
  VA 4 sydVA 4 sydVA 4 sydVA 4 syd                          Nr. 9 september 2011Nr. 9 september 2011Nr. 9 september 2011Nr. 9 september 2011     

Onsdag 21.september afholdes det årlige budget-
beboermøde se mere side 4, 5 og bagsiden    

Seksplettet  køllesvinger taget af Sanne Nissen  
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Indhold : 

CAFE ØRNEN MENU SEPTEMBER ” 3 

FORANDRINGER I 4 SYD ” 4 og 5 

NAVN PÅ BROGÅRDSPLADS ” 6 og 7 

ABC KALENDER SEPTEMBER ” 8 og  9 

GRØNT REGNSKAB ” 10 

VAGTORDNING ” 10 

FOTOGRUPPEN ” 14 

BUDGETBEBOERMØDE 2012 ” 16 

SVØMNING ” 11 

SÅDAN FJERNER DU LUGT FRA AFLØB ” 12 

GÅ 1 TON ” 13 

OPSTART HOS SYDSPÆTTERNE ” 14 

NAVNE OG ADRESSER PLUS GENBRUG ” 15 

BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 sydBETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 sydBETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 sydBETONHJERTET 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. OKTOBER 20111. OKTOBER 20111. OKTOBER 20111. OKTOBER 2011.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25inden 25inden 25inden 25. 
SEPTEMBER 2011SEPTEMBER 2011SEPTEMBER 2011SEPTEMBER 2011    
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i post-
kassen Svanens kvt 22,  
eller kan sendes som e-mail til: info@va4syd.dk     

Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 
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1 sep  SYD KATALANSK LEVERGRYDE / BLOMKÅL 
OG MOS /JØRGEN 

8 sep  RØGET LAKS / RØGHOLDET JAN / WILLY 
OG TAGE 

22 sep  SEPTEMBER RETTEN / ANETTE 

29 sep KYLLINGEFILET BACONINA MED PASTA/
GRØNT OG KRYDRET TOMATSAUCE / 
HENNY 

16 sep  FISKEFILET FORENTINE / ULLA 

”Ørnen” 

Jordhumle i tidsel   foto: Sanne Nissen 

    
IT IT IT IT ----    morgencafe   Hver torsdag kl.: 9:00 morgencafe   Hver torsdag kl.: 9:00 morgencafe   Hver torsdag kl.: 9:00 morgencafe   Hver torsdag kl.: 9:00     
    
Vi mødes til morgenbrød og kaffe Vi mødes til morgenbrød og kaffe Vi mødes til morgenbrød og kaffe Vi mødes til morgenbrød og kaffe     
og det er også her, vi løser større computerproblemer.   og det er også her, vi løser større computerproblemer.   og det er også her, vi løser større computerproblemer.   og det er også her, vi løser større computerproblemer.       
    
Åben for alle Åben for alle Åben for alle Åben for alle ----    også jer uden pcogså jer uden pcogså jer uden pcogså jer uden pc----problemer.     problemer.     problemer.     problemer.         
    

Du tilmelder dig    Du tilmelder dig    Du tilmelder dig    Du tilmelder dig        
tirsdagen før.tirsdagen før.tirsdagen før.tirsdagen før.  
    
cafe@va4syd.dk 
 
eller smid en seddel  ind           
i beboerhuset. 
 
Prisen er ca.:35,00 kr. 
Vi mødes kl. 18.00 
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Forandringer i 4 Syd 
 
DriftenDriftenDriftenDriften    
    
Hvis man gennem de seneste måneder har haft sin gang på ejen-
domskontoret, så vil man have set at der mangler et kendt an-
sigt. Arne som i mange år har været en del af afdelingens drift, 
stoppede med udgangen af juni, og stillingen vil ikke blive genbe-
sat. 
 
Det betyder dog ikke, at driftspersonalet bliver nednormeret, 
men der sker en omstrukturering således at den daglige admini-
stration og drift bliver mere effektiv. 
 
Siden starten af 2010 har afdelingens driftsleder været delt med 
4 Række, hvilket har været til begge afdelingers fordel, dels stod 
4 Række og manglede en halvtids driftsleder, og tesen var, at der 
i 4 Syd ikke var driftsleder opgaver nok til en fuldtidsstilling, sam-
tidigt med at der manglede hænder til at udføre det praktiske ar-
bejde. 
 
I foråret 2011 blev en længe ventet analyse af driftens samlede 
opgaver færdig, og den viste at tesen holdt stik – der var for få 
hænder til det praktiske! 
 
Den nemme løsning var at ansætte mere personale, med deraf 
følgende huslejestigninger. Alternativet var dog en del mere inte-
ressant, for kunne den daglige drift ikke optimeres indenfor de 
eksisterende budgetrammer? 
 
Og jo, det er muligt! 
 
Løsningen er blevet til, at aftalen med 4 Række om deling af 
driftsleder er gjort permanent, således at hver afdeling har en 50 
procents driftsleder, og dermed også kun bærer 50 procent af 
udgifterne. 
 
Som bindeled mellem driftslederen og ejendomsfunktionærerne, 
og med ansvar for den daglige drift ansættes der en fuldtids 
driftsassistent. Finansieringen af denne nyetablerede stilling er 
sikret gennem besparelsen på 50 procent for den delte driftsle-
der, og 50 procent for den halve ejendomsfunktionærstilling, som 
er frigjort på ejendomskontoret. 
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I skrivende stund er jagten på den rette driftsassistent gået ind, 
således at vi snarest muligt kan få glæde af omstruktureringen. 
 
Kontakt til afdelingens beboereKontakt til afdelingens beboereKontakt til afdelingens beboereKontakt til afdelingens beboere    
    
Som et forsøg på at opnå en bedre kontakt mellem afdelingsbe-
styrelsen og afdelingens beboere, vil afdelingsbestyrelsen have 
kontortid sammen med driften på ejendomskontoret, hver tors-
dag mellem klokken 17:00 og 18:00. 
 
Ejendomskontoret bliver frekventeret af andre og ikke mindst 
flere beboere, end der normalt møder op til beboermøderne. Ved 
at udnytte et allerede kendt tidspunkt og sted, er håbet at der 
kan skabes kontakt til en større kreds af beboere, samt ikke 
mindst at få belyst hvilke ønsker og forventninger afdelingens 
beboere hver især har. 
 
Vi er tyvstartet i august, og vil løbende evaluere på, i hvilken 
grad tiltaget har værdi for henholdsvis beboere og afdelingsbe-
styrelse. 
 
Der skal derfor lyde en opfordring til at henvende sig til den per-
son fra afdelingsbestyrelsen, som har kontortiden, men hvad du 
som beboer måtte have af kommentarer, ønsker og forventnin-
ger. 
 
Budget 2012Budget 2012Budget 2012Budget 2012    
    
Onsdag 21.september afholdes det årlige budgetbeboermøde, 
og allerede nu kan sløret løftes for en moderat huslejestigning. 
Stigningen skyldes primært udefra kommende forhold som vi 
ikke selv er herrer over. 
 
Vel mødt til beboermøde og i kontortiden – og husk, selvom af-
delingsbestyrelsen har en officiel kontortid, så kan alle medlem-
mer forsat kontaktes pr. mail eller personligt. 
 
På vegne af afdelingsbestyrelsen i VA 4 Syd 
Flemming V. Wallin 
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10 års jubilæum på Brogårds plads10 års jubilæum på Brogårds plads10 års jubilæum på Brogårds plads10 års jubilæum på Brogårds plads    
 
Fredag d. 19.august afholdt 56 beboere den årligt tilbage-
vendende sommergrillaften. 
Desværre var vejret for dårligt til at afholde arrangementet 
på pladsen.  

 Foto: Birthe Lunau 

 Derfor nøjedes vi med at starte på pladsen til en 
”navngivning” med vin og tale om at vi venter på accept 
fra kommunens side til en officiel navngivning.  
Der blev sat skilt op, så man kan se, hvad vi snakker om. 
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Derefter gik vi op til beboerhuset, hvor vi fik god mad, ju-
bilæumskage og hørte god musik ved René med ”Nielsens 
Swing Time”. 
Det var en hyggelig aften trods vejret. 
Mange tak for opbakningen fra beboerne, Café Ørnen og 
beboerhusudvalget. 
Miljøgruppen. 

Foto: Bente Kyhe 

Foto: Bente Kyhe 
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Grønt regnskabGrønt regnskabGrønt regnskabGrønt regnskab    
 
Der er blevet husstandsomdelt en skrivelse fra kommunen 
om at det grønne regnskab ikke kommer ud i papirudgaven, 
men at man kan se det på kommunens hjemmeside. 
På www.albertslund.dk/groentregnskab kan i se hvor meget 
vores afdeling bruger i forhold til andre. 
Vi har fået oplysninger om, at vi i 4 syd bruger 110-112 l. 
vand pr. person pr. dag mod gennemsnittet i Albertslund, 
der er på 104 l. 
Som i kan se af nedenstående forbrug i vores afdeling er for-
bruget ikke faldet og set i forhold til andre afdelinger er vi 
nogle steder bedre end andre og andre steder dårligere. 
I forhold til vandforbrug ligger vi lige højt nok. Derfor får vi i 
løbet af efteråret besøg af Agendacentret. 
Desuden kan i bestille et gratis varmetjek på kommunen, så 
i kan få hjælp til at nedsætte forbruget uden at leve i kulde 
og tørke. 
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Gå med i KlimamarchenGå med i KlimamarchenGå med i KlimamarchenGå med i Klimamarchen    

    
”Gå”Gå”Gå”Gå----1111----Ton”Ton”Ton”Ton”    

    
Hvornår:Hvornår:Hvornår:Hvornår: Søndag den 18. september kl. 10.00 fra Stadi-
on - kom gående eller på cykel, lad bilen stå J 
    
Dealen er:Dealen er:Dealen er:Dealen er: ”Du går – vi nedsætter CO2-udslippet!” 
    
3 ruter3 ruter3 ruter3 ruter i Vestskoven at vælge i mellem. 
    
Diplom Diplom Diplom Diplom på nedsættelse af CO2 –udledningen med 1 ton 
til alle der gennemfører en af ruterne. 
    
Tilmelding til:Tilmelding til:Tilmelding til:Tilmelding til: Agenda Centeret tlf. 43 62 20 15 eller 
 albertslund@agendacenter.dk.  
 
Der er dog også mulighed for indskrivning på Stadion 
fra kl. 9.45 den 18. september.  
    
Kombiner Kombiner Kombiner Kombiner en frisk tur i Vestskoven med en indsats for 
klimaet. 
    

Arr.: Arr.: Arr.: Arr.:     

Sundhedsrådet, Stadion og Agenda Center AlbertslundSundhedsrådet, Stadion og Agenda Center AlbertslundSundhedsrådet, Stadion og Agenda Center AlbertslundSundhedsrådet, Stadion og Agenda Center Albertslund    
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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 følgeska-
der 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           

 Fotogruppen hver tirsdag  kl 19:00Fotogruppen hver tirsdag  kl 19:00Fotogruppen hver tirsdag  kl 19:00Fotogruppen hver tirsdag  kl 19:00    
Vi fortsætter i september månedVi fortsætter i september månedVi fortsætter i september månedVi fortsætter i september måned    
    
På gensynPå gensynPå gensynPå gensyn    
Tonni & CoTonni & CoTonni & CoTonni & Co    
    
Sydspætterne  er på banen igen efter sommer-Sydspætterne  er på banen igen efter sommer-Sydspætterne  er på banen igen efter sommer-Sydspætterne  er på banen igen efter sommer-
ferie ferie ferie ferie     
førstegang onsdag den 31 aug. kl 14:00 førstegang onsdag den 31 aug. kl 14:00 førstegang onsdag den 31 aug. kl 14:00 førstegang onsdag den 31 aug. kl 14:00     
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AfdelingsbestyrelsenAfdelingsbestyrelsenAfdelingsbestyrelsenAfdelingsbestyrelsen    VA 4 syd  VA 4 syd  VA 4 syd  VA 4 syd      

Se mere på hjemmesiden www.va4syd.dk   
——————————————————————————————–—- 
Ejendomskontor Svanens kvt.. 22Ejendomskontor Svanens kvt.. 22Ejendomskontor Svanens kvt.. 22Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 
Afdelingsleder:Afdelingsleder:Afdelingsleder:Afdelingsleder:    
Michael Willumsen driften@va4syd.dk 
 
Åbningstider:           Åbningstider:           Åbningstider:           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 
BOBOBOBO----VEST  VEST  VEST  VEST  Malervangen 1,  2600 Glostrup 

Genbrugspladstider  2011 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
 
Alle torsdage  kl. 17— 18   
   
Alle søndage  kl. 10—12 

Gennbrugsgruppen 

Bestyrelsesmedlemmer:Bestyrelsesmedlemmer:Bestyrelsesmedlemmer: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 Vittius Svanen 12 B 24 24 40 74  

Flemming V. Wallin Ravnen 14 A 43 62 30 30 

Suppleant:Suppleant:Suppleant:Suppleant:    

Tonni Bodal Ørnen 9 E 26 59 94 76 

Tonni Lilja Ørnen 2 B 50 71 44 71  
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Email bestyrelsen@va4syd.dk 


