flemming V. Wallin

Kommunens Grønt Regnskab for 2010 er kommet og kan læses på kommunens hjemmeside på:
http://groentregnskab.albertslund.dk. I år har man valgt udelukkende at lave en digital udgave, og det gælder også for de
små grønne regnskaber, der plejer at blive husstandsomdelt.
På hjemmesiden kan du finde dit boligområde, og hér nærstudere hvordan det går med forbruget af vand, varme og strøm.
Vi har studeret tallene for boligområderne, og det er ikke kedelig læsning.
Først og fremmest må vi glæde os over, at albertslundernes
vandforbrug er faldet igen! Vi bruger nu 104 liter vand pr. person i døgnet. Det er 2 liter mindre end året før. Vi nærmer os
altså målsætningen på 100 liter i 2012. Opmuntrende er det
især at se, at 3 boligområder, der alle lå under de 100 liter i
forvejen, har haft et yderligere fald i vandforbrug og nu kun
bruger mellem 83 og 88 liter vand i døgnet pr. person. Det viser, at det også bør kunne lade sig gøre for os andre at nedsætte vores forbrug yderligere.
Vores forbrug af strøm er ligeledes faldet, dog kun med knap 1
%. Det er ikke meget, men det er absolut et skridt i den rigtige
retning. Et af de boligområder, der trækker i den rigtige retning, er Galgebakken, hvor der har været et fald på hele 6 %.
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Indlæg til Betonhjertet:
Nu har jeg i 33 år selv slået vores græsplæne i Svanen 11
med en håndskubber – men de sidste par år
er græsplænen blevet en stor kattebakke, så jeg starter med
at fjerne kattelort med en skovl og bagefter må jeg
vande det sidste bort. Det er bl.a. en rød kat som benyttet
græsplænen, og det synes jeg ikke er rimeligt
og jeg håber, at det i fremtiden vil stoppe, hvis ejerne læser
dette indlæg.
Vi har i perioder katte i vores have om natten, og det gør at
vores hund begynder at gø, og vækker både os
og naboerne.
Mvh.
Flemming
Svanen 11
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