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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 Jørgen H forsiden
Næste BETONHJERTE udkommer 1. juni 2012.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. maj 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
2
Betonhjertet maj 2012

”Ørnen”
3 MAJ
10 MAJ

VILDT RAGOUT – LAVET AF TONNY OG JØRGEN STORE BEDEDAG MED VARME HVEDER OG SANG
KOTELETTER – LAVET AF HENNY OG WILLY

17 MAJ

INGEN MAD PÅ GRUND AF KRISTI HIMMELFART

24 MAJ

MÅNEDENS RET – LAVET AF ANNETTE OG TOVE

31 MAJ

FISK – LAVET AF ULLA

Du tilmelder dig
tirsdagen før (kl 12:00)
cafe@va4syd.dk
El. smid en seddel ind i beboerhuset.
Prisen er ca.:35,00 kr.
Vi mødes kl. 18.00
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen april
På beboermødet blev afdelingsbestyrelsen sammensætning ændret
i det vi sagde farvel til Henny og Dorthe, mens der var genvalg til
Vibeke.
Efter beboermødet har Helle valgt at udtræde af afdelingsbestyrelsen, og Lena er derfor indtrådte som nyt fuldgyldigt medlem.
En af den nye afdelingsbestyrelses første opgaver var at konstituere sig.
Flemming blev genvalgt som formand og Tove som kasserer, desuden blev Anita valgt som kassererlærling.
Lena informerer i Betonhjertet, og Flemming holder hjemmesiden
ajour.
På beboermødet blev der talt om samarbejdet med udvalg og grupper, og afdelingsbestyrelsen påtænker derfor, at gennemføre kvartalsvise møder med disse.
Hver anden gang med en eller to personer fra hvert udvalg eller
gruppe, og de andre gange med alle interesserede medlemmer af
udvalg og grupper.
Er du som beboer interesserede i at mødes med afdelingsbestyrelsen, er du velkomne til at deltage på et af vores møder.
Kontakt en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen, så vi kan aftale
hvornår det passer dig og os bedst.
Vi er i det hele taget interesserede i alt den respons, vi kan få på
vores arbejde – i Betonhjertet, på mail, på papirbreve eller mundtligt.
Afdelingsbestyrelsens mødefrekvens, dagsordner og mødereferater
kan i læse på hjemmesiden www.va4syd.dk.
Hvis du vil ansøge om ting og sager, skal det enten ske via papirpost til Afdelingsbestyrelsen, Svanens Kvarter 22, 2620 Albertslund
eller via mail på adressen bestyrelsen@va4syd.dk.

4

Betonhjertet maj 2012

Afdelingsbestyrelsens kontaktpersoner til udvalg og grupper er:
 Genbrugsgruppen og fastelavnsudvalget: Anita Witussen.
 Beboerhusudvalget: Tove Meyling.
 Miljøgruppen: Lena Kujahn.
Informationsudvalget: Flemming V. Wallin.
Kontaktpersoner til fora udenfor afdelingen er:
 VA foreningssekretariat: Flemming V. Wallin.
 BO-Vests repræsentantskab: Vibeke Hansen
 Brugergruppen: Tove Jensen – suppleant: Lena Kujahn
 Samråd for Masterplan: Tove Meyling og Vibeke Hansen
 Følgegruppe for Masterplan syd vedr. gårdhusene: Tove Meyling, Vibeke Hansen og Rein Rubenkamp.
 ABC styregruppe: Tonny Bodal og Flemming V. Wallin.
 ABC arbejdssekretariat: Flemming V. Wallin.
ABC aktivitetsudvalg: Tonny Bodal.
Afdelingsbestyrelsen

NYT FRA DRIFTEN

Husk det er fra 1. Maj
der kan bestilles maling til træværk
på ejendomskontoret.
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Faste aktiviteter i huset 2012
IT - morgencafe Hver torsdag kl.: 9:00 til
12:00
OGSÅ FOR NYBEGYNDERE
It nørderne.

TIRSDAG D 8-5-2012 KL 19.00. FOTOAFTEN

med Samir igen i beboerhuset svanens kvarter 22.
Vi starter med en let gennemgang af det vi lærte sidst og bygger så videre derfra. der bliver serveret kaffe og kage og vi forventer at slutte kl
22.00.
medbring kamera og nyvaskede ører så man kan få det hele med.
pris for hele aftenen inkl.. kaffe og kage er for tilmeldte 0.00 kr og for
ikke tilmeldte 25.00 så skynd jer at mælde jer på tilmelding senest torsdag D3-5-2012 glæder mig til at se jer mvh Tonny Bodal svanens kvt 3A
2620 Albertslund Mobil: 2659 9476 tonny.bodal@gmail.com

It nørderne

Sydspætterne. Kom Maj du søde….
Første gang i maj måned bliver ikke en onsdag, men torsdag d.10.maj. kl.14.
Vi er inviteret ned til Papirmagerværkstedet
Kanalens kvt.38 til kaffe og te, og Rie vil fortælle fuglehistorier og der er muligheder for køb
af hendes ting.
Onsdag d.23.maj mødes vi i beboerhuset til flet – decoupage – hygge – hygge.
Onsdag d.6.juni er der hestevognstur med Ole fra Dyregården.
Og så har vi en aftale med Ib Berg om rundtur i Herstedøster, hvor han vil fortælle om
landsbyens historie, men det er først i august
måned.
Vores mail adr. er syd@va4syd.dk eller Anette 61454545
Se sydspætteholdet på side 3
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Lidt har også ret…!

Flere og flere begynder at dyrke egne grøntsager. Mange vil gerne lære
børnene om grøntsagernes vej fra jord til bord – at grønsager ikke kommer fra supermarkedet, men fra jorden! Andre synes, det er dejligt med
hjemmegjorte krydderier og gulerødder. Nogen vil gerne vide, at deres
fødevarer er dyrket uden giftig kemi. Og andre vil lidt af det hele. Dertil
kommer, at det er rigtig godt for miljøet, når vi spiser lokale fødevarer.
I TV er der mange programmer om, hvordan man kan udleve drømme
om at blive selvforsynende og uafhængig af købe-fødevare. Mindre kan
dog også gøre det. I Albertslund har mange små haver eller altankasser,
og det er selvfølgelig ikke nok til at dyrke alle sine grøntsager selv, men
selv på de mindste arealer er der mulighed for at opleve fornøjelsen ved
at dyrke egne grøntsager. Agenda Centeret har samlet lidt tips til, hvordan du gør:
- Grøntsagerne skal frem i solen – de vokser ikke og bliver ikke til
noget særligt, hvis du gemmer dem væk i skyggen af træer, bygninger
og plankeværk.
- Grøntsager skal have god løs jord – har du stiv lerjord, så bland
planterester og kompost i.
- Grøntsager skal have vand – de må ikke druknes, men heller ikke
tørre ud.
- Grøntsager skal beskyttes mod ukrudt – hvis du ikke fjerner
ukrudtet, så stjæler det lyset, vandet og næringen i jorden, derfor skal
ukrudtet væk!
- Vær kreativ – dyrk purløg, persille, krydderurter og en opbunden
tomat i altankassen. Kom en kartoffel i en krukke eller spand. Udnyt
højden når haven er lille. Dyrk i flere omgange; start med radiser og
spinat. Følg op med kartofler og gulerødder, ærter og løg. Slut af med
grøntgødning i efteråret; dvs. planter der forbe-reder og forbedrer jorden til næste sæson. Nyd grøntsagernes blomster og dine grønne fingre.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk
”For et bæredygtigt Albertslund!”

Betonhjertet maj 2012
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Søndagstur i afdelingen d.26. februar.
Miljøgruppen inviterede på en tur i vores nærmiljø og sluttede af
med kaffe og kage.
Det var en god tur og vejret var godt. Vi var omkring 15 beboere,
der kiggede på vores afdelings nære omgivelser: Vandhaverne,
Vridsløsestien, Kongsholmparken, og nogle af vores egne udearealer.
Vi snakkede om vores oplevelser til kaffen og kagen.

fotos Flemming V. Wallin
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Markvandring med afdelingsbestyrelsen, kommunen, driften
og miljøgruppen d.27. februar.

Vores idé var at få en overordnet snak om vores beplantning i afdelingen.
Vi fik snakket om den beplantning, der var for gammel, for stor og
hvor den var beskåret forkert.
Der var forslag til renovering og forskønnelse.
Under alle omstændigheder skal beboerne høres, når der skal ske
ændringer på fællesarealerne. Men driften og miljøgruppen kan godt
beslutte ændringer på de større områder: p-pladser, voldene, mv.
uden at høre beboerne. Men der skal ske informationer i Betonhjertet, når der sker ændringer.
Driften og miljøgruppen udarbejder en renoveringsplan ud fra markvandringen.
Miljøgruppen

Betonhjertet maj 2012
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Flot start i Vandsparekonkurrencen!
I januar lød startskuddet til VA 4 Syds vandsparekonkurrence og her i
april blev det første delresultat så fundet. Ud af de 10 deltagende familier
har 8 sparet på vandet i forhold til sidste år. I gennemsnit har hver familie
sparet 13 % vand. Det betyder at de 10 familier har sparet 16.775 liter
vand i første kvartal.
Egentlig skulle der kun have været én vinder, men da der er flere meget
flotte resultater, har Agendacenteret besluttet at sponsorer yderlige to
præmier, så der i stedet for én kvartalsvinder er tre vindere. De tre vindere er:

Rein Rubenkamp, der har haft den største procentvise besparelse pr. person på 41 %

E. Haugaard (Buller), der har haft det mindste forbrug pr. person på 36
liter/dag

Bonnie Friis, der har sparet flest liter vand pr. person, 69 liter/dag
Bonnie fortæller at det, som hun har gjort for at spare på vandet er, at
være opmærksom på ikke at bruge unødvendigt rindende vand, for så
vidt muligt har undgået at skylle servicet af, inden det kom i opvaskemaskinen, taget kortere bade og slukket for vandet, når hun børstede tænder.

Deltagernes gennemsnitlige vandforbrug var i 2011 på 104 liter vand om
dagen.
I de tre første måneder af 2012 er det faldet til 90 liter om dagen, og 7 af
de 10 familier er nu under 100 liter om dagen, hvilket vi gerne vil ønske
tillykke med.

Miljøgruppen VA 4 Syd og Agenda Center
Albertslund
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Skal VA have generalforsamling eller repræsentantskab?

Spørgsmålet i overskriften er genstand for en ekstraordinær generalforsamling i VA den 10. maj.
Spørgsmålet er relevant, blandt andet fordi deltagelsen ved de seneste mange års generalforsamlinger har været temmelig lav, og
således var kun 1 % af samtlige 4718 lejere mødt frem i 2011.
Med udgangspunkt i vedtagelse af handlingsprogram 2011-2012 på
generalforsamling i 2010, har bestyrelsen i VA haft nedsat et udvalg med det mundrette navn Øverste Myndighedsudvalg. Udvalgets opgave var at udarbejde en rapport, som beskriver fordele og
ulemper ved henholdsvis generalforsamling og repræsentantskab,
samt kommen med en anbefaling til bestyrelsen og generalforsamlingen. Rapporten kan hentes på ejendomskontoret, eller ses på BO
-VESTs hjemmeside: BO-VEST – beboerdemokrati – Vridsløselille
Andelsboligforening - rapport – link til rapport.
På baggrund af udvalgets anbefaling fremsætter VA’s bestyrelse
forslag om, at foreningen skal overgå til repræsentantskab som
øverste myndighed.
Som det fremgår af rapporten, så er der fordele og ulemper ved
både en generalforsamling og et repræsentantskab, men hvad der
vejer tungest er op til den enkelte at afgøre. I afdelingsbestyrelsen
har vi forskellige holdninger til emnet og vil derfor kun anbefale, at
så mange som muligt møder frem til generalforsamlingerne, så vi
kan få en alsidig debat.
Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling den 10. maj i
Musikteatret, hvor generalforsamling eller repræsentantskab er
eneste punkt på dagsordenen. Bliver forsalget vedtaget, vil det også blive behandlet på den ordinære generalforsamling, som afholdes den 23. maj i Kongsholmcentret.
Afdelingsbestyrelsen
Betonhjertet maj 2012

se indkaldelser på side 14 og 15
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NYT FRA BRUGERGRUPPEN – MARTS 2011
Energiforliget stiller krav til os om meget større energibesparelser:
I de senere år har varmeværket af staten været pålagt, at sikre store
energibesparelser. Det er derfor borgerne i Albertslund kan få et tilskud
på kr. 1.000 pr. sparet MWh i forbindelse med f.eks. boligrenoveringer,
energieffektiviseringer og opsætning solceller. Det netop indgåede energiforlig i Folketinget pålægger varmeværket fremover at gennemføre rundt
regnet dobbelt så store besparelser som hidtil. Og der er altså tale om ret
voldsomme besparelser!
For Albertslunds vedkommende svarer det til, at 1.000 boligers varmeforbrug skal spares væk – hvert år! Det bliver en kæmpe opgave, men den
skal naturligvis løses, for vi er nødt til at effektivisere vores energiforbrug
og omstille fra fossile brændsler til vedvarende energi.
Det fælles Vandselskab er nu besluttet:
Kommunalbestyrelsen har endelig besluttet, at vi skal gå sammen med 7
andre kommuner i det nye store fælles vandselskab - ”Vores Vand”.
Op til beslutningen har Brugergruppen udtrykt bekymring for, om det ville
betyde, at alle de særlige initiativer, som vi har på vandområdet i Albertslund, ville blive stoppet.
Det er initiativer som de Våde enge og kommunens vedligeholdelse af
private vand- og spildevandsledninger.
Men nu ser det heldigvis ud til, at det nye fælles vandselskab vil blive
skruet sådan sammen, at hver enkelt kommune fortsat vil være et selvstændigt takstområde.
Det betyder, at selvom vi er med i det store selskab, så kan vi tage de
initiativer, vi gerne vil, og som er vigtige for os i Albertslund, mod naturligvis at vi selv finansierer dem over vores egen vandtakst.
Fra ”affaldsplan” til ”ressourceplan”:
Brugergruppemødets store punkt tog hul på diskussionen om kommunens
nye 6 årige affaldsplan.
Den skal være klar til at træde i kraft den 1.1.2013. Udgangspunktet er,
at det ikke bare skal være en traditionel teknisk affaldsplan, der beskriver,
i hvilke beholdere vi samler affaldet ind, og hvor vi efterfølgende kommer
det hen, men at det også skal være en ”ressourceplan”.
Den skal tage udgangspunkt i, at vi skal finde veje til at genbruge meget
mere end i dag.
Traditionelt har vi i Danmark været meget dygtige til at brænde affald og
udnytte energien i det. Nu skal vi i langt højere grad forstå affaldet som
ressourcer, der skal genanvendes igen og igen – for ellers bliver ressourcerne meget dyre i takt med, at vi løber tør for dem.
16
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Forslaget til ny affalds/ressourceplan kommer i høring senere på året.
Genvalg til Brugergruppens ”bestyrelse”:
Brugergruppen har en Arbejdsgruppe, en slags bestyrelse, der arbejder
tæt sammen med Forvaltningen om de forskellige sager og tilrettelæggelsen af Brugergruppens møder. På marts-mødet var der valg til Arbejdsgruppen, og alle 8 medlemmer blev genvalgt.
De 8 er: Uffe Jørgensen - Ulfbuen. Rudi Tobisch - Godthåbsparken. Preben Pedersen - Poppelhusene. Lars Bremer - AB Syd Gård og Række.
Birthe Y. Nielsen - Galgebakken. Enrico Juhl - VA 6 Vest. Bent Jørgensen
- Grf. Vest, og Povl Markusssen - Hyldespjældet.
Flere oplysninger?
Hvis du vil høre mere om, hvad der skete på Brugergruppemødet, så
kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde eller
klik ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe

DET LAVER JEG I BRUGERGRUPPEN
På Beboermødet blev jeg genvalgt, som afdelingens repræsentant
til Brugergruppen. På mødet blev der spurgt til hvad Brugergruppen er. Jeg fik desværre ikke mulighed for at svare. Så her kort.
I brugergruppen sidder der en repræsentant for alle boligområder
i Albertslund. Brugergruppen holder 4 årlige møder, hvor alle indstillingssager om varme, vand og affald forlægges før de kommer
på kommunalbestyrelsens bord. Brugergruppen kan ikke vedtage
eller forkaste disse sager, det kan kun kommunalbestyrelsen.
Brugergruppen har eksisteret i ca. 30 år og der er et fint samarbejde mellem den kommunale forvaltning, brugergruppen og
kommunalbestyrelsen. Og kommunalbestyrelsen er normalt meget
lydhør overfor brugergruppen holdning.
Jeg forsøger efter bedste evne at varetage afdelingens og beboernes interesser, ligesom jeg også informerer afdelingsbestyrelsen,
genbrugsgruppen og miljgruppen om de sager, der har særlig interesse for VA 4 syd.
Lena Kujahn er efter beboermødet udpeget som suppleant.
Fra brugergruppen er jeg valgt til bestyrelsen i Agendacentret,
herfra orienterer jeg også afdelingen om aktuelle miljøtiltag.
Tove Jensen
Betonhjertet maj 2012
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Kom og vær med til stolegymnastik
Du får nu mulighed for at motionere, og være sammen med andre
beboere i dit boligområde.
Albertslund Kommune indbyder i samarbejde med AIF Senioridræt
alle beboere i 4 SYD til stolegymnastik hver torsdag.
Stolegymnastik er udover at være en sjov form for samvær, også
en skånsom motionsform.
Stolegymnastik henvender sig især til dig som er mindre mobil,
men som gerne vil være fysisk aktiv, da øvelserne foregår siddende
på en stol eller stående bag ved en stol, så du hele tiden har noget
at støtte dig til.
Efter stolegymnastikken er der hygge og socialt samvær over en
kop kaffe.
Stolegymnastik foregår i Beboerhuset Ørnen hver torsdag
fra kl. 12:00-13:00. Første gang er torsdag den 26. april
2012.
Du behøver ikke tilmelde dig, du kan bare dukke op. Det koster ikke noget at deltage.
Mere information se albertslund.dk/stolegymnastik.
Du kan også kontakte projektmedarbejder Kathrine Bjerring Ho på
tlf.nr. 4368 6410 eller instruktør Hanne Jensen på tlf.nr. 6063
6454.
VI GLÆDER OS TIL
AT SE DIG!!
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Plante- byttedag

Nu er foråret kommet og det kribler i mange fingre for at komme i jorden.
Mange er i gang. Det var vi også så småt, da vi havde plante- bytte dag
med røgmad i beboerhuset søndag efter påske. Der kom ca. 25 beboere i
løbet af dagen til kaffe og kage.
Der blev byttet planter og krukker og hygget. Miljøgruppen gav planter og
frø.
Vi fik rigtig lækker røgmad.
Tak for en god eftermiddag J

Forårsrengøring

Vi håber, at mange vil hygge sig på fællesarealerne, rydde op og plante
små planter og evt. spise en søndagsfrokost sammen.
Mange forårshilsner
miljøgruppen

Betonhjertet maj 2012
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TV TV TV nu med demokratikanaler
Valg af TV, Internet og Telefoni tog vi for ca. 5 år siden.
Bøvl og spam har vi oplevet meget af siden da:
- Ville det virkeligt blive en løsning med større valgfrihed på TV siden?
- Kunne vi klare os uden udskiftning af vores TV apparater?
Og ikke mindst: Fik vi nu større indflydelse, når vi blev medlem af
en forening?
Blev internettet hurtigere og billigere??
Vi blev fra starten af lovet en 20/20 forbindelse.
I dag har vi en 10/10 forbindelse, der kører som en 10/2
- og med masser af spam!!
Men trods alt kører telefoni-delen nogenlunde.
Det var så dét! - Tilbage til DEMOKRATIET!
Flemming Wallin opfordrer os - i sidste nr. af Betonhjertet
- til at fremsætte forslag på beboermøderne. (HOVSA!! Jeg så da et
forslag i marts nummeret af Betonhjertet).
Blev der ikke vedtaget noget om et oplæg til evt. ny leverandør på
beboermødet 2009??
Blev der ikke henstillet til driften på beboermødet 2008, at fremlægge en evaluering i september 2008?
Hvem er det lige, der har ansvaret for, at disse beslutninger bliver
udført?
I forbindelse med digitaliseringen 2012 er der mange, der ikke får
fuldt udbytte af pakkerne. Vi blev bare lovet noget andet! At vente
til 2010 med at tage en beslutning var dumt . . . fik vi at vide.
Du skal stadig betale for noget, som du ikke kan se.
Internet på sneglefart! Frit valg har du til gengæld fået masser af,
hvis du vil betale extra for det. Tilvalg som er/var en selvfølge hos
andre udbydere.
Vi har selv valgt og har selv betalt for nye kabler (lysleder en del af
vejen), som burde give os mere frihed til valg af leverandører, og
som ikke er afhængigt af DEMOKRATIET som p.t. kun er for dem,
der bestemmer, hvad vi andre skal og må betale.
Digital hilsen Jørgen Hansen Ravnens Kvarter
20
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TUR TIL NYVANG LØRDAG DEN 5 MAJ kl: 9:30
Vi kører fra den store parkeringsplads i svanens kvarter kl:9,30 og
køre tilbage fra Nyvang kl:17.00 pris for turen er 100 kr for indgang og 20 pr person til brændstof tilmelding hurtigst mulig af
hensyn til biler ved tilmelding vil vi gerne vide om du kommer i bil
og om du kan have nogle med i bilen.
glæder mig til at se jer
mvh Tonny Bodal svanens kvt 3A
2620 Albertslund Mobil: 2659 9476 tonny.bodal@gmail.com

Andelslandsbyen Nyvang
opfører endnu et storslået
totalteater om livet under
besættelsen

Den 5. og 6. maj 2012 kan man opleve livet under besættelsen i
Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. Et stort antal tyske soldater
ankommer i tidstypiske køretøjer som lastbiler, kübelwagen, motorcykler og sågar en panservogn. Husene behænges med krigstidsplakater, der oprettes flyverskjul og overalt vil man opleve den
særlige duft af tørvene, der brænder i kakkelovne og komfurer.
Ved ankomsten udstyres de besøgende med smør-, sukker- og kaffemærker, der er strengt nødvendige, for at købe smørrebrød, wienerbrød eller en tår kaffe. Og skulle man mangle, så må man opsøge sortbørshandleren og tiltuske sig yderligere rationeringsmærker.
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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

NÅR TO OG TO BLIVER til 7

I forbindelse med at vi besluttede at kommunen skulle overtage afhentning af affald, papir og flasker, var vi nogle som
stillede spørgsmål om dette burde indebære en nedskæring
af antallet af ansatte

hvad er der sket siden

jo nu har vi 7 ansatte.
Jeg vil derfor opfodre afdelingsbestyrelsen til at fremlægge et
budget som fx tager udgangspunkt i hvordan tingene så ud
da vi overgik den ny affaldsordning.
Arbejdsplan Hilsen Jørgen Hansen Ravnens kvarter 14B.
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
Bestyrelsesmedlemmer:
Tove Meyling

Ørnen 17 A

43 64 84 66

Lena Kujahn

Ravnen 14B

28 83 07 02

Vibeke Hansen

Hanen 4 A

61 69 36 62

Anita Wittusen

Svanen 12 B

24 24 40 74

Flemming V. Wallin

Ravnen 14 A

43 62 30 30

Svanen 3 A

26 59 94 76

Suppleant:
Tonny Bodal

Se mere på hjemmesiden www.va4syd.dk
———————————————–-———————————————–—

Ejendomskontor Svanens kvt.. 22
Afdelingsleder:

Michael Willumsen driften@va4syd.dk
Åbningstider:
Telefoniske henvendelser:Tlf. 43624470
Email : afd67-4syd@bo-vest.dk
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 Telefon 88180880

Email BO-VEST@BO-VEST.DK
Genbrugspladstider 2012
Alle hverdage kl. 11—11,25
torsdag aften kl. 16 - 18
Alle søndage kl. 10 - 12
Betonhjertet maj 2012
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Aftentur på volden d.3.maj
Traditionen tro går vi aftentur på volden Storebededags aften.
Vi følges ad fra Café Ørnen i beboerhuset efter spisning eller vi mødes på
volden ved Brogårds plads kl.19 og starter voldvandringen derfra.
Der er en øl - eller vandpause på vejen – traditionen tro!
Vi afslutter med hveder og kaffe/te/saft og en lille sang.
i beboerhuset Ørnen
Svanens kvt.22
Vel mødt
Miljøgruppen 4 syd
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