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Lunau og Rene Nielsen 
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Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 
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6 OKT BOLLER I KARRY /ULLA 

13 OKT MEXICO ALA /HENNY 

20 OKT BRUNKÅL / TAGE OG ERIK 

27 OKT KARBONADE M/ GRØNTSAGER, KART. / 
TONNI OG JØRGEN 

”Ørnen” 

Dobbeltbåndet svireflue i hosta  foto: Sanne 

    
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.      
It nørderne.It nørderne.It nørderne.It nørderne.    

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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Referat Referat Referat Referat ----    BeboermødeBeboermødeBeboermødeBeboermøde    
Torsdag den 21. september 2011, kl. 19:00 i Torsdag den 21. september 2011, kl. 19:00 i Torsdag den 21. september 2011, kl. 19:00 i Torsdag den 21. september 2011, kl. 19:00 i 
Beboerhuset ØrnenBeboerhuset ØrnenBeboerhuset ØrnenBeboerhuset Ørnen    
 
Af afdelingens 278 husstande var de 17 repræsenteret på mødet. 
 
Valg af dirigentValg af dirigentValg af dirigentValg af dirigent 

Kai Kristoffersen 
 

Valg af referentValg af referentValg af referentValg af referent 
Flemming V. Wallin 
 

Godkendelse af forretningsordenenGodkendelse af forretningsordenenGodkendelse af forretningsordenenGodkendelse af forretningsordenen 
Godkendt 
 

Valg af stemmeudvalgValg af stemmeudvalgValg af stemmeudvalgValg af stemmeudvalg 
Dirigenten udpegede 3 beboere 
 

Godkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsorden 
I forhold til den udsendte dagsorden blev der byttet rundt 
på punkt 7 og 8 
Herefter godkendt 
 

Godkendelse af referat fra beboermøde den 29. marts 2011Godkendelse af referat fra beboermøde den 29. marts 2011Godkendelse af referat fra beboermøde den 29. marts 2011Godkendelse af referat fra beboermøde den 29. marts 2011 
Godkendt 
 

Indkomne forslagIndkomne forslagIndkomne forslagIndkomne forslag 
 
A. Udnyttelse af beboerhusets kælder 
Fremsat af afdelingsbestyrelsen og motiveret af Flemming 
V. Wallin. 
Enkelte afklarende spørgsmål, masser af ideer til hvad kæl-
deren kunne bruges til samt en opfordring til at beboerhus-
gruppen om, at være den organiserende kraft i projektgrup-
pen. 
Vedtaget med stort flertal 
 
B. Aftale om driftssamarbejde mellem VA 4 Syd og VA 4 
Række 
Fremsat af afdelingsbestyrelsen og motiveret af Flemming 
V. Wallin. 
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Spørgsmål til enkelt elementer i aftalen.  
Enstemmigt vedtaget 
 
C. Solcelleanlæg til opsætning på beboerhuset 
Fremsat af driften og motiveret af driftsleder Michael Wil-
lumsen. 
Ideerne og økonomien bag projektet blev gennemgået, 
herunder finansieringen, som baseres på lån af 500.000 
kroner fra afdelingens egne henlæggelser. 
 
Tre navngivne beboere fremlagde et ændringsforslag, som 
blev motiveret af Flemming V. Wallin. 
Ændringsforslaget adskilte sig fra driftens forslag ved at 
indeholde en mulighed for at opsætte flere mindre anlæg 
forskellige steder, hvorved udgifter til afstivning af beboer-
hustaget forventeligt er mindre. Det samlede behov for fi-
nansiering er derfor 100.000 kroner lavere end ved driftens 
forsalg. 
 
I den efterfølgende debat var der kommentarer med ytrin-
ger både for og imod begge forslag. 
Der blev udtrykt ønske om et mere gennemarbejdet for-
salg, ligesom der blev talt for at vente på en mere effektiv 
solcelle teknologi. En beboer refererede til en 4-5 år gam-
mel principiel beslutning om, at indføre solcelle energi i af-
delingen. 
 
Med beboermødets billigelse satte dirigenten først driftens 
forslag til afstemning. 
For stemt 6 
Imod stemte 15 
Forslaget blev derved forkastet. 
 
Herefter blev ændringsforslaget sat til afstemning. 
For stemt 15 
Imod stemte 9 
Ændringsforslaget blev dermed vedtaget 
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Fremlæggelse og godkendelse af budget 2012Fremlæggelse og godkendelse af budget 2012Fremlæggelse og godkendelse af budget 2012Fremlæggelse og godkendelse af budget 2012 
Budgettet som indeholder en huslejestigning på 1,7 procent 
blev gennemgået af Flemming V. Wallin fra afdelingsbesty-
relsen.  
 
På konto 203 er der indtægtsbudgetteret 422.000 kroner 
fra sidste års overskud, da såvel over- som underskud, skal 
afvikles over maksimalt 3 år. Samtidigt er der på konto 109 
udgiftsbudgetteret med 414.000 kroner til dækning af en 
tredjedel af sidste års efterregning for renovation. 
Kaj Kristoffersen fremsatte et ændringsforslag, som indebar 
at udgiftsbudgetteret med 414.000 kroner skulle fjernes. 
 
Der blev forespurgt til et tidligere beboermødes beslutning, 
om ansættelse af en beboerhusmedarbejder. Som svar på 
forespørgslen blev der citeret fra beboermødereferat fra 28. 
april 2010 – der var tale om en prøveperiode indtil 31. de-
cember 2010. 
 
Efter en længere debat blev ændringsforslaget sat til af-
stemning. 
For stemt 6 
Imod stemte 11 
Forslaget blev derved forkastet. 
 
Herefter blev det udsendte budget enstemmigt vedtaget. 
 

    
    
EventueltEventueltEventueltEventuelt    
Der blev udtrykt ønske om, at der fremover findes dirigent emner 
udenfor afdelingen. Afdelingsbestyrelsen tog ønsket til efterret-
ning, og kunne samtidigt fortælle, at man stræber efter at have 
en ekstern dirigent – typisk et medlem fra bestyrelsen i VA. 
 
Der var ros fra forsamlingen til afdelingsbestyrelsen for selv at 
fremlægge budgettet, og ikke blot overlade denne opgave til drif-
ten. Der blev udtrykt forhåbning om, at dette ikke blot var en en-
lig svale, men at princippet om at det er en beboervalgt, som 
fremlægger budget og regnskab fastholdes. Den uddelte ros blev 
nydt i fulde drag, og afdelingsbestyrelsen tog de tilknyttede kom-
mentarer til efterretning. 
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Informationsniveauet omkring ejendomsfunktionær Arne Lar-
sens fratræden blev kritiseret.  
Driftsleder Michael Willumsen forklarede, at der var tale om en 
fritstilling, og at der derfor ikke har været afholdt nogen fra-
trædelsesarrangement.  
Michael Willumsen beklagede samtidigt, at der gik næsten 2 
måneder før fratrædelsen blev nævnt i Betonhjertet. 
 
Herefter var der ikke flere som ønskede ordet, og dirigenten 
rundede mødet af klokken 21:00 

Tak for sangen gaverne og maden  
- herligt med aktive beboere som kan holde mund og samtidigt 
tage ”initiv” 
 
Hilsen IT-NØRDEN (GAMLEHANSEN) 
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Sensommerfesten langs Kanalen blev igen et 
tilløbsstykke 
 
Lørdag d. 20/8 gentog vi succesen fra 2009 og 2010 med 
sensommerfest med loppemarked, fest, glad stemning og 
et mylder af mennesker langs Kanalen. 
Allerede fra kl. 9:45 var der god stemning og gang i festen. 
Tromme-orkestret ’Slagkraft’ slog folk ud af sengene ved 
at gå rundt i bydelen for at underholde og gøre dem op-
mærksomme på festen.  Lederen fik beboere til at prøve 
kunsten ud i at spille på tromme, og han benyttede enhver 
tænkelig genstand til at slå på – endda et grydelåg, der var 
til salg, og en kommunal skraldespand!   
Kl. 11.00 gik det for alvor løs med et mylder af folk, der var 
på udkig efter lige præcis den ting, som de ikke kan leve 
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uden. Mange gjorde et godt køb på loppemarkedet, og fle-
re af sælgerne fik lommerne fyldt. Der var i alt 45 stande, 
der solgte alverdens ting.  
Nielsens Swingtime sørgede for at underholde folk med 
dejlig folkelig musik. Unge fra bydelen solgte slush ice og 
slik. Det var også muligt at købe kage, frugt, kaffe, pølser, 
tyrkisk mad - og hvis man var blevet tørstig, var det mu-
ligt at købe en fadøl. Igen i år var vejrguderne med os, og 
det var skønt sommervejr, som deltagere i høj grad nød 
efter sommerens megen  regn. 
Kanalen summede af liv, og rigtig mange mennesker lag-
de vejen forbi. Alt i alt en begivenhedsrig dag, som var til 
stor glæde for rigtig mange beboere i bydelen – og som 
efterhånden er ved at blive en fast tradition.  
Festen blev arrangeret af frivillige fra genbrugsbutikken i 
Kanalens Kvarter 102 samt frivillige fra afdelingsbestyrel-
serne i AB Syd og VA 4 Række samt Albertslund Boligsoci-
ale Center.  

Foto: Bente Kyhe 

 

Indlæg til Betonhjertet: 
 

 
 

 

Dogshit in 
my garden 
Mvh. 
Flemming Lar-
sen 
Svanens Kvt. 
11 B 
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Kender du ’Årets beboer 2011’?Kender du ’Årets beboer 2011’?Kender du ’Årets beboer 2011’?Kender du ’Årets beboer 2011’?    
 
Igen i år ønsker Frivillighedsudvalget under Albertslund Boligso-
ciale Center (ABC) at rette opmærksomheden på det store ar-
bejde, som udføres af engagerede og frivillige beboere i bolig-
området.  
 
Udvalget vil derfor gerne opfordre dig til at overveje, om du 
kender en person eller gruppe, der gør en særlig indsats i bolig-
området, og som du gerne vil indstille til ’Årets beboer 2011’ i 
tre forskellige kategorier:  
    
Årets naboÅrets naboÅrets naboÅrets nabo – hvem har gjort lidt mere, end man kan forvente 
for at hjælpe en nabo? ’Nabo’ skal ikke nødvendigvis tages 
bogstaveligt, men kandidaten skal dog bo i nærheden af den 
person, der indstiller ham/hende. 
 
Årets ildsjælÅrets ildsjælÅrets ildsjælÅrets ildsjæl – hvem har udvist et særligt engagement?  
 
Årets brobyggerÅrets brobyggerÅrets brobyggerÅrets brobygger – hvem har taget initiativ til at bringe forskelli-
ge mennesker? 
 
Sidste års vindereSidste års vindereSidste års vindereSidste års vindere: 
’Årets nabo 2010’ blev Inger Hansen fra Blokland. Ingers hjælp-
somme optræden, kombineret med evnen til at hygge med na-
boerne, har været til gavn for mange. 
’Årets ildsjæl 2010’ blev Niels Sølvason fra Kanalens Kvarter. 
Niels yder en utrættelige indsats med at arrangere cykelture og 
undervisning for børn og unge på tværs af både etnicitet og 
afdelinger. 
’Årets brobygger 2010’ blev Mediha Bilgic fra Albertslund Nord. 
Mediha er imødekommende og forstår at bygge bro mellem 
forskellige grupper af mennesker. Hun er godt til at tale med 
unge mennesker og at hjælpe dem i gang med aktiviteter. 
 
Til ’Årets nabo’ skal både indstiller og kandidat bo i et boligom-
råde, der er med i ABC-samarbejdet. 
Til ’Årets ildsjæl’ og ’Årets brobygger’ behøver kandidaten ikke 
nødvendigvis bo i et boligområde, der er med i ABC-
samarbejdet, men skal være aktiv i boligområdet.  
Indstilleren skal være bosat i et boligområde, der er med i ABC-
samarbejdet. Alle der bor i et boligområde, der er med i ABC-
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samarbejdet, kan indstille både sig selv og andre beboere, og 
man kan lave mere end én indstilling. 
Grupper kan også indstilles, og her skal mindst et medlem af 
gruppen dog bo i et boligområde, der er med i ABC-samarbejdet. 
Alle der indstilles skal virke i et boligområder, der er med i ABC-
samarbejdet. 
 
Vinderne kåres ved en nytårskur først i januar.  
 
Hvis du ønsker at indstille en kandidat, skal du gøre det senest 
den 1. december kl. 12.00 hos ABC, 
Kanalens Kvarter 104,2620 Albertslund abc@bo-vest.dk. Kuvert 
eller emnefelt mærkes med ’Årets beboer’. 
 
Bag initiativet står ABCs Frivillighedsudvalg, der arbejder for at 
skabe gode rammer for det frivillige arbejde i boligområderne og 
opmuntrer til frivillige engagere sig i boligområderne.  
 
De boligområder, der er med i ABC-samarbejdet, er Albertslund 
Nord (Bæk-, Fos-, Kilde- og Kærgården), Blokland, Kanalens Kvar-
ter og Albertslund Syd. 
  
Yderligere oplysninger hos Svend Erik Jensen, 60 35 46 35, 
sje@bo-vest.dk eller på www.abcenter.dk 

Rottebekæmpelse ”Se forsiden” 
 
Hvis du ser en rotte, skal det hurtigst muligt anmeldes til 
kommunen. Du kan på linket herunder anmelde rotter. 
http://albertslund.rotteweb.dk/ 
Har du problemer med systemet eller ønsker du at tale 
med os, kan du kontakte os på tlf. 43 68 68 15 eller 
mail: mtf@albertslund.dk  
Når vi modtager en anmeldelser kommer kommunens rot-
tebekæmper ud og ser på sagen og vurderer hvilken form 
for bekæmpelse der vil være mest effektiv til det pågæl-
dende problem.  
 
Klippet fra Albertslund kommunes hjemmeside 
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* Boligområdernes genbrugspladser skal stramme op* Boligområdernes genbrugspladser skal stramme op* Boligområdernes genbrugspladser skal stramme op* Boligområdernes genbrugspladser skal stramme op    
* Vinterplan for afhentning af affald* Vinterplan for afhentning af affald* Vinterplan for afhentning af affald* Vinterplan for afhentning af affald    
* Hvad sker der med varme* Hvad sker der med varme* Hvad sker der med varme* Hvad sker der med varme----, vand, vand, vand, vand----    og affaldstaksterne i 2012?og affaldstaksterne i 2012?og affaldstaksterne i 2012?og affaldstaksterne i 2012?    
* Vandsamarbejde Sjælland* Vandsamarbejde Sjælland* Vandsamarbejde Sjælland* Vandsamarbejde Sjælland    
* Ny Farlig affalds kampagne* Ny Farlig affalds kampagne* Ny Farlig affalds kampagne* Ny Farlig affalds kampagne    
* Har du haft oversvømmelse?* Har du haft oversvømmelse?* Har du haft oversvømmelse?* Har du haft oversvømmelse?    
* Flere oplysninger?* Flere oplysninger?* Flere oplysninger?* Flere oplysninger?    
    
Boligområdernes genbrugspladser skal stramme opBoligområdernes genbrugspladser skal stramme opBoligområdernes genbrugspladser skal stramme opBoligområdernes genbrugspladser skal stramme op    
I Albertslund har mere end 25 boligområder deres egne gen-
brugspladser, hvor beboerne kan aflevere alt deres genbrugelige 
affald, såvel som det der skal brændes eller på deponi. Men ef-
terhånden som vi har pligt til at sortere i flere og flere fraktioner, 
så stilles der naturligvis også større og større krav til de lokale 
pladser om, at kunne modtage og håndtere alle fraktionerne. I 
dag er ikke alle genbrugspladser helt opdaterede, og det skal de 
være, for ellers går det jo ud over sorteringen og genbruget. Der-
for kontakter kommunens Miljø- og Planforvaltning nu alle afde-
linger med Genbrugspladser, for at være sikker på, at alle lever 
op til kravene. Hvis en genbrugsplads har problemer med at leve 
op til kravene, så vil forvaltningen gerne hjælpe med at finde løs-
ninger, men hvis der f.eks. bare ikke er plads nok til alle fraktio-
ner på en plads, så kan det blive nødvendigt at lukke den, og af-
delingen må overgå til en anden affaldsordning, for affaldet skal 
sorteres! 
Brugergruppen vil i den kommende tid følge udviklingen på af-
faldsområdet tæt. 
 
Vinterplan for afhentning af affaldVinterplan for afhentning af affaldVinterplan for afhentning af affaldVinterplan for afhentning af affald    
De seneste to vintre har vi haft rigtig meget sne, så meget at 
skraldefolkene ikke kunne samle affald ind alle steder. Det er 
især i parcelhusområderne og landsbyerne den er gal. Det dur 
naturligvis ikke, at affaldet sådan hober sig op, så derfor har vi 
nu lavet en nødplan for, hvad vi gør, når der kommer rigtig me-
get sne. Prioriteringen ved meget sne er, at skraldefolkene først 
og fremmest skal sørge for at indsamle den brændbare restfrakti-
on – altså den med skraldeposerne. Glas, papir, pap og alle de 
andre fraktioner må så ligge over, med mindre man da selv vil 

Nyt fra Brugergruppen Nyt fra Brugergruppen Nyt fra Brugergruppen Nyt fra Brugergruppen ––––    sep. 2011sep. 2011sep. 2011sep. 2011 



15 Betonhjertet  oktober 2011 

 

 

aflevere dem på Kommunens genbrugsplads på Gadagervej. Hvis 
det går så galt, at skraldebilen slet ikke kan komme rundt, vil der 
blive opstillet store containere på strategisk udvalgte steder 
rundt om i byen, som man så selv kan bringe sin skraldepose hen 
i. Skulle der igen til vinter komme meget sne, vil der blive infor-
meret meget mere om det i Albertslundposten og på 
www.albertslund.dk 
    
Hvad sker der med varmeHvad sker der med varmeHvad sker der med varmeHvad sker der med varme----, vand, vand, vand, vand----    og affaldstaksterne i 2012?og affaldstaksterne i 2012?og affaldstaksterne i 2012?og affaldstaksterne i 2012?    
Den korte version er: Varme og vand stiger mens affaldstaksten 
forbliver uændret.  
Men så enkelt er det jo så alligevel ikke, for i virkeligheden er de 
enkelte takster sammensat af en hel række delelementer, der 
gør det hele lidt mere kompliceret. 
- Når varmen stiger i 2012, er det fordi, varmen i 2011 var eks-
traordinær billig, så i virkeligheden nærmer vi os bare det norma-
le prisleje i 2012. Mere teknisk er det både MWh prisen og m3 
prisen der stiger, mens m2-prisen falder.  
- Vandtaksten er sammensat af prisen på det vand, vi lukker ud 
af vores vandhaner og så den efterfølgende udgift til kloakker og 
rensning på rensningsanlægget. Som det ser ud lige nu, vil vand-
prisen stige med omkring 3 kroner til næste år, og det er ikke 
selve vandet, der stiger, men derimod udgifterne til kloakker og 
rensning. 
- Affaldstaksterne vil stort set være uændrede.  
For en god ordens skyld skal det siges, at taksterne først bliver 
endelig vedtaget sidst på året, og derfor kan der nå at ske meget 
– både op og ned – med priserne. 
    
Vandsamarbejde SjællandVandsamarbejde SjællandVandsamarbejde SjællandVandsamarbejde Sjælland    
Stiftelsen af et fælles vandselskab, der skal forsyne store dele af 
Sjælland med rent postevand, ser ud til at nærme sig. Det vil på 
mange måder, være en fordel, at få samlet vandindvindingen i et 
stort selskab både økonomisk, administrativt, teknisk og i forhold 
til beskyttelsen af vores grundvand. Men det giver også nogle 
udfordringer for os i Albertslund, for bliver vi bare en lille del af et 
nyt stort selskab, kan vi så opretholde vores særlige tiltag som 
den kommunale overtagelse af stikledninger og borgernes indfly-
delse på vandforsyningen via Brugergruppen?  
Det bliver en udfordring… 
  

Forsættes...Forsættes...Forsættes...Forsættes...    
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Ny Farlig affalds kampagneNy Farlig affalds kampagneNy Farlig affalds kampagneNy Farlig affalds kampagne    
Miljø- og Planforvaltningen laver en kampagne for korrekt sorte-
ring af farlig affald. Bl.a. vil der blive husstandsomdelt en lille fol-
der. Hold øje med den og kig i den. For det er vigtigt, at det farli-
ge affald ikke ender forkerte steder. Det er det mest forurenende, 
vi har. 
  
Har du haft oversvømmelse?Har du haft oversvømmelse?Har du haft oversvømmelse?Har du haft oversvømmelse?    
De senere års voldsomme regnskyl har givet mange oversvøm-
mede kældre rundt om i landet, men også i Albertslund. Imidlertid 
hører vandselskabet ikke særlig meget om oversvømmelserne fra 
husejerne, da det jo først og fremmest er et spørgsmål mellem 
den enkelte husejer og forsikringen. Men har du haft vandskade, 
så sig det alligevel til Albertslund Vand A/S, for hvem ved, måske 
kan de så gøre noget ved kloakkerne i området, så du ikke får 
vand i kælderen næste gang. 
 
Flere oplysninger?Flere oplysninger?Flere oplysninger?Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, hvad der skete på 
Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppemedlemmet, der er 
valgt i dit boligområde. 
 
Med venlig hilsen  
Brugergruppens arbejdsgruppe 
(Tove Jensen er vores rep. I Brugergruppen) 
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SVØMME/VANDGYMNASTIK  
  
Så er det igen tid til Svømme/vandgymnastik  i Svømme-
hal Syd.  
  
Det kan være lidt af en personlig overvindelse at gå i 
svømmehallen, hvis man er ramt af en gigtlidelse. rygpro-
blemer,  overvægt, hæmmende ar efter operation eller 
lignende . Det gør tit at man generer sig for at klæde om 
og bade sammen med andre.  
  
Det er vigtigt for mange deltagere, at vandets temperatur 
er lidt  vanerne end normalt i en svømmehal, at der ikke 
er for mange i bassinet, og at motionen kan foregå i rolige 
omgivelser.   
Derfor har det i mange år været stor succes med svømme/
vandgymnastik  for beboere i Syd i Svømmehal Syd. 
  
Initiativet er kommet fra beboerne selv, og styres i dag   
økonomisk af ABC. Tilbuddet har eksisteret siden1994. 
Deltagerne betaler 200 kr. for en sæson. Tilmelding og be-
taling kan ske de  første 3 gange i svømmehallen.  
 Svømningen/ Vandgymmastikken foregår hver fredag 
mellem kl. 16 og 17. Der er en svømmeinstrukør, der står 
for undervisningen.  
Der både er for mænd og kvinder i alle aldre. Der  er mu-
sik til, og man er ikke mere med, end man selv magter.  
Alle på holdet er i samme båd, og derfor har man det godt 
og sjovt  sammen. Ikke alle deltager i gymnastikken, men 
har det bedre med fri svømning.  
  
En del slutter af med at gå i sauna. Det er godt for hele 
ens velbefindende, og man får sig en hyggelig sludder.  
  
Sæsonen begynder fredag den 16. september og slutter 
den  20 aptil20l2.   
Med venlig hilsen  
  
Elsebeth Schjørmann og Villia Olesen  
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Kaffeklubben ”Sydspætterne”.Kaffeklubben ”Sydspætterne”.Kaffeklubben ”Sydspætterne”.Kaffeklubben ”Sydspætterne”. 

Det er onsdage i ulige uger, altså hver anden onsdag, vi mø-Det er onsdage i ulige uger, altså hver anden onsdag, vi mø-Det er onsdage i ulige uger, altså hver anden onsdag, vi mø-Det er onsdage i ulige uger, altså hver anden onsdag, vi mø-
des i beboerhuset kl.14 til ca.16.des i beboerhuset kl.14 til ca.16.des i beboerhuset kl.14 til ca.16.des i beboerhuset kl.14 til ca.16.    
Næste gang er onsdag d.12. okt. Næste gang er onsdag d.12. okt. Næste gang er onsdag d.12. okt. Næste gang er onsdag d.12. okt.     
Vi har besluttet at veksle mellem hvad, vi foretager os. Et af Vi har besluttet at veksle mellem hvad, vi foretager os. Et af Vi har besluttet at veksle mellem hvad, vi foretager os. Et af Vi har besluttet at veksle mellem hvad, vi foretager os. Et af 
ønskerne var decoupage, som vi vil forsøge os med her næ-ønskerne var decoupage, som vi vil forsøge os med her næ-ønskerne var decoupage, som vi vil forsøge os med her næ-ønskerne var decoupage, som vi vil forsøge os med her næ-
ste gang. I må gerne medbringe saks og hvis I har billeder ste gang. I må gerne medbringe saks og hvis I har billeder ste gang. I må gerne medbringe saks og hvis I har billeder ste gang. I må gerne medbringe saks og hvis I har billeder 
fra f.eks. plakater, servietter, blade o.a.fra f.eks. plakater, servietter, blade o.a.fra f.eks. plakater, servietter, blade o.a.fra f.eks. plakater, servietter, blade o.a.    
Lonnie, som har lavet meget decoupage, vil købe materialer Lonnie, som har lavet meget decoupage, vil købe materialer Lonnie, som har lavet meget decoupage, vil købe materialer Lonnie, som har lavet meget decoupage, vil købe materialer 
som lim og pensler, og vi vil se efter billedrammer.som lim og pensler, og vi vil se efter billedrammer.som lim og pensler, og vi vil se efter billedrammer.som lim og pensler, og vi vil se efter billedrammer.    
Selv om man ikke lige er til klippeSelv om man ikke lige er til klippeSelv om man ikke lige er til klippeSelv om man ikke lige er til klippe----klistre, så er der jo altid klistre, så er der jo altid klistre, så er der jo altid klistre, så er der jo altid 
kaffe og kage og hygge.kaffe og kage og hygge.kaffe og kage og hygge.kaffe og kage og hygge.    
Af nye aktiviteter har vi Birthe Lunau`s diasshow fra Cuba Af nye aktiviteter har vi Birthe Lunau`s diasshow fra Cuba Af nye aktiviteter har vi Birthe Lunau`s diasshow fra Cuba Af nye aktiviteter har vi Birthe Lunau`s diasshow fra Cuba 
og Indien.og Indien.og Indien.og Indien.    
Plante frugtbuske på udearealet.Plante frugtbuske på udearealet.Plante frugtbuske på udearealet.Plante frugtbuske på udearealet.    
Tur til Vikingelandsbyen en gang i november måned.Tur til Vikingelandsbyen en gang i november måned.Tur til Vikingelandsbyen en gang i november måned.Tur til Vikingelandsbyen en gang i november måned.    
    
Så til alle kvinder, både dem, der har været med og andre, Så til alle kvinder, både dem, der har været med og andre, Så til alle kvinder, både dem, der har været med og andre, Så til alle kvinder, både dem, der har været med og andre, 
der gerne vil være med, husk kryds i kalenderen.der gerne vil være med, husk kryds i kalenderen.der gerne vil være med, husk kryds i kalenderen.der gerne vil være med, husk kryds i kalenderen.    
Onsdag d.12. oktober kl. 14 i Beboerhuset ”ØRNEN”Onsdag d.12. oktober kl. 14 i Beboerhuset ”ØRNEN”Onsdag d.12. oktober kl. 14 i Beboerhuset ”ØRNEN”Onsdag d.12. oktober kl. 14 i Beboerhuset ”ØRNEN”    

Anette. Anette. Anette. Anette.                         FOTO: BIRTHE LUNAUFOTO: BIRTHE LUNAUFOTO: BIRTHE LUNAUFOTO: BIRTHE LUNAU    
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De boligsociale viceværter De boligsociale viceværter De boligsociale viceværter De boligsociale viceværter     
på ejendomskontoret på ejendomskontoret på ejendomskontoret på ejendomskontoret     
i Svanens Kvarter  i Svanens Kvarter  i Svanens Kvarter  i Svanens Kvarter      
    

Lige som i foråret vil én af de boligsociale viceværter fra 

ABC også her i efteråret være til stede på ejendomskonto-

ret om mandagen. Frem til jul vil vi være der mandage i 

følgende uger: uge 40, 44, 45 og uge 47 til og med uge 

51. Alle dage fra kl. 8.30 – 11; fra 11 – 11.30 er vi med på 

genbrugspladsen. Så, sidder du med f.eks. følgende tan-

ker: 

Du har ideer til aktiviteter, du synes, ABC skal sætte gang, 

eller du kunne tænke dig at søge penge til nogle aktivite-

ter 

Du kender nogle, der har brug for en hjælpende hånd til at 

overskue hverdagen eller finde de rette kontakter i kom-

munen 

Du er barn/ung og kunne tænke dig at gå til noget i din 

fritid, eller du kender børn og unge, der mangler noget 

’fornuftigt’ at tage sig til 

 
… så tøv ikke med at lægge vejen forbi ejendomskonto-
ren/ genbrugspladsen en af de ovenstående mandage. El-
lers kan du som altid komme i kontakt med os per mail 
eller telefon: Grethe Kock, gek@bo-vest.dk, 60 35 46 39; 
Lam Cai Truong, lct@bo-vest.dk, 60 35 46 37; Lea Søren-
sen. lso@bo-vest.dk, 60 35 46 38 
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Udflugt til Hallands VäderöUdflugt til Hallands VäderöUdflugt til Hallands VäderöUdflugt til Hallands Väderö    
    
Lørdag den 27. august arrangerede ABC udflugt med bus til 
Hallands Väderö. Vi deltog ca. 30 beboere foruden vores bolig-
sociale vicevært, Grethe Koch. Udflugten begyndte meget dra-
matisk med et voldsomt tordenvejr kl. 5 om morgenen efter-
fulgt af et veritabelt skybrud. Ingen af deltagerne kunne sove 
over sig i den larm. Vi mødte derfor alle frem i god tid inden 
busafgang kl. 7:00. På dette tidspunkt var uvejret drevet nord-
på, og det tegnede til at blive en rigtig flot dag. 
 
Turen gennem Nordsjælland, over Sundet og videre op gennem 
Skåne blev også rigtig flot. Men efterhånden som vi nærmede 
os Torekov og Hallands Väderö kom vi igen nærmere og nær-
mere til uvejret. Under sejlturen til øen var himlen næsten helt 
sort, og vi var dårligt nok kommet over, inden de første dråber 
begyndte at falde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I begyndelsen var det ikke så voldsomt. Vi tog derfor straks af 
sted ud på øen for at opleve den flotte natur. Nogle tog nordpå 
med guiden for en rundvisning på nordøen med fyrtårnet og de 
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mange klipper. Andre tog vest på for at opleve dyrelivet i fugle-
reservaterne og i sælreservatet. Og endelig tog nogle sydpå for 
at opleve øens urskov og besøge den gamle lodsgård, med øens 
lokalmuseum. 
 
Men så tog uvejret fat. Med lyn og torden og voldsom regn. Jeg 
er sikker på, at det var morgenens uvejr fra Danmark, som her 
igen trak ind over os fra Kattegat. Det var meget dramatisk og 
meget flot. Men uvejret havde tilsyneladende formeret sig. For 
da det første tordenvejr var drevet over, kom der et nyt, som var 
lige så kraftigt, og efter dette kom der et tredje tordenvejr, som 
ikke på nogen måde stod tilbage for de to første.  
Det væltede ned, og det blev ved time efter time. Ved frokosttid, 
havde de første deltagere fået nok. De tog den første færge til-
bage til Torekov for at komme i tørvejr. De fleste holdt dog ud i 
endnu nogle timer. Men da klokken blev to, var vi efterhånden 
alle vendt tilbage til havnen og øens café, hvor vi i det mindste 
kunne være under tag. 
 
Herefter gav vi op, og tog tilbage med den næste færge.  
I Torekov var de første deltagere igen fundet sammen i bussen, 
som var klar til afgang. Vi nåede derfor hjem et par timer tidlige-
re end planlagt. Dyngvåde, men også i godt humør. For selv om 
regnen havde væltet ned næsten uden afbrydelser, havde det 
været en dag fyldt med dramatik og naturoplevelser. – En rigtig 
storslået udflugt! – Øen havde fuldt ud levet op til sit navn: 
Väderö betydeer vejrø, og vejr var det rigtigt meget af. 
 
På billedet ser du en af de deltagende familier i regnvejret. – 
Læg mærke til, hvor hensigtsmæssigt familiemedlemmerne er 
klædt på! 
mange hilsner 
Hans Kristian Andersen, Hjortens Kvarter 8A 
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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 / itFotogruppen / itFotogruppen / itFotogruppen / it----nørderne mødes hver tirsdag  nørderne mødes hver tirsdag  nørderne mødes hver tirsdag  nørderne mødes hver tirsdag  
kl 19:00kl 19:00kl 19:00kl 19:00    
    
Den 4 og 11 oktober mere om programmet Den 4 og 11 oktober mere om programmet Den 4 og 11 oktober mere om programmet Den 4 og 11 oktober mere om programmet 
GIMPGIMPGIMPGIMP    
    
Den 18 og 25 oktober tager itDen 18 og 25 oktober tager itDen 18 og 25 oktober tager itDen 18 og 25 oktober tager it----nørderne over nørderne over nørderne over nørderne over 
med mere om det nye i facebook.  med mere om det nye i facebook.  med mere om det nye i facebook.  med mere om det nye i facebook.      
Kursushæfte 10 kr.Kursushæfte 10 kr.Kursushæfte 10 kr.Kursushæfte 10 kr.    
På gensynPå gensynPå gensynPå gensyn    
    
Tonni Tonni Tonni Tonni ————    Tage og itTage og itTage og itTage og it----nørden.nørden.nørden.nørden.    
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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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Tur til Knuthenborg Safaripark 
  

ABC arrangerer i efterårsferien en udflugt til 
Knuthenborg Safaripark ved Maribo.  
Knuthenborg Safaripark har et væld af dyr 
fra det meste af verden: fra Afrika er der 
blandt andet giraffer, næsehorn, zebraer og 
strudse.  
Fra Asien kameler og tigre, og der er lamaer, 
kænguruer, ulve og bisoner. 
 
Turen finder sted fredag den 21. oktober.Turen finder sted fredag den 21. oktober.Turen finder sted fredag den 21. oktober.Turen finder sted fredag den 21. oktober.    

    
Mødestedet er p-pladsen ved ABC-kontoret, 
Kanalens Kvarter 102, og mødetiden er kl. 
9.45.  
Bussen kører kl. 10.00.  
Prisen for at deltage er 50 kr. for voksne og 
25 kr. for børn.  
Tilmeldingen skal være foretaget senest 
mandag den 10. oktober, kl. 12.00, og er 
bindende.  
Der er maksimalt plads til 50 deltagere.  
I prisen er inkluderet et par sandwich.  
Kaffe og drikkevarer må selv medbringes.  
Hjemkomst ved 18-tiden. 
 
Tilmelding og eventuelle spørgsmål til : 
Svend Erik Jensen, ABC-kontoret, Kanalens 
Kvarter 102, sje@bo-vest.dk  
eller 60 35 46 35. 


