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Kvarterskoncert søndag den 19 aug kl 14:00
På den gamle ”Spættegrund” med Erik Spiermann og Rene Nielsen
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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 forsiden og side 3 Sanne (Hanens kvt)
Næste BETONHJERTE udkommer 1. september 2012.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. august 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 AUGUST

GAMMELDAGS KYLLING / ERIK OG TAGE

9AUGUST

LASAGNE / ULLA

16 AUGUST

FLYTTET TIL FREDAG MED EGEN RET / ALLE
SE BAGSIDEN

23 AUGUST

MEL ER TILBAGE MED EN RET FRA HENDES
HJEMLAND

30 august

LAKS PÅ DEN FRÆKKE MÅDE JØRGEN
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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Beboermøde onsdag den 5. september - sæt X
i kalenderen
På dagsordenen er blandt andet afdelingens budget
for 2013.
Hvis du vil have indflydelse på næste års huslejeniveau, så er
der en enestående mulighed på årets budgetbeboermøde.
Via forslag fra afdelingens beboere, grupper og udvalg fastsættes de økonomiske rammer for afdelingens aktiviteter,
vedligeholdelse og ikke mindst almindelige drift. Det er dermed budgetbeboermødet, som er retningsgivende for hvordan
4 Syd udvikler sig som almen boligafdeling - du har som beboer mulighed for at præge dit eget nærmiljø, ved at møde
op og give din mening tilkende på budgetbeboermødet.
Hvis du har ideer til nye aktiviteter, udbygning af eksisterende
aktiviteter, noget som du syntes mangler på fællesarealerne
eller noget helt fjerde, så kan du fremsætte et forslag til budgettet. Forslaget skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 22. august.
Afdelingsbestyrelsen bistår gerne ved rådgivning, formulering
og beregning af økonomiske konsekvenser, som dit forslag
afføder - se bagerst i Betomhjertet for kontakt oplysninger.
Vel mødt til beboermøde den 5. september i beboerhuset Ørnen - dagsorden og bilag husstandsomdeles senere.
Afdelingsbestyrelsen
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4 SYD
Albertslund den 25. juli 2012

Indkaldelse til beboermøde med budget
Onsdag den 5. september 2012 kl. 19:00
i Beboerhuset Ørnen
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.

Valg af referent

3.

Godkendelse af forretningsordenen

4.

Valg af stemmeudvalg

5.

Godkendelse af dagsordenen

6.

Godkendelse af referat fra regnskabsbeboermøde den 27.
marts 2012

7.

Fremlæggelse og godkendelse af budget 2013

8.

Indkomne forslag

9.

Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på beboermødet skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 22. august 2012. Forslag sendes via e-mail til Bestyrelsen@va4syd.dk, eller lægges i postkassen
ved Ejendomskontoret Svanens Kvarter 22.
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende
medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.
Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Denne dagsorden er trykt i Betonhjertet, som er husstandsomdelt den 27 juli 2012
Betonhjertet august 2012
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Nyt fra Brugergruppen – maj 2012
*
*
*
*
*

Ny ”affaldsplan” i udkast
Klimatilpasning på albertslundsk
Grønt Regnskab 2011
Mødet blev holdt på Vestforbrændingen
Flere oplysninger?

Ny ”affaldsplan” i udkast:
På Brugergruppemødet den 30. maj forelagde Miljø- og Planforvaltningen
forslaget til kommunens nye affaldsplan, der har en 6 årig horisont. Affaldsplanen har tre fokusområder:
- For det første at ”Ressourcerne skal ud af affaldet” – herunder at mere
emballageaffald skal genbruges og storskraldsordningerne forbedres.
- For det andet at ”Problemstofferne skal ud af affaldet” – herunder at
sparepærer, batterier, mobiltelefoner og andet småt elektronik skal ud af
skraldesækken.
- For det tredje ”Kommunikation som skaber handling” – herunder mere
målrettet information til byens forskellige målgrupper.
Brugergruppen var enig i intentionerne, og lagde især vægt på den handlingsorienterede side, så det hele ikke ender op i kortlægninger og undersøgelser. Vi er nemlig nødt til at forstå affaldet som ressourcer. Gør vi
ikke det, bliver ressourcerne meget dyre, efterhånden som verden løber
tør for dem.
Affaldsplanen skal nu i Kommunalbestyrelsen, hvorefter den kommer i
høring hen over sommeren.
Klimatilpasning på albertslundsk:
Hvad gør vi, når vandet vælter ned for åbne sluser, på grund af klimaforandringerne? Det spørgsmål skal ikke først besvares når huse, kældre og
butikscentre står under vand. Derfor behandlede Brugergruppen byens
nye Klimatilpasningsplan. Den handler især om regnvandet, fordi det er
udsigten til større regnmængder, der her og nu er vores største udfordring i forhold til klimaforandringerne. Planen skal bl.a. fastlægge hvordan
vi sikrer Albertslund Centeret, der er særlig udsat ved store regnskyl,
hvordan vi skaber mere plads i parker, søer og kanalen til mere regnvand,
hvordan vi tilbageholder mere vand med faskiner og beplantede tage,
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hvordan vi udbygger kloaksystemet, og hvad vi så ellers lige gør, hvis det
alligevel går galt.
Grønt Regnskab 2011:
Kommunens grønne regnskab for 2011 har især fire lyse sider, men også
en mere dunkel. Vandforbruget er faldet med 2 liter i gennemsnit pr. borger i døgnet til 102 liter. Dermed nærmer vi os målet på 100 liter og rammer det forhåbentlig i 2012. Dertil kommer, at også både elforbruget og
varmeforbruget er faldet, hvilket samtidig medførte en mindre udledning af
CO2. At affaldsmængderne så til gengæld er steget hører til den mere
dunkle side, men det er jo det den nye affaldsplan skal være med til at lave
om på. På hjemmesiden http://groentregnskab.albertslund.dk/ kan du selv
nærstudere det grønne regnskab og se, hvordan udviklingen i dit boligområde har været.
Mødet blev holdt på Vestforbrændingen:
Apropos affald så blev Brugergruppemødet holdt på Vestforbrændingen,
hvor Brugergruppen også var på rundvisning. Her fik den bl.a. oplyst, at
metaldåser i affaldet betyder, at ovnene af og til må lukkes ned for at blive
renset, da metallet sætter sig i ovnene og spærrer for lufttilførslen, så forbrændingen bliver dårlig. Det koster rundt regnet 5 mio. kroner hver gang
– dyre dåser….!
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

Betonhjertet august 2012
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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.

Sydspætterne.

starter op igen onsdag d.1.august. Den 15/8
tager vi på rundvisning i Herstedøster landsby

Møde i hanens kvt . Foto Sanne
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Grønt Regnskab 2011

Vores forbrug af el, vand og varme bliver registreret og sat i
”små grønne regnskaber” for hvert boligområde, for hele kommunen og for virksomheder i kommunen.
Det kan man se på kommunens hjemmeside:
www.groentregnskab.albertslund.dk
Gå til – Mit Boligområde – Albertslund syd VA s. gårdhuse.
(vores afdeling: 4 syd)
Her kan i se vores afdelings forbrug, sammenholdt med det gennemsnitlige forbrug i lignende boliger i kommunen. Vi kan også
se at vores forbrug er steget over hele linjen i 2010 og 2011.
Regnskabet viser bl.a. gennemsnitligt forbrug pr. beboer i vores
afdeling, så vi kan sammenligne de tal med vores eget årsforbrug.
EL:
Gennemsnitligt Elforbrug pr.beboer i 4 syd :

1321 kwh.

Sammenlignelige boliger:

1159 kwh.

I 2009 havde vi fokus på el spare tiltag. Vi delte bl.a. sparepærer ud.
Varme
Gennemsnitligt varmeforbrug pr. m2 i 4 syd:

174 kwh.

Sammenlignelige boliger:

160 kwh.

Vores forbrug faldt i 2009 og er siden blevet større end i 2008.
Vand
Gennemsnitligt vandforbrug pr. beboer i 4 syd: 42 m3
Sammenlignelige boliger:

40 m3

Vores vandforbrug var på 116 L. pr. person pr. dag.
I 2008 var det på 110 L. hvilket svarer til det gennemsnitlige
forbrug i sammenlignelige boliger i 2011.
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Ifølge vores vandsparekampagne i år, er vores mål 100 L.
Hvad gør vi ved det?
Vi kan hver især se om vi har toiletter, der løber og vandhaner, der drypper, om vi tager bad for længe, om vi skyller af
og vasker op i rindende vand, vander haven med vandslange
og lader børn og børnebørn lege med den osv. (Se i øvrigt
Betonhjertet fra sidst)
Og så regner vi med at vandsparekampagnen i år viser sig i
regnskabet næste år 

OBS.
Hvis i vil vide mere og vejledes i at aflæse jeres måler og
sammenligne jeres forbrug med afdelingens gennemsnit, er
der oplæg om emnet til Café Ørnen kaffe Torsdag
d.9.august kl.19 i beboerhuset. Desuden vil Jørn Hegnsborg stå til rådighed for spørgsmål om boligens / afdelingens
forbrug.

miljøgruppen

ZUMBA!!
i Ørnens Beboerhus hver onsdag kl. 17.30 til 18.30.
Zumba er for ALLE!! Du behøver IKKE at være god til at danse
eller være i super god form, når du starter op. Formen kommer
helt af sig selv, mens du danser og har det sjovt.

Det koster kun 20.- pr. person. Tilmelding er ikke nødvendig. Kontaktperson: Lam på 60 35 46 37 eller Sabine på 22 87 31 38.
Betonhjertet august 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

Kvarters koncert
med Erik Spiermann - Klarinet & Sopransaxofon
Søndag d. 19 aug. KL 14:00 til 16.00
i den nye park ”BHU Spættens grund”
Spættens Kvarter 10
Erik Spiermann - tilhører den absolutte elite blandt musikere på
den traditionelle jazzscene. Har foruden klarinet spillet sopransaxofon siden 1983. Professionel musiker siden 1992.
Mere end 50 års erfaring som udøvende jazzmusiker indenfor stilarterne Traditionel jazz (New Orleans og Dixieland), Swing, Mainstream og Evergreens.
Han skal denne dejlige søndag eftermiddag spille sammen med
vores lokale jazzmusikker Rene Nielsen.
Ved dårligt vejr spiller de i beboerhuset Ørnen. Gratis Entre og på
gensyn
14
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
Bestyrelsesmedlemmer:
Tove Meyling

Ørnen 17 A

43 64 84 66

Lena Kujahn

Ravnen 14B

29 93 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 3A

26 59 94 76

Suppleant:
Tonni Bodal

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

Ejendomskontor Svanens kvt.. 22
Afdelingsleder:

Michael Willumsen afd67-4syd@bo-vest.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
Email.: afd67-4syd@bo-vest.dk

BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup
Telefon 88180880 Email BO-VEST@BO-VEST.DK

Genbrugspladstider August august 2011
Alle hverdage kl. 11 - 11:25
Torsdag 17 - 18
Alle søndage kl. 10 - 12
Gennbrugsgruppen
Betonhjertet august 2012
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Grillaften på Brogårds Plads

Traditionen tro afholder vi Grillaften på
Brogårds Plads den første fredag efter skolesommerferien.
Vi mødes:

Fredag d.17. august kl.18

I tager mad, drikke og service med hjemmefra.
Plus hyggehumør med.
Der vil stå en tændt grill og borde og stole til fri rådighed.
Vi lover, det bliver hyggeligt. Det plejer det at være.
(I tilfælde af regnvejr flyttes arrangementet til beboerhuset
Ørnen.)

Sommerlig hilsen
Miljøgruppen
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