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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
Fotograf HDI forsiden og side 3
Næste BETONHJERTE udkommer 1. marts 2012.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret
inden 25. februar 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”
2 FEBRUAR

SKIPPERLABSKOVS – LAVET AF TAGE OG ERIK

9 FEBRUAR

AFSKEDSMENU FOR OG AF MEL

16 FEBRUAR

BOEUF BOURGUIGNON – LAVET AF ANNETTE
OG TOVE
DESSERT FÆLLESSANG MED RENE

23 FEBRUAR

FISKERET – LAVET AF HENNY OG WILLY
KL 19:15 KONCERT MED GALKEBAKKEKORET
Du tilmelder dig
tirsdagen før (kl 12:00)
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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DRYP-DRYP-DRYP-VAND.
Nu er år 2012 skudt i gang og dermed vores fælles indsats for et
vandbesparende år. Vi har tilsluttet os Agendacenterets anbefaling
at vi i gennemsnit maksimalt vil bruge 100 liter vand pr. person om
dagen.
I 4syd har vi de sidste 3 år ligget på 112 liter vand pr. person om
dagen.
Vandsparekonkurrencen, som løber hele året, er startet. Der er 10
husstande tilmeldt. Signe Landon fra Agendacenteret har været
rundt og foretaget den første aflæsning, og næste aflæsning bliver
efter første kvartal, og så får vi se, hvem, der har sparet mest og
vinder første runde.
Tak til de 10 husstande, som har tilmeldt sig, så konkurrencen kan
køre, men de er jo kun en lille del af vores afdeling. Miljøgruppen
appellerer til, at vi sammen i vores dagligdag tænker os om, når vi
bruger vand.
Flere beboer synes det er lidt af et paradoks med alle de gode spareråd, når der skal løbe mange liter vand før der er koldt eller
varmt vand.
Miljøgruppen har haft møde med Michael Willumsen og den nye
driftsassistent Jørn, hvor vi talte om problemerne med Redan kasserne, det kalkholdige vand og hvorfor der er problemer med at
bruge perlatorer.
Du kan altid rette henvendelse til Driften hvis du oplever at vandet
skal løbe i lang tid inden det fx er varmt.
Hvis vi installerer perlatorer ødelægger det blandingsbatteriet og
varmeveksleren kalker hurtigere til så derfor fraråder M.W. dette.
Michael Willumsen vil kontakte det firma, hvor vi får vores vandkomponenter fra, for at se på problemet og videre informerer beboerne.
Kommunen arbejder også på en løsning med det kalkholdige vand.
I forbindelse med renoveringen bliver vandproblematikken også
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tænkt ind, i særdeleshed den måde Redan kassen virker på.
Lige her og nu må vi bruge de praktiske råd omkring vandbesparelser.
De mange liter vand, der løber før der er koldt/varmt vand:
Drikkevandet vil vi gerne have koldt, men i stedet for at lade hanen
løbe indtil det er koldt, kan man have en kande koldt vand stående i
køleskabet.
Opsamlet vand bruges til blomstervanding.
Opsamlet vand i en spand bruges til lille skyl på toilettet.
Vand er dyrebart både for miljøet og for økonomien.
I 2012 kommer prisen for vand til at stige en lille smule, endnu ikke
endeligt fastlagt, men rundt regnet med en øre for 4 liter vand, så
det er endnu en grund til at spare på det dyrebare vand.
Har I beboer ideer og råd til hvad vi sammen i vores afdeling kan
gøre, for at vi i vores dagligdag har fokus på vores vandforbrug, så
hører vi gerne fra jer, enten til miljøgruppen eller med indlæg til Betonhjertet.
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Lader du maden gå til spilde?
I familier med 2-3 personer smides der hvert år cirka 65 kilo mad ud pr.
person. I husholdninger med én person ryger der hvert år næsten 100
kilo mad ud. På alle måder et frygteligt og ærgerligt spild, men så er det
godt, at små ændringer af vaner kan give store besparelser på madbudgettet.
Gem resterne
Ved at gemme rester i køleskabet eller fryseren undgår du meget madspild. Samtidig er
det hurtigere at tø mad op end at tilberede
nyt - og det er i hvert fald billigere! Plasticbøtter i forskellige størrelser er gode til at
gemme mad i fryseren. Det kan også være
rigtig fornuftigt at tænke over, hvordan man
kan bruge sine rester senere. Du kan finde
inspiration på www.stopspildafmad.dk.
Står der ”Mindst holdbar til” eller ”Sidste anvendelsesdato”?

”Mindst holdbar til” betyder, at konsistensen, smagen eller duften kan
ændre sig efter denne dato, men det er altså på ingen måde farligt at
spise fødevarer, hvor ”mindst holdbar til”-datoen er overskredet. Brug i
stedet sanserne til at afgøre om du vil spise varen. Lugter det fint og er
udseendet og konsistensen ok, så kan det sikkert også spises. Mindst
holdbar til” står der på fødevarer som ris, pasta, ketchup, flåede tomater,
mælk osv. Ost er lidt speciel: Hvis der er mug i flødeost skal det hele kasseres, mug på fast ost kan skæres af og på skimmelost har mug ingen
betydning for, hvor længe den kan spises.
”Best before” ses tit på udenlandske fødevarer – den betegnelse betyder
præcis det samme som det danske ”mindst holdbar til”.

”Sidste anvendelsesdato” benyttes til fødevarer, der er let fordærvelige - dvs. først og fremmest kød. Man bør ikke indtage fødevarer, der har
overskredet ”sidste anvendelsesdato”, da det kan give alt fra lidt ubehag i
maven til en alvorligere fødevareforgiftning.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agandacenter.dk

”For et bæredygtigt Albertslund”
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TV TV TV eller mange gode sparepenge
Hvem sagde billig Tv og medindflydelse på valg af TV pakker da
vi blev medlem af Brøndby Antenneforening.
Fik du din pbs-betalingsoversigt i dag?
Prøv lige at se hvor meget du betaler for TV og gang tallet med 12
Læg din licens til og hvad betaler du så om året ?
Stor TV-pakke: 3759,00 + 2352 det bliver lige 6111 kroner.
Aldrig i livet!
Jeg ser da ikke tv for 6111 kroner om året. Jeg skal også betale
uanset som der er signal eller ej—siden november har det været så
som så med at levere signaler. Undskyldninger har de nok af når
du ringer og spørger ...
Hvad må jeg så ?
Jeg kan købe en lille pakke i stedet til kr. 1044 + 2352 i licens =
3396
Eller en mellempakke til 2637 + 2352 = 4989 kroner årligt
Eller skal det være Slut med andet end DR1, DR2 . DR K , DR HD,
DR ramasjang og DR UPDATE
Så skal jeg købe en lille smart antenne til fra 75 til ca 300 kroner
første år bliver det 2652 dernæst 2352 årligt
Hvis jeg nu vil have TV2, TV NEWS og TV 2 FILM med
- så skal jeg lægge 1366 kroner oven i og med licens 3718 om
året .
Men det må jeg ikke for jeg bekendt med, at det ikke er tilladt at
nedtage TV– radioprogrammer via parabolantenne eller lign.
Hvad skal jeg dog også med alle de penge jeg kan spare Det er et problem
så jeg ændrer ikke noget venter pænt på at demokratiet har
valgt en billig løsning for mig…
Hilsen Jørgen Hansen Ravnens Kvarter 14B
Betonhjertet februar 2012
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Driften og miljøgruppen har haft en drøftelse omkring opslagstavlerne.
De er i en meget dårlig stand og 2 til 3 af dem er fjernet. Det koster en del enten at renovere dem eller købe nye.
Hvor meget bliver de brugt til opslag og læser vi beboer på opslagene?
Var det en ide´ med to nye af metal, en på beboerhuset og en ved
genbrugshallen?
Vi vil rigtig gerne høre jeres mening om dette!
Så kom med et indlæg til Betonhjertet, det vil være fint, hvis der
kom lidt debat i bladet.
Miljøgruppen.

SYNG SELV OG KORSANG I FEBRUAR
Rene Nielsen kommmer den 16 februar kl 19:00
Og spiller op til ”fællessang del 1 ud af 4”
Koncert med Galgebakke koret
Torsdag den 23 februar kl 19:15 i beboerhuset.
På gensyn
10

Betonhjertet februar 2012

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 februar med foto den 7 og 21.
og første hjælp til din pc med forskellige temaer den 14 og 28 som
aftales fra gang til gang.
Fejl 40 og andre fejl findes og måske løser vi dem også.
Kaffen og te er klar
It nørderne

Sydspætterne
Mødes næste gang
onsdag d. 8.februar 2012 kl 14:00
Til fototur af og med Birthe Lunau
Den 22. februar laver vi
videre på decoupagen
Kaffen, kagen og …….! Står altid parat
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Klub Svanen 3-1 2012

Kære naboer, genboer og andre omkring boende
Klub Svanen vil gerne have et endnu bedre samarbejde med jer i
2012, - og fra jer.
Af og til får nogen af klub Svanens medlemmer lavet nogle knapt
så hensigtsmæssige ting her i området, og det vil vi gerne have
jeres hjælp til at prøve at få styr på, til glæde og gavn for alle.
Det er ikke hver gang, det er klubbens medlemmer, der er involveret.
Men dét kan vi bedst finde ud af, hvis I henvender jer direkte til
medarbejdere herovre, enten ved at komme herover eller ved at
ringe på tlf. 43649503 eller 43621444 i vores åbningstid.
Vores åbningstider er:
Mandage til torsdage: 13-18 og fra 19-22
Fredage: 13-18
Lørdag er lukket
Søndage uden for ferier og helligedage: 13-17.
I må helst komme lige når noget er sket.
Det er ikke altid vi kan hjælpe, men det lykkes tit.
Så kom over og snak med medarbejderne.
Mvh personalet i klub Svanen

12

Betonhjertet februar 2012

Den nye mand på kontoret: Jørn Hegnsborg

Han står for den daglige drift af afdelingen, med alt hvad det indbefatter; den daglige kontortid, syn af boliger, kontakt til håndværkere, kontorarbejde, bogføring, daglig arbejdsplanlægning for
medarbejderne, beboerservice, planlægning af planlagt vedligeholdelse, ad hoc opgaver, etc., etc.
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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

SØNDAGSGÅTUREN
Sæt X i kalenderen Søndag d.26.februar kl.14.
Vi inviterer på vandretur i vores nærområde.
Vi vil gå rundt og se på vores omgivelser i og udenfor afdelingen.
Bagefter giver vi
kaffe og kage i
beboerhuset.

Miljøgruppen
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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 Vittusen

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
Gennbrugsgruppen
Betonhjertet februar 2012
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FASTELAVN
Det foregår i beboerhuset Ørnen
Svanens kvt.22
søndag 19 februar kl. 14-17
Tøndeslagningen foregår udendørs fra kl. 14
så husk at børnene skal klædes varmt på
I huset er der salg af kaffe og fastelavnsboller,
Øl og sodavand, uddeling af præmier til børnene
og salg af amerikansk lotteri
DER ER OGSÅ EN GODTEPOSE
TIL HVERT BARN MED BILLET
Billetter a 10 kr. kan købes fra
. Søndag 29. januar til søndag 12.februar
hos
Grethe Dyrholm Ørnen 1 a
Anita Wittusen Svanen 12 b
Maja Reutzer Uglen 9 C
Der kan også købes billetter i genbrugshallen
Søndag 29. januar og søndag 5.og 12. februar
Der kan kun købes billetter til
deltagende børn
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