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Informationsudvalget består af:
Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Birthe Lunau og Rene
Nielsen
Fotograf Jørgen H forsiden og side 3
Næste BETONHJERTE udkommer 1. april 2012.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. marts 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”
1 MARTS

BRUN KÅL – LAVET AF ERIK OG TAGE

8 MARTS

FORLOREN SKILDPADDE – LAVET AF HENNY

15 MARTS

NAKKEFILET MED ROSMARIN OG RODFRUGTER
– LAVET AF ANNETTE OG TOVE OG BAGEFTER
ER DER DØMT FÆLLESSANG MED RENE

22 MARTS

SYDLANDSK KALVEFILET SOM JØRGEN OG
STEEN LAVER DEN

29 MARTS

FISK/NOGET FRA HAVET MED PASTA OG GRØNT
LAVET AF ALE –VIL
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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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 marts med foto den 7 og 21.
og første hjælp til din pc med forskellige temaer den 14 og 28 om sikker backup af dine billeder—teamviewer få hjælp hjemme uden at byde på en kop kaffe Fejl 40 og andre fejl findes og måske løser vi dem
også.
Kaffen og te er klar
It nørderne

Sydspætterne.
I sidste nummer af Betonhjertet var der uorden i
datoerne.
Det er i ulige uger vi mødes i kaffeklubben fra kl.14 og
til kl. 16.
Datoerne for marts måned er:
Onsdag d.14.marts
Onsdag d.28.marts
Disse to gange står der decoupage på programmet, vi har mange
materialer og også flamingo-æg som kan blive til flotte påskeæg.
Kom også hvis du bare har lyst til hygge og kaffe/kage m.m.
Den sidste onsdag i februar er der tur til Arken for
at se på Dronningens kunst.
Vil du med på vores adresse/telefon og mail liste
så send en e-mail til syd@va4syd.dk
Har du ideer til forårsture? Så kom med dem
På gensyn
Sydspætterne dem med frisk kaffe,kage og ……...
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Beretning for Miljøgruppen april 2011- marts
2012
Miljøgruppens medlemmer:

Valgte: Jan Halle, Anette Voergård, Lena Kujahn.
Anne-Lise Hansen er trådt ind i miljøgruppen og stiller op til valg.
Ikke valgte: Jørgen Hansen, Alex Wagner, Villy Andersen og Tage Jensen
har deltaget med praktisk arbejde.
Tove Jensen har som aktiv i Agendacentret og Brugergruppen vedligeholdt kontakten til os med orientering derfra.

Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen.
I oktober 2011 udgav vi en opsamling af miljøgruppens arbejde i Miljøhjertet og denne beretning er 2. opsamling, der gælder hele året.
Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat ” at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt,
hvis der også skal være miljøresurser til vore efterkommere.
Orientering til beboerne:
Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, på beboermøder, i Café
Ørnen og i år i Miljøhjertet.
El, vand og varme:
Ifølge Grønt Regnskab havde vi igen i denne periode et for højt forbrug af
el, vand og varme, når vi sammenligner os med andre lignende afdelin6
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ger. Vi har informeret i Miljøhjertet og Betonhjertet om sommer- og julesparefif. Derudover har vi deltaget i et fællesmøde med andre udvalgt
indkaldt af afdelingsbestyrelsen om Grønt Regnskab med oplæg fra Agendacentret hvor vi fik ideer til hvordan vi kunne arbejde videre med sparekampagner mv. De forrige perioder fokuserede vi på el ved at dele sparepærer og – skinner ud. Denne gang valgte vi at fokusere på vandforbruget. I samarbejde med Agendacentret deltager vi i vandsparekampagnen.
Der bliver ikke delt perlatorer ud i vores afdeling, da de vil have en negativ virkning på forsyningen af det varme vand, som nogle i forvejen har
problemer med. Driften vil i den forbindelse undersøge mulighederne for
at afhjælpe disse problemer. Man er velkomne til ar kontakte driften ved
disse problemer. Vi har sat en vandsparekonkurrence i gang der går i hele
2012. 10 husstande har tilmeldt sig. I den forbindelse har vi haft Signe
Landon fra Agendacentret til at lave en quiz og give oplæg om vandspild
og sparefif.
- Og hvad gør vi for at bevare grundvandet rent nok? Vi undlader at bruge
giftige sprøjtemidler i vores haver……………..
Masterplan Syd:
Vi har fulgt optakten til renoveringen af rækkehusene og har både set
energirenovering af Fiskens kvt. og et gårdhus i 6 Vest.
Vi forventer større energibesparelser efter renoveringen. Inden da kan vi
måske vælge at forøge besparelsen på el ved at få sat solceller op på vores tage via råderetten.
Solceller: På beboermødet i september blev det besluttet at afsætte
400.000 kr. til solceller til beboerhuset, for at se hvordan det ser ud og
om der er økonomiske- og CO2 besparelser. Projektet skulle være afsluttet primo maj 2012. Projektet er blevet til i samarbejde med Miljøgruppen,
driften, Agendacentret og afdelingsbestyrelsen.
I et Nyhedsbrev blev der informeret om, at der blev lavet prøvemålinger
af PCB i nogle af gårdhusene. Der, hvor der er for høj udledning er beboerne orienteret. Der vil ske yderligere målinger og driften vil orientere i
Betonhjertet.
Affald:
Vi samarbejder med genbrugsgruppen, der bliver opdateret med kurser
og yderligere sorteringskrav fra kommunen af driften. Vi har deltaget i
møder med andre afdelinger i syd om evt. samarbejde omkring affaldssortering. Vi kan stadig blive bedre til at sortere også vores eget husholdningsaffald.
Derudover har vi sat en debat i gang omkring affaldssortering i beboerhuset. Det ser ikke godt ud at dåser, plastic og andet, der bør sorteres fra
ligger i husholdningsaffaldssækken.
Betonhjertet marts 2012
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Udearealer:
Vi behandler beboerhenvendelser og samarbejder med driften om forskønnelse af udearealerne. Vi har været på en markvandring med driften
og har i skrivende stund planlagt en markvandring med en gartner fra
kommunen og med driften.
Indkøbspolitik:
Vi vil stadig samarbejde med driften om en miljøvenlig indkøbspolitik.
Samarbejde med driften:
For tiden arbejder vi sammen med driften om vandspareprojektet: Kan
redanerne ordnes, så forsyningen af det varme vand bliver bedre?
Vi har afholdt et ”velkomstmøde” med den nyansatte driftsleder Jørn
Hegnsborg. Her fremsatte vi ønsker om mere information i Betonhjertet til
beboerne, markvandring med driften og en fagmand (gartner), orientering
om solcellerne på beboerhuset, affaldssortering i beboerhuset m.m.
Samarbejde med andre:
BO-VEST: miljøgruppe: Vi orienteres om det, der sker i andre afdelinger.
Agendacentret: De sender relevante indlæg i Betonhjertet og støtter op
om vores aktiviteter, når vi bér om det.
Tove Jensen fra Brugergruppen informerer os om ting, der er relevante
for vores afdeling.
Arrangementer:
 SLUK LYSET d.26. marts med fakkeltog til bjerget.
 Aftentur på volden d.19.maj med kaffebord og sange.
 ”Grillaften på Brogårds Plads” d.19.august foregik i beboerhuset på
grund af regnvejr. Men vi holdt 10 års jubilæum og håbede på kommunens accept til navngivning af pladsen. Det blev desværre nedstemt af
kommunalbestyrelsen. ØV.
 Dragedagen ved sommertidens afslutning har vi droppet på grund af
for få deltagere.
 Den 10. lysfest blev afholdt på Brogårds Plads, hvor vi fik musik og
sang (Albertslundsangen) fra Galgebakken med blandt andre Morten
Praem. Vi gik derefter op og spiste i Café Ørnen og sang julesange.
 Som noget nyt har vi besluttet at lave søndagsture. Vi vil gå rundt og
se på nærmiljøet med kamera, naturvejleder eller andet godt for at slutte
af med kaffe og kage i beboerhuset.
Miljøgruppen
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Hvilke mærker er der på dit træ?
Tro det eller lad være, men foråret nærmer sig, og så er tiden måske også inde til at købe nye møbler til haven eller altanen. Møbler
til udendørs brug er ofte fremstillet af hårdt træ fra troperne som
for eksempel teak. I Vestskoven har naturen og brugerne af skoven
højere prioritet end træproduktionen. Det betyder, at vi som naboer kan nyde det rige dyre- og planteliv og vores børn kan besøge
naturskolen eller spille rollespil i weekendener. Sådan er det sjældent i troperne:
Nogle steder fældes og handles træet ulovligt, andre steder drives
der rovdrift på skovene, der dermed ikke når at reproducere sig
selv. Det betyder at skovområder og dyre- og plantearter forsvinder. Samtidig arbejder skovarbejderne nogle steder under ringe
vilkår - ligesom der ikke tages hensyn til de oprindelige folk, der
lever i skovområderne.
Mærker er garanti for ordentlige forhold
Man kan heldigvis sikre sig, at ens havemøbler og andre trævarer
er produceret under betydeligt bedre forhold: Det kan gøres ved at
købe produkter, der er FSC-certificerede. FSC-certificeringen sikrer,
at træ-produktionen foregår efter en række bæredygtighedsprincipper. Også papirvarer er fremstillet af træ. Det kan derfor
også være en god idé at købe FSC-certificerede papirvarer.
Man kan også vælge trævarer med det nordiske miljømærke Svanen. For at opnå svane-mærket skal producenterne leve op til en
række krav. Træet må blandt andet ikke være trykimprægneret
med tungmetaller og giftstoffer, og det skal stamme fra skovbrug,
hvor der er taget hensyn til mennesker og miljø.
Der findes også andre miljømærker, men går man efter FSC og
Svanen, er man på sikker grund, og heldigvis findes der flere og
flere træ- og papirvarer, der er certificeret, så det er ikke så svært
mere.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk

”For et bæredygtigt Albertslund!”
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Sæt kryds og bliv hørt!
Stor naboskabsundersøgelse i Albertslund
Syd
Måske kan du huske den Naboskabsundersøgelse, som vi gennemførte i dit boligområde i 2009 ? Nu
skal vi gennemføre den igen for at se på, hvilken udvikling
der er sket i dit boligområde i de sidste 3 år.

Hvad og Hvordan ?

Bestyrelsen, BO-VEST & ABC-samarbejdet vil meget gerne vide,
hvad du synes om at bo i SYD. Hvad er du glad for, og hvor synes
du, der stadig er plads til forbedring?
En medarbejder fra ABC eller et medlem af din afdelingsbestyrelse
vil derfor ringe på hos dig for at aflevere et spørgeskema til dig.
Spørgeskemaet kan besvares på papir eller på nettet.
Undersøgelsen findes på 8 forskellige sprog. Har du svært ved at
læse, kan et computerprogram læse spørgsmålene højt.
Din besvarelse er 100 % anonym. Ingen, hverken ABC, BO-VEST
eller andre beboere, kan se, hvad andre har svaret. Kun de samlede resultater vil blive offentliggjort.

Hvornår ?

I uge 12 & 13 vil skemaerne blive omdelt i afdelingerne VA 4 Nord,
VA 4 Række, VA 4 Syd og i uge 15 & 16 i afdeling AB Syd.
Fristen for aflevering af skemaerne bliver mandag d. 9. april for
VA-afdelingerne og mandag d. 30.april for AB Syd’s gård- og
rækkehuse!

Hvad får du ud af det?

Du får mulighed for at give din mening til kende
Du kan bidrage til resultatet af undersøgelsen
Du har chance for at vinde en iPod touch (børn) eller en
måneds gratis husleje (voksne).

Hvem kan være med?

Alle beboere i afdelingen: Børn, unge og voksne
Vi håber du vil tage godt imod undersøgelsen. Din mening er
meget vigtig !
Venlig hilsen
Albertslund Boligsociale Center
Betonhjertet marts 2012
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Vandsparekonkurrencen.

Til de husstande, der deltager i konkurrencen, vil vi gerne at I gemmer opgørelsen ”Afregning over forbrugsafgifter”, som Albertslund
Vand og Spildevand lige har udsendt.
Sådan at Signe Landon kan se jeres tal, når hun kommer rundt i
April måned og være i stand til at beregne for kvartal og senere
hele årets forbrug.Der bliver slet ikke offentliggjort noget, men blot
vinderne, og det er så 1. april at det sker.

Hej Miljøgruppe
Jeg synes vi skal fjerne de nuværende opslagstavler, dels er de ikke vedligeholdt, dels har de overlevet sig selv.
Da vi i sin tid satte dem op, havde afdelingen ingen hjemmeside og Betonhjertet kom ikke, så regelmæssigt som nu.
Muligheden for information og annoncering af aktiviteter er langt bedre
nu.
Men fint at sætte to opslagstavler op, som forslået. Så er der fortsat
er mulighed for akutte opslag, som efterlysninger m.m
Tove Jensen Ørnens kvt 12
Hej Miljøgruppe
Vi synes, at det er en god idé at opsætte to nye tavler af holdbart materiale som erstatning for de gamle – en på Beboerhuset og en ved Genbrugshallen.
Den ved Genbrugshallen bør sidde, så den kan læses, selvom Genbrugshallen er lukket – fx på trådhegnet.
Den på Beboerhuset bør sidde ved siden af indgangsdøren.
Venlig hilsen Jette og Benny Ørnens Kvt. 21B
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Vandets dag d. 22.marts.
Vi har i Danmark noget af verdens bedste grundvand, vores børn og børnebørn fortjener det samme rene og klare drikkevand, som vi har haft.
Men der er ved at være knaphed på det rene drikkevand, der er færre
boringer pga. landbrugets brug af pesticider.
Et område, hvor du selv kan være med til at gøre en forskel, er at stoppe
brug af sprøjtemidler i din have, vandets dag er en god anledning til at
markere dette.
Når vi selv i vores nærområde opfører os ansvarligt, er det også lettere at
stille krav til andre.
Hvis du vil være sikker på ikke at påvirke
grundvandet, så undgå sprøjtemidler.
Der er andre metoder, der kan bruges i stedet for sprøjtemidler, og så er
en af de andre fordele ved at undgå sprøjtemidler, at haven bliver sundere at færdes i for børn, voksne og dyr.
Du forebygger ved at bekæmpe ukrudtet om foråret inden det udvikler
sig. Du kan benytte bunddækkeplanter, flis, fiberdug og lugning med hakkejernet.
Med sprøjtemidler risikerer man at skade dyr og planter, der gør nytte i
haven. Mange blomster betyder pollen og nektar og dermed nyttige insekter, en mariehøne f.eks. spiser 200-600 bladlus i sin levetid.
Kompost i koloni/køkkenhave sidst på sæsonen efter lugning har også god
effekt. Man kan faktisk bekæmpe ukrudt og skadedyr med naturens egne
midler, f.eks. brændenælder i en vandkande med vand, som ligger 1 til 2
uger og sprøjtes så på ukrudtet er langt bedre end round up.
Så--- sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af ukrudt, kan skylles ned
gennem jorden via sprækker og revner og med tiden risikerer de at ende i
grundvand, som vi anvender til drikkevand.
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Beboerhuset 2011

I 2011 er vores beboerhus ved at komme ind i en god tradition ca
5000 gæster har der været til arrangementer i huset.
De fleste har jo været gæster i Cafe Ørnen. Ca 45 spisende beboere og de er hver torsdag. Et hold på ca 10 beboere sørger for mad,
oprydning og en kasserer, der igen sørger for at der er et pænt
overskud.
Der har været afholdt 2 musikarrangementer som har trukket fulde huse.
Fastelavnsfesterne trækker stadig mange børn og voksne (se bare
billederne her i bladet)
Som noget nyt er der opstartet en gruppe af kvinder som mødes til
Découpage, fotoshow, pasning af krydderi højbede, hestevognstur
og almindelig hygge med kaffe og kage. ”Sydspætterne” kalder de
sig.
Foto og It mødes 2 gange om ugen men mest torsdag formiddag
til friske morgenboller og hyggesnak.
Mange beboere har lejet huset til familiefester o.lign. Næsten hver
weekend har huset været udlånt.
Kort sagt beboerhuset blev et stort aktiv for vores lille gamle afdeling.
Beboerhusudvalget

SÆT X I KALENDEREN
”SLUK LYSET I SYD”
LØRDAG D.31.MARTS KL.20.30 – 21.30
Med fakkeltog, kaffe og kage
Yderligere information i næste nr. af Betonhjertet
Flere oplysninger om den verdensomspændende
sluk lyset kampagne fås
på: http://earthhour.wwf.dk/
Miljøgruppen
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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

TV TV TV INDLÆG.
Jeg vi gerne følge op på Jørgens indlæg om vores dyre og ustabile
T. V. modtagning er.
Jeg vil forslå at vi dropper Brøndbynet, og finder en anden leverandør til vores T.V
Det kan ikke være rigtig signalet forsvinder den ene gang efter
den anden.
Kunne det ikke være en ide om beboerne stemte om vi forsat skal
have Brøndbynet, som leverandør til T.V. kanalerne.
Povl Povlsen
Duens kvt 7A
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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 Wittusen

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

BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup
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 marts 2012
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Forårs kvarters koncert
Søndag den 1 april 2012 kl. 14:00
i beboerhuset med
Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm
Sidste år startede vi en ny lille dille med 1 april koncerter og den vil
vi så gerne fortætte med i år.
Denne gang som en søndagskaffe/ kagekoncert.
Solvejg og Alex har sunget
sammen i mange år, og deres
store repertoire er gennemarbejdet og fremføres med stor
sikkerhed. Det har da også
resulteret i et par Cd’er.
Alex er lidt af en multikunstner. Han spiller flere instrumenter og arrangerer musik.
I mange år var han også leder
af et velrenommeret balalajkaorkester.
Solvejg og Alex er faste gæster på visetræf og lignende,
og der findes næppe den viseforening, de ikke har optrådt i.
Glæd jer.
Og så er det gratis
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