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SE DET OMDELTE MATERIALE
MØD OP I BEBOERHUSET TIRSDAG DEN 8 NOVEMBER KL 19.00
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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. november 2011.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. oktober
2011
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.
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”Ørnen”
3 NOV

TOVE OG ANETTE LAVER MAD
”SVINEKAM MED KARTOFLER”

10 NOV

HENNY OG MAJA LAVER ”MORTENS AND”

17 NOV

”GULE ÆRTER” ERIK OG TAGE

24 NOV

ULLA LAVER ”GAMMELDAWS OXESTEG”
Du tilmelder dig
tirsdagen før.
cafe@va4syd.dk
eller smid en seddel ind
i beboerhuset.
Prisen er ca.:35,00 kr.
Vi mødes kl. 18.00

Mariehøne foto: Sanne Nissen

IT - morgencafe Hver torsdag kl.: 9:00
OGSÅ FOR NYBEGYNDERE
Vi mødes til morgenbrød og kaffe
og det er også her, vi løser større computerproblemer.
Åben for alle - også jer uden pc-problemer.
It nørderne.
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Om boligydelse og varmetiltæg:
Boligydelse:
Boligstøtte til folkepensionister kaldes boligydelse. Boligydelse
ydes også til førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 2003.
Grundlæggende betingelser
Boligydelse kan udbetales, hvis husstanden omfatter en folkepensionist eller førtidspensionist, som har fået tilkendt førtidspension
efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 2003.
For at få boligydelse skal pensionisten indsende en ansøgning til
kommunen.
Der ydes boligydelse fra den l. i måneden. efter at ansøgningen er
indgivet Der kan som udgangspunkt kun ydes boligstøtte til lejligheder med eget køkken.
Det gælder dog ikke for visse ældreboliger og for kollektive bofællesskaber.
Boligudgift i lejeboliger og andelsboliger
Boligydelse til lejeboliger beregnes som udgangspunkt af den leje,
der betales for boligen. Der ydes ikke boligydelse til udgifter, der
betales ved siden af lejen f.eks. varme- eller antennebidrag. Huslejen skal dog forhøjes med særlige beløb pr. m2, hvis:
•
beboeren betaler for vandforbrug ud over lejen
•
beboeren har pligt til at vedligeholde lejligheden helt eller
delvist
•
lejligheden opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg
(fjernvarme, naturgas m.v.), lejligheden opvarmes udelukkende med el eller gas, og den fulde varmeudgift betales
udover lejen
•
Hvis huslejen er væsentlig højere end, hvad der normalt
betales for tilsvarende lejligheder, kan kommunen nedsætte
boligsikringen til et lavere beløb
•
For lejeboliger kan kommunen også indbringe lejens størrelse for huslejenævnet.
Boligens størrelse
Boligydelse gives kun op til65 m2 til den første person i husstanden. For hver følgende personer medregnes yderligere 20 m2.
4
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Arealet opgøres som bruttoetagearealet, der er boligens areal med
tillæg af areal for trappeopgange og udenomsarealer mv.
Hvis en stærkt bevægelseshæmmet har en bolig, der er velegnet
for bevægelseshæmmede. gives støtte til 75 m2 for den forste person i husstanden.
Boligudgiften for pensionister ændres ikke, hvis arealgrænserne
overskrides
som følge af:
at en pensionist bliver alene, fordi en ægtefælle eller samlever
gennem de
sidste 5 år dør eller kommer på plejehjem eller i plejebolig. Her
skal der ydes
boligydelse til samme areal som før dødsfaldet eller flytningen til
plejehjem
eller plejebolig
at en efterlevende ægtefælle bliver berettiget til social pension inden 6 måneder efter ægtefællens død.
Beregning af boligydelse
Der ydes boligydelse til en årlig husleje på op til 78.400 kr. i 201 l.
Dette maksimum forhøjes med 5% for hvert barn i husstanden op
til 4 børn (20%).
En enkelt husstand kan højst modtage 41.400 kr. i boligydelse i
2011 eller 3.450 kr. pr. måned.
Maksimumbeløbene gælder ikke, hvis boligydelsesmodtageren er
anvist en almen bolig af kommunen.
Maksimumbeløbene forhøjes med 50Yo, hvis en stærkt bevægelseshæmmet har en bolig, der er egnet for en bevægelseshæmmet.
Boligydelse under 3.036 kr. for 2011, eller 253 kr. pr. måned udbetales ikke.
Tilskud og lån
Boligydelse til lejere ydes som et tilskud, så boligydelsen ikke skal
betales tilbage, medmindre den har været beregnet på et forkert
grundlag.
Udbetaling og administration
Kommunen foretager beregning og udbetaling af boligydelse. Boligydelse til lejere kan udbetales enten til lejeren eller direkte til
udlejeren. Udbetaling til udlejeren kan være praktisk, hvis der er
Betonhjertet oktober 2011
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tale om større udlejningsejendomme, f.eks. almene boligorganisationer.
Udbetales boligydelsen direkte til udlejere, bør kommunen være
ansvarlig for automatisk, at regulere boligstøtten, hvis der sker
ændringer i boligudgifterne.
Oplysningspligt, omregning og tilbagebetaling
Boligydelse omregnes i løbet af året ved ændret husleje, ændret
husstandssammensætning eller væsentlige indkomstændringer.
Pensionisten har derfor pligt til at oplyse kommunen. hvis der i
løbet af året sker ændringer i husstandens forhold, der har
be§dning for boligydelsens størrelse.
Viser det sig efter kalenderårets udløb, at der har været ændringer i husstandens forhold, som pensionisten ikke har oplyst om,
kan det betyde, at for meget betalt boligydelse skal tilbagebetales. Der skal altid tilbagebetales, hvis indkomsten er steget
mindst 23.600 kr. og indkomststigningen ikke er oplyst til kommunen.
Der kan dog kun ske tilbagebetaling for perioder, hvor pensionisten kendte til indkomststigningen.
Alle voksne husstandsmedlemmer hæfter for tilbagebetalingen.

Varmetillæg:
Der kan ydes varmetillæg til pensionister, der modtager folkepension-og ” gammel " førtidspension.
Formuen har ingen betydning for berettigelsen til varmetillæg,
men tillægget kan kun udbetales, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent over 0.
Man skal selv søge om varmetillæg.
Varmetillæg beregnes ud fra et gennemsnit af varmeudgiften i de
sidste tre år, hvis disse oplysninger ikke foreligger, så beregnes
ud fra kendte eller forventede varmeudgifter, hvis den aktuelle
varmeudgift afviger med plus/minus 100%, kan varmetillægget
omregnes. Pensionister skal selv betale en fast del af varmeudgiften: En enlig 4.400kr. og 6.600 kr. for ægtepar eller samlevende,
der blev modtagere af social pension efter 01 .03.1999.
Ovennævnte beløbsgrænser for varmeudgiften bliver normalt re6
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guleret hvert år på basis af prisudviklingen i det seneste år.
Hvis udgiften til opvarmning generelt stiger, vil beløbsgrænserne
også stige.
Hvis udgiften til opvarmning generelt falder, vil beløbsgrænserne
blive sat ned.
Når det maksimale varmetillæg er beregnet bliver det udbetalt i
henhold til den enkelte pensionists personlige tillægsprocent.
Er tillægsprocenten 100% vil hele tillægget blive udbetalt, er tillægsprocenten 50% vil kun halvdelen af det beregnede tillæg blive
udbetalt.
Er der mere end to personer over 18 år i husstanden, forhøjes
maksimumbeløbet til 20.000 kr. med 6.200 kr. for hver person ud
over to og beregningsgrundlaget nedsættes til f.eks. 213, hvis der
er et barn over 18 år.
Der søges om boligydelse i Borgerservice, tlf. 43 68 68 68.
Den forventede sagsbehandlingstid på en ny ansøgning om boligstøtte er op til 2½ måned.
Der kan forventes en sagsbehandlingstid for ændringer til en allerede igangværende sag om boligstøtte på op til 1-1½ måned.
”overvågningskamera”
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Nedstående er et indlæg til beboermødet den 8/11
Indsendt af Jørgen Hansen Ravnens Kvarter 14b
Nu har vi fået en ny boligminister og klimaminister så var det måske en
ide at Følge rådet i denne artikel.
Klippet fra http://ing.dk/artikel/91610-1000-boliger-i-albertslund-boerrives-ned

1.000 boliger i Albertslund bør rives ned
Skimmelsvamp og dårlig isolering gør renovering af gårdhusene i Albertslund så dyrt, at det er bedre at rive dem ned, lyder det fra ingeniører og
arkitekter.
Riv 1.000 huse ned i Albertslund Syd og byg nye i stedet. Sådan lyder den
usædvanlige opfordring fra ingeniørfirmaet Niras og arkitektfirmaet Nova5 i en teknisk undersøgelses af, hvordan 1.000 såkaldte gårdhuse på
Københavns vestegn bedst og billigst kan renoveres.
»Totaløkonomisk er der ingen tvivl om, at det bedst kan betale sig at rive
husene ned og bygge nye,« siger civilingeniør Pernille Hedehus, Niras.
Ifølge rådgiverne vil det koste 1,5 mio. kr. at renovere hvert af de cirka
100 kvm store huse til dagens standard for indeklima og energiforbrug.
Den høje pris skyldes, at tagkonstruktionerne er angrebet af skimmelsvamp, og at der er stor risiko for trænedbrydende svampe. Derfor skal
taget totaludskiftes.
Skimmelsvampene er også dukket op i krybekældrene, fordi der ikke er
ordentligt isoleret ned mod jorden.
Hvis gårdhusene skal leve op til dagens energistandarder, betyder det, at
alle indre vægge samt køkken og bad skal rives ud, og at der skal støbes et
isoleret terrændæk mellem kantfundamenterne, som husene hviler på.
Derefter skal hele indmaden bygges op igen. Hele processen vil tage godt
ni måneder, og i mellemtiden skal tusindvis af beboere genhuses.
Men det kan altså slet ikke betale sig. I stedet bør man rive alle husene
ned og erstatte dem med nye, fabriksbyggede lavenergiboliger, hvor energiforbruget er halvt så stort som dagens mindstekrav. Så kan beboerne
flytte tilbage i boliger med bedre indeklima, bedre lys og markant lavere
energi regninger efter kun tre måneder.
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I Albertslund er beboerne enige i, at nedrivning er den bedste løsning:
»Selvfølgelig er det kedeligt, at alt det vi har lavet, skal rives ned. Men
hvis vi får et hurtigere projekt og en lavere varmeregning, så tror jeg, at
alle foretrækker en nedrivning,« siger medlem af afdelingsbestyrelsen,
Tove Meyling.
Prisen for en ny bolig inklusiv nedrivning er cirka 1,7 millioner kroner.
Det ved man af erfaringer fra bl.a. Boligforeningen Ringgården i Århus.
De 200.000 kroner mere i forhold til renoveringsprisen opvejes ifølge
Pernille Hedehus af lavere vedligeholdelsesudgifter, bedre indeklima og
lavere energiregning.
Må ikke støtte billigste løsning
Selv om beregningerne klart dokumenterer fornuften i at bygge nyt, står
lovgivningen i vejen for det. Landsbyggefonden, der formidler støtte til
at renovere almennyttigt byggeri, må nemlig ikke give støtte til nybyggeri, selv om det erstatter eksisterende, almene boliger, forklarer Jesper
Rasmussen, byggechef i Bo-Vest:
»Men, når nu renoveringsudgifterne er så eksorbitant høje, så håber vi, at
vi kan få en undtagelse eller, at reglerne bliver lavet om.«
I Albertslund Kommune mener direktør for miljø- og teknikforvaltningen, Niels Carsten Bluhme, at det er vanvittigt at bruge langt over en milliard på at renovere.

Fundamentet er det eneste der
kan genbruges, hvis de 1000
gårdhuse i Albertslund skal renoveres. (Foto: LARS BERTELSEN)
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Varme skal der til!
Varme er en uundværlig komfort, men den koster og
skal derfor udnyttes optimalt.
Sådan udnyttes den bedst
Vores radiatorer er konstrueret til at hjælpe hinanden med at varme vores rum op. Sørg derfor for, at alle radiatorer i sammenhængende rum er skruet op på det samme. Og hvis du foretrækker det
køligere i soveværelset, så hold døren lukket.
Mærk på fraløbsrøret. Er det varmt betyder det, at du sender varmen tilbage til varmeværket, og det koster ekstra. Skru lidt ned for
termostaten.
Træk føles som kulde, men inden du skruer op for varmen, så prøv
at se om en ny tætningsliste til vinduet eller en børsteliste til under
døren ikke kan klare problemet – begge dele fås i et byggemarked.
Spar på det varme vand og få en dobbeltgevinst
1/3 af varmeforbruget bruges til varmt vand, dvs. først og fremmest til at tage bad i. Kan du spare hér, sparer du altså både på
vand og varme.
Få en sparebruser eller en vandbegrænser til din bruserslange. Afkort dine brusebade og erstat nogle af dem med etagevask.
Frisk luft er sundt – både for dig og for din varmeregning
Hver person producerer 3 - 4 liter fugt i døgnet ved ånde, sved,
madlavning, bad, rengøring o.s.v. Alt det vand skal ud – ellers risikerer du at få problemer med fugt og skimmel i boligen. Har du
f.eks. tænkt på, at den fugt, der er i vådt tøj, ikke forsvinder ved
tørring, men findes i luften i rummet. Og vidste du, at du bruger
mere varme til at opvarme fugtig luft end frisk luft?
Lav gennemtræk.
Når du lufter ud, er det godt, hvis du skaber gennemtræk. Hvis du
går en runde i huset morgen og aften og åbner alle vinduerne, kan
de nøjes med at være åbne i nogle minutter – f.eks. mens du børster tænder, før du går den samme runde igen for at lukke dem.
Varme hilsner fra
Agenda Center Albertslund

”For et bæredygtigt Albertslund”
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Kaffeklubben ”Sydspætterne”.
Det er onsdage i ulige uger, altså
hver anden onsdag, vi mødes i beboerhuset kl.14 til ca.16.

Vi har det alle godt og takker for
portvinen, som Cafe´ Ørnen spenderede på os.
To gange har vi klippet og klistret –
decoupage – og næste gang fortsætter vi med det.
Der er 3 gange tilbage inden jul og
vi har planlagt det på denne måde:
Onsdag d.9.november kl.14 til 16:
decoupage og evt. se 2 små film ”Byggepladsen Albertslund” en
lille film om byen udvikling fra landsby til forstadsby og en 12 min.
Film om ”Albertslund syd” den viser hvordan vores huse blev bygget.
Onsdag d.23.november kl.14 til 16: Birthe Lunau viser diasshow fra
Indien.
Onsdag d.7.december kl.11.45 til ca.14.30: tur til Vikingelandsbyen
og vi kører fra beboerhuset i biler.

14

Betonhjertet oktober 2011

Dryp-dryp-dryp-vand.
Som vi beskrev i sidste nr. af Miljøhjertet, har vi i Miljøgruppen
tænkt os at følge op på vandforbruget i vores afdeling.
Ifølge det grønne regnskab viste det, at vi gennem de sidste 3 år
har haft et meget stort forbrug af vand – 112 liter pr. person, og
at vi i forhold til sammenlignelige afdelinger ligger på nr.4 ud af 5.
Vi kunne tænke os, at vi med jeres hjælp vil gøre en indsats, så vi
kommer ned på et plan på linje med de andre afdelinger.
Agendacenteret og kommunen har udstukket det mål at vi i 2012 i
gennemsnit maksimalt bruger 100 liter pr. person.
Vi vil i miljøgruppen starte processen med at spare på vand med
forskellige tiltag, så vi i vores dagligdag har fokus på og er opmærksomme på vores vandforbrug og samtidig kan spare penge
og også leve en komfortabel tilværelse.
Vi har forskellige ideer og modtager gerne forslag, så må vi se
hvilke af aktiviteterne, vi gennemfører. Her er vores bud:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vandspare kampagne med Agendacenteret,
Uddeling af spare perlatorer.
Indlæg om vandspareråd i forbindelse med Cafe´ Ørnen.
Råd og vejledning i Betonhjertet.
Tipskupon.
Tilbud om konsulentbistand for ”røde forbrugere”.
Tilbud om hjælp og vejledning til en husstand over 1år.
Vandspare konkurrence for dem der ønsker at tilmelde sig.

Se mere om Vandsparekonkurrencen på næste side
Betonhjertet oktober 2011
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Julequiz.
I forbindelse med Cafe´ Ørnen torsdag d.24.november kommer
Signe Landon fra Agenda Centeret kl.17 og giver gode tips til hvordan vi kan spare på vandet.
Vi vil også fortælle om vandspare konkurrencen. Den starter
1.januar og skal køre hele år 2012, for dem som ønsker at deltage.
Der vil blive aflæsninger hvert kvartal og spændende præmier,
både kvartalsvis og ved års afslutningen. Agenda Centeret, miljøgruppen og kommunen sponsorerer.
Så – kom og vær med denne time, torsdag d.24.nov. kl.17
til 18, også selv om du ikke deltager i spisning !!!
Tilmelding til konkurrencen kan ske fredag d.16.dec., her kommer
Signe Landon og er med til vores jubilæums lysfest. Cafe´ Ørnen
bliver i den uge rykket fra torsdag til fredag. Efter gløgg – æbleskiver – sang på Brogaards Plads har vi spisning i beboerhuset og en
lille julequiz. Så – kom og vær med fredag d.16 dec. kl.16 på
Brogaards Plads og derefter i beboerhuset, hvor der vil
være julequiz med præmier, dejlig mad og evt. tilmelding
til vandsparekonkurrencen. Man kan også tilmelde sig i
Agenda Centeret.
Foto: muren på ……..plads taget af Birthe Lunau
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Hvem skal være årets beboer 2011?
Så er det nu, du skal til at tænke over, hvem du gerne vil takke
for deres indsats i dit boligområde det forgangne år. For at give
de mange beboere, der gør en forskel i boligområderne et skulderklap, uddeler ABC hvert år en pris til årets nabo, årets ildsjæl
og årets brobygger.
Bag initiativet står frivillighedsudvalget, der arbejder for at skabe
gode rammer for det frivillige sociale arbejde i boligområderne.
Der vil blive nedsat et kompetent dommerpanel til at vurdere de
indkomne indstillinger. Prisen overrækkes i januar 2012 ved en
nytårsreception.
Kriterier: Årets Nabo — Årets ildsjæl — Årets brobygger
Hvem kan indstilles: Folk i alle aldre, der bor i et af de boligområder, der deltager i ABC: Man kan godt genindstille kandidater, der
tidligere har været indstillet eller har vundet.
Hvem kan indstille: Alle i og uden for boligområderne. Man kan
også godt indstille sig selv.
Deadline: Indsend din indstilling senest den 1. december til Albertslund Boligsociale Center Kanalens Kvarter 104, 2620 Albertslund eller mail til abc@bo-vest.dk. Mærk kuverten eller emnefeltet
'årets beboer'.
Din indstilling skal indeholde oplysninger om:
Indstilleren: dit navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail.
Kandidaten: navn, adresse og evt. tlf. nr. på den person, du vil
indstille til prisen. Kategori: Skriv, om det er prisen som årets nabo, ildsjæl eller brobygger, du indstiller til.
Begrundelse: hvordan har kandidaten gjort sig fortjent til prisen?
Betonhjertet oktober 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.
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

Fotogruppen / it-nørderne mødes hver tirsdag kl
19:00
I november lidt af hvert find fejl og op datere din pc
Tag gode billeder i november
På gensyn
Tonni — Tage og it-nørden.
Annonce
Sælges: Lamelgardiner til alle vinduer i gårdhus, AEG vaskemaskine og Bosch opvaskemaskine. Prisen taler vi om.
Ring 20200989
18
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
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

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

Gennbrugsgruppen

19

Julemarked
Søndag d.27. november kl.13 - 17
I beboerhuset Svanens kvt 22
Kom og vær med:
Julekagebagning
Husflid
Loppemarked
Kom og se på
eller få en bod til dine
ting og sager.
Kom og bag eller smag en kage
og har du en spændende dej, så tag
den med.
Papirklip eller flet et hjerte.
Maria og Jørgen Ring 28937251
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