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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. februar 2012.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. januar
2012
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”
5 JANUAR

GULLASCH SUPPE

12 JANUAR

SELLERIBOLLER MED RØD PAPRIKASOVS /
SPANSKE KØDBOLLER I TOMATSOVS

19 JANUAR

MÅNEDENS RET

26 JANUAR

LAKS MED DET HELE

NB.:

HUSK JAZZ DEN 7 SE BAGSIDEN
Du tilmelder dig
tirsdagen før (kl 12:00)
cafe@va4syd.dk
eller smid en seddel ind
i beboerhuset.

Kan I huske sidste år

Prisen er ca.:35,00 kr.
Vi mødes kl. 18.00

En succes lukker og slukker

For det varme vand og strammer reglerne for tilmelding til ”Cafe
Ørnen”.
Det skyldes at de frivillige kokke ikke magter at lave mad til flere
end 50 personer og at flere melder sig til helt op til torsdag.
Så derfor har gruppen vedtaget at vi max kan være 50 til spisning
og at alle skal have tilmeldt sig tirsdag middag (kl.:1200).
”Godt nytår fra Cafegruppen”
Ps.: i 2011 har vi lavet ca 2500 portioner mad.
Betonhjertet januar 2012

3

Julefesten i Beboerhuset Ørnen
søndag den 4. december
Søndag den 4. december
holdt alle afdelinger i
Albertslund Syd julefest
sammen med ABC, Albertslund Boligsociale
Center. 9 frivillige fra 4
forskellige afdelinger i Syd ydede en stor indsats, så festen kunne
blive en rigtig god oplevelse for alle. Festen foregik i beboerhuset
Ørnen, Svanens Kvarter nr. 22. Her var stuvende fuldt. I alt 92
deltagere. Lige til grænsen for, hvad brandmyndighederne vil tillade. – Og der var alle tænkelige juleaktiviteter:
På bordene lå der sakse, lim og
julepapir, så vi hver især kunne
klippe vores eget juletræspynt.
Det kræver koncentration og
omhu at flette julehjerter
- både for store og små!

og også for de
mellemstore!
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Bagest i lokalet havde Maria og Lene
indrettet juleværksted, hvor man kunne lave sin egen juledekoration, pyntet
med gran, kogler,
kugler og bånd i alle
tænkelige farver:

Derfor kunne mange tage en flot juledekoration med
hjem.

Vi fik også besøg
af julemanden.
Godt skjult bag sit
store skæg, så
ingen kunde genkende Bjarke. Han
uddelte julegaver
til stor begejstring
for de yngre deltagere.
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Carsten Schou
fra Galgebakken
spillede på harmonika for os.
Både mens vi
dansede om juletræet, og senere, hvor en gruppe danseentusiaster fik ham til at
spille utallige
ekstranumre.

- og så var der æbleskiver, juleglögg, kakao og godteposer!
- og der var julesange, pakkeleg, julequiz og meget meget mere.
Jeg tror, at alle fik en rigtig god fest ud af det, og kunne tage
hjem med en god oplevelse.
De bedste julehilsner Hans Kristian Andersen Hjortens Kvarter 8A

Tak til alle som mødte frem til den 10’ lysfest

Engang i det nye år kommer disse fire fra galgebakken med alle
deres ”kor-venner” og gi’r en koncert i huset. På gensyn
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Det boligsociale arbejde i Syd
– et blik tilbage og et blik frem

Nu er der gået godt 2 ½ år, siden vi tre boligsociale viceværter Grethe, Lam og Lea startede vores arbejde. Vi blev ansat i ABC til at
løfte en række boligsociale opgaver i de 4 afdelinger i Syd (AB Syd,
VA 4 Række, VA 4 Syd, VA 4 Nord) sammen med beboerne.
Snart går vi vores foreløbig sidste år i møde, fordi det endnu ikke er
afklaret, hvorvidt ABC kan blive forlænget.
Vi vil derfor gerne stoppe op og give jer en lille status:
Hvad er der sket i de 2 ½ år – og hvad venter der i 2012?
Vi kan ikke nævne det hele, men groft sagt kan man opdele vores
arbejde i 5 kategorier:

Børne- og ungetiltag:

Det er især aktivitetslokalet i Kanalens Kvarter 198, der siden sin
indvielse den 1. april 2010 har dannet ramme om mange aktiviteter
for børn og unge i Syd. Lige nu kører der 4 regelmæssige aktiviteter
for børn og unge, som f.eks. Wing Tsun og Streetdance, med op til
15 deltagere.
Derudover har I kunnet møde børn & unge, der har malet husfacader, ryddet op i byparken eller deltaget i de 2 lommepengeprojekter,
som Lam var tovholder på.
Fodbold på tværs, klatrevægstræning, sommeraktiviteter eller også
formidling af fritidsjobs er andre eksempler på det, ABC har sat i
gang for børn og unge i Syd.

Events:

Børnelegedag, sensommerfest, sundhedsdag og julefest er blevet
årligt tilbagevendende events for beboere i Syd. Alle disse arrangementer arrangeres i tæt samarbejde mellem frivillige beboere og
ABC og har fået større og større tilslutning.
I 2009 startede vi f.eks. med at tælle 140 deltagere til sensommerBetonhjertet januar 2012
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festen. Dette tal blev næsten tredoblet i 2010 & 2011, hvor godt
500 beboere besøgte loppemarkedet langs Kanalen.

Regelmæssige netværksaktiviteter:
Udflugter til forskellige kultur- og oplevelsessteder har fået rigtig
stor tilslutning. Mellem 15 og 100 beboere fra Syd og Kanalens
Kvarter er i løbet af 2010 & 2011 kommet en tur til Frilandsmuseet,
Søfortet Trekroner, Eksperimentariet, Operaen og meget andet.
Tirsdagsfællesspisning er en anden regelmæssig aktivitet, som
blev til ved hjælp af et beboerinitiativ.
Hver 2. uge kan alle de beboere fra Syd og Kanalens Kvarter, der
har lyst, mødes til mad og hygge i Kanalens Kvarter 138.
I nr. 138 kan man også hver tirsdag eftermiddag finde et andet
beboerinitiativ: de kreative ’Flittige fingre’.

Beboerkontakter: individuelle beboerhenvendelser, konfliktløsning & renoveringsrelateret arbejde.

Hvor skal jeg henvende mig i kommunen? Hvad skal jeg gøre, når
jeg er bekymret for min nabo?
Hvad kan vi gøre for at enes med genboen igen? Disse og mange
andre spørgsmål har vi forsøgt at hjælpe beboerne med i de forgangne år. Det blev til i alt 32 henvendelser i 2009, 64 i 2010 og
endnu flere i 2011.
Der er også gået tid med opsøgende arbejde, særligt i forhold til
den kommende genhusning. Lea har været ude og banke på hos i
alt 120 rækkehusbeboere for at følge op på det første spørgeskema om genhusning, der var blevet udsendt i 2010 – og der kommer til at være mere af den slags tiltag fremover.

Tværgående aktiviteter og ikke-synlige opgaver.

Ud over de aktiviteter og arrangementer, som I kan læse om i de
månedlige ABC-kalendere, er der en række boligsociale opgaver,
som foregår ’bag kulisserne’.
Hvis I undrer jer over, hvad vi laver i alle de mange timer, vi sidder
bag vores skriveborde, så er det f.eks. følgende: Indsamling af data til dokumentation og evaluering af det boligsociale arbejde, udarbejdelse af ABC-månedskalenderne og organisering af hus8
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standsomdeling, afholdelse af studieture for frivillige beboere og
temadage for ejendomsfunktionærer, oparbejdelse af netværk i
kommunen (bl.a. med henblik på den kommende genhusning), organisering af møder, referatskrivning etc.

Og hvad skal der så ske næste år?

2012 bliver det år, hvor vi skal afrunde nogle projekter, og hvor vi
samtidig, sammen med de mange gode frivillige, vil arbejde for at
gøre de populære igangværende aktiviteter selvkørende.
2012 skal også bruges til at gentage Naboskabsundersøgelsen.
Måske husker I, at I for 2 år siden svarede på en masse spørgsmål
om boligområdet? Nu skal vi så se på, hvilken effekt den boligsociale indsats har haft, og skal derfor gennemføre undersøgelsen
igen.
Vi håber, at I vil tage godt imod os, når vi i løbet af marts måned
banker på jeres døre for at aflevere et nyt spørgeskema, som vi vil
bede jer om at besvare.
Vi vil gerne slutte af med at udtrykke en stor tak til alle de fantastiske frivillige, der tager initiativer og yder en stor indsats ved de
boligsociale aktiviteter, og som er med til at gøre Albertslund Syd
til en pragtfuld bydel fuld af liv.

Mange hilsner fra Grethe, Lam og Lea

Zumba

Er du til glad musik, latinske rytmer og dans, der gør dig i godt humør?
Så kom og vær med til Zumba i vores hyggelige lokale i Kanalens Kvarter
198, hvor alle er velkomne!
Vi danser hver torsdag kl. 17.30-18.30. Det koster kun 20 kr. pr.
gang.
Vores uddannede og dygtige instruktør Michele tager jer igennem en times svedig, men sjov og inspirerende oplevelse sammensat af forskellige
dansetrin, bl.a. salsa, samba, mambo, reggaeton osv…
Zumba er en sjov måde at dyrke motion på, fordi det er motion på den
danse-glade måde.

For mere yderligere information kontakt Michele på 2752 0000
eller Lam på 6035 4637.
Betonhjertet januar 2012
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Håndbog for frivillige i boligområderne

Nu er den her, den længe ventede frivillig-håndbog, som der har været
arbejdet med i ABC-regi siden 2009.

Håndbogen beskriver, hvilken type
opgaver man kan påtage sig som frivillig i et boligområde.
Den synliggør, hvilke tilbud, ABC har
til frivillige. Og så besvarer den nogle
af de spørgsmål, man kan have som
beboer, hvis man udfører frivilligt arbejde i boligområdet, eller gerne vil
gøre det.
Spørgsmål som f.eks.
Hvor kan jeg søge penge til mit projekt?
Hvor kan jeg være med, hvis jeg ikke
selv vil sætte noget i gang?
Hvor kan jeg finde andre frivillige,
der vil hjælpe?
Hvad kan jeg få af uddannelsestilbud?
Og hvordan får vi nye beboere til at
stille op til bestyrelsen?
Håndbogen er blevet til gennem dialog i det frivillighedsudvalg i
ABC, der siden 2009 har arbejdet på at forbedre rammerne for det
frivillige arbejde i boligområderne.
I udvalget har der deltaget frivillige beboere fra Syd, Nord og Blokland, både bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, samt ansatte i
ABC.
Der er i disse tider brug for frivillige mange steder i samfundet.
Hvorfor skal man lige vælge at gøre en forskel i ens boligområde,
når der er så mange andre spændende muligheder for at lave frivilligt arbejde?

12
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Det er en af de ting, vi har diskuteret i udvalget. Et af svarene er,
at det skal være tydeligt, hvad man kan og må som frivillig.
Derfor har udvalget nu udgivet håndbogen.
Udvalget har også sat nogle nye traditioner i søen: Årets beboerprisen, som nu kører for 3. år i træk, og som skal sætte fokus på
de mange, der gør en forskel for boligområderne i hverdagen.
Og studieture, der skal give bestyrelserne og andre frivillige inspiration til frivilligt arbejde fra boligområder andre steder i landet.
Det er også kommet frem i udvalgets arbejde, at der er brug for
erfaringsudveksling de frivillige imellem.
Derfor er der blevet oprettet en værktøjskasse på ABC’s hjemmeside, hvor der med tiden skal være flere og flere gode links, tips
og idéer at hente.
Tanken er, at bestyrelser og andre frivillige bidrager med deres erfaringer med forskellige aktiviteter, f.eks. afholdelse af beboermøde eller frivillig bemanding af genbrugsgårde.
Der er også oprettet en facebook-gruppe, hvor man kan dele og
diskutere forskellige ting eller efterlyse råd fra andre frivillige.
Det er desuden blevet klart, at boligområderne skal blive bedre til
at afgrænse, beskrive og synliggøre, hvor der er brug for frivillige.
Til det formål er der oprettet en Frivillig Jobbank på ABC’s hjemmeside, hvor man kan opslå store og små opgaver, som der kan bruges frivillige til.
Det er vigtigt, at der er opgaver af forskelligt omfang, hvad angår
tid og ansvar, hvis man vil have flere frivillige på banen.
Du finder håndbogen her:
http://www.abcenter.dk/frivillighaandbogen.html.
Du kan også få et trykt eksemplar ved henvendelse på ABCkontoret.
Vi håber, at håndbogen vil blive taget godt imod, og at mange vil
benytte sig af de nye redskaber og initativer.

Betonhjertet januar 2012
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Har du lyst til at lave en aktivitet i dit boligområde?
Så er der mulighed for at søge om et tilskud fra ABC.

Hvem kan søge: Alle beboere i gård- og rækkehuse (afdelingerne
VA 4 Række, VA 4 Nord, VA 4 Syd og AB Syd)
Hvor meget: Max. 2000kr pr initiativ/aktivitet.
Hvad: Tilskuddet kan gives til et initiativ/aktivitet, som fremmer
det sociale liv og styrker sammenhold eller nye netværk i boligområdet, og som er åbent for alle beboere, og skal annonceres i den
månedlige ABC-kalender. Mindst 8 beboere fra en eller flere af de 4
nævnte afdelinger skal have glæde af aktiviteten. Der forventes en
rimelig deltagerbetaling.
Hvordan: Der laves en lille, enkel ansøgning med et par ord om,
hvad initiativet går ud på, hvem der får glæde af det, hvornår det
finder sted samt et simpelt budget. Pengene udbetales ved aflevering af kvitteringer for udgifterne (eller hvis nødvendigt som et udlæg forud for aktiviteten/ initiativet – så skal kvitteringer/boner afleveres efterfølgende). Ansøgningen sendes til eller afleveres personligt hos ABC i Kanalens Kvarter 102 eller 104 eller sendes pr. email til nedenstående adresser.
Hvem beslutter: En ansøgning behandles og afgøres af et udvalg,
der består af en boligsocial vicevært og en valgt beboerdemokrat.
Den behandles seneste fem arbejdsdage, efter ansøgningen er
modtaget.
Opfølgning: Efter initiativets/aktivitetens gennemførelse skal der
afleveres en lille skrivelse til ABC om, hvordan initiativet foregik
etc., meget gerne med et billede. Denne skrivelse el.lign. skal også
sendes til afdelingens beboerblad. ABC hjælper dig gerne med denne skrivelse.
Yderligere information kontakt
Grethe Kock på 6035 4639 gek@bo-vest.dk
Lea Sørensen på 6035 4638 lso@bo-vest.dk
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Faste aktiviteter i huset 2012
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.

Tirsdag aften kl.19-21.

Forsætter også i 2012 med foto og første hjælp til din pc med forskellige temaer som aftales fra gang til gang
Fx. Hvordan går det med priserne på it, tv og telefoni
Hvordan sikrer jeg mine billeder osv.
Kaffen og te er klar
It nørderne

Sydspætterne mødes næste gang
onsdag d.4.januar 2012 kl 14:00
Til decoupage og …….!
Découpage (eller Decoupage) er den art af dekorationer og udsmykninger, hvor et objekt ved limning eller maling påklæbes farvet og illustreret papir eller bladguld osv. i forskellige
kombinationer med særlige virkninger. Almindeligt benyttes et objekt som f.eks. en lille æske eller et element af inventar. Den traditionelle teknik er, at der efter udsmykningen anvendes 30-40 lag
lak, som derefter bliver slebet til en poleret overflade.
’Découpager har i England været kendt som en selvstændig kunstart siden 1800-tallet
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Nyt fra Brugergruppen – nov. 2011




Nyt fælles vandselskab:
”Vand-Dong” eller ”Vand-Vestforbrænding”?
Prisen på vand i 2012
Flere oplysninger?

Nyt fælles vandselskab: ”Vand-Dong” eller ”VandVestforbrænding”?
For at sikre at vi og alle andre i hovedstadsområdet fortsat kan få
rigelig og rent drikkevand, er det nødvendigt med et tættere samarbejde mellem de kommunale vandselskaber.
Kommunalbestyrelsen har netop principbesluttet, at Albertslund
kan indgå i et sådan nyt stort fælles vandselskab.
Brugergruppen har taget den beslutning til efterretning, men påpeger samtidig, at i de kommende forhandlinger om etablering af et
fælles vandselskab, så skal Albertslunds handlemuligheder på
vandområdet ikke sættes over styr.
Vi har gennem årene taget en lang række særlige initiativer til sikring af vores vand, ledningsnettet, håndteringen af regn- og spildevand samt information og inddragelse af borgerne.
Det er lige fra kommunal overtagelse af private stikledninger, renovering af ledningsnettet for at sikre et lavt vandtab og sikring af
grundvandet mod forurening, til etablering af Våde Enge i Egelundparken, oprettelse af Brugergruppen og Agenda Centeret samt tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til dem der selv håndterer regnvand på egen grund.
Det er den slags særlige initiativer, som Brugergruppen kan være
nervøs for, om vi kan fortsætte med, hvis vi bliver en del af et større Vandselskab.
Populært sagt anbefaler Brugergruppen at gå efter et selskab, der
minder om Vestforbrændingen og ikke Dong.
I Vestforbrændingen sidder Albertslund med i bestyrelsen, og vi
kan deltage i alle Vestforbrændingens aktiviteter, men vi kan også
tage selvstændige initiativer, gennemføre forsøg og informere ud
fra de særlige vilkår vi har i Albertslund.
16
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Modsat hvis det bliver et Dong-lignende selskab, hvor vi som borgere og kommune er uden indflydelse og handlemuligheder.
Brugergruppen vedtog derfor en henvendelse til Kommunalbestyrelsen og Vandselskabet om at de i de kommende forhandlinger,
holder fast i vores muligheder for at agere på egne hånd.
Prisen på vand i 2012.
Prisen for vand i 2012 er nu endelig fastlagt. Den kommer til at stige en lille smule. Rundt regnet med en øre for 4 liter vand – altså
en kvart øre pr. liter.
Normalt opgøres vandprisen i m3, og for 1.000 liter bliver stigningen således kr. 2,52 - til kr. 52,89.
Den pris dækker både det at købe vandet og for bagefter at få det
renset. I runde tal går 40 % til køb og 60 % til rensning.
Flere oplysninger?
Hvis du vil høre mere om, hvad der skete på Brugergruppemødet,
så kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde.
Med venlig hilsen Brugergruppens arbejdsgruppe

Betonhjertet januar 2012
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Vagtordning
Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden for den
mormale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser 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 Elforsyningen 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 Ejendomskontorets åbningstid skal man
ringe til følgende nummer 70 21 51 34

Miljøgruppen ønsker alle et godt og vandbesparende
nytår.
Vi ses igen til gode velbesøgte arrangementer og til et år med flere gode grønne tiltag.
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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
Husk lukket torsdag aften indtil 1/3 2012
Alle søndage kl. 10—12 undtagen 1/1
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Gennbrugsgruppen
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For tredje gang i træk præsenterer Pio Simonsen "The 3. Suburban Gypsy Jazz
convention" De to foregående år har det været arrangeret som jam sessions
bestående af danske og udenlandske sigøjner jazz musikere. I år vil Pios eget
band "Don Pio Gypsy Jazz" bestående af nogen af de bedste indenfor genren,
spille ved alle tre arrangementer.
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