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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. oktober 2012.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. september
2012
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i postkassen Svanens
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”Ørnen”
6 SEPTEMBER

GULLASH /ERIK OG TAGE

13 SEPTEMBER

ITALIENSK MADRET / HENNY OG MAJA

20 SEPTEMBER

FLYTTET TIL FREDAG MED EGEN RET / ALLE
SE BAGSIDEN

27 SEPTEMBER

MÅNEDENS RET /TOVE OG ANETTE
FOTO FRA BROGAARDSPLADS / BIRTHE LUNAU
Du tilmelder dig
tirsdagen før (kl 12:00)
cafe@va4syd.dk
eller smid en seddel ind
beboerhuset.
Prisen er ca.:35,00 kr.
Vi mødes kl. 18.00

Betonhjertet september 2012

i

3

Faste aktiviteter i huset 2012
IT - morgencafe
Hver tirsdag kl.: 10:00
Kun for nybegyndere husk det nu
Hver torsdag kl 9:00

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.
I september måned mødes vi to onsdage, d.12.
sep. og d.26. sep. og det er kl.14.00 i beboerhuset.
Der er mulighed for decopage og flette tasker af kaffeposer og hyggelig samvær med kaffe og kage.

Vi har været på byvandring i Herstedøster med Ib Berg her i august
måned, men har endnu ikke planlagt flere små-ture.
Foto: Lena Kujahn
4

Betonhjertet september 2012

4 SYD
Beboermøde d.5.september kl.19
i beboerhuset Ørnen.
I sidste nr. af Betonhjertet skrev vi bl.a. at hvis i vil have indflydelse på næste års huslejeniveau, så er der en enestående
mulighed på årets budgetbeboermøde.
Tiden nærmer sig og der er kommet 5 forslag:
udbyder af internet, TV og telefoni.
Ændring af 1 meter-reglen.
Ændring af regler for vedligehold/renovering af de grønne
områder.
Ændring af regler for leje af beboerhuset.
Ansættelse af beboerhusmedarbejder.
Disse forslag er på vej med dagsorden, referat fra sidste beboermøde og budget.
(Husk at i kan hente det udvidede budget på ejendomskontoret.)
Vel mødt – vi håber på stort fremmøde.
afdelingsbestyrelsen
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Undgå sprøjtegifte i din mad – 1, 2, 3.

Det lyder slemt – og det er det sådan set også: Fødevarestyrelsens kontrol
har fundet rester af pesticider i hver anden ikke-økologisk frugt, grøntsag og
kornprodukt på det danske marked! Gennem fund af mere end 30 forskellige
hormonforstyrrende pesticider i grøntsager bekræfter en europæisk undersøgelse tendensen. Udover at være skadeligt for vores miljø og grundvand, kan
det også gå ud over vores sundhed at spise produkter med rester af sprøjtegifte. Især fostre er sårbare.
Koncentrationerne af hvert enkelt stof ligger oftest inden for det tilladte, men
reglerne tager ikke højde for, at flere stoffer kan findes i samme produkt, så
stofferne spiller sammen og bliver ekstra skadelige.
Hvis man benytter appelsin- eller citronskræller eller citroner med skræl i
madlavningen er det i særdeleshed vigtigt at være opmærksom på at undgå
ikke-økologiske frugter, da de altid er overfladebehandlede med giftige stoffer.
For andre frugter og grøntsager kan man vælge at fjerne skrællen, men
mange af vitaminerne og fibrene sidder i netop skrællerne, så det er ikke en
god løsning. Heldigvis er der nogle enkle tommelfingerregler til at undgå pesticidrester:
Sikreste er det at købe økologiske produkter i stedet for konventionelle.
Sprøjtning med pesticider er nemlig ikke tilladt i økologisk produktion.
Risikoen er mindre, hvis du vælger danske produkter. I Fødevarestyrelsens
kontrol fandtes flere rester af pesticider i udenlandske produkter end i danske.
Endelig kan du gå efter årstidens frugt og grønt, da der skal sprøjtes mindre
ved dyrkning af frugt og grønt der hører sæsonen til. Desuden indeholder
sæsonens frugt og grønt flere vitaminer og er mindre miljøbelastende at producere.

Økologiske fødevarer kan kendes på disse to mærker.
EU’s økologi-mærke (th.) er pr. 1. juli 2012 blevet obligatorisk at sætte på
emballerede økologiske fødevarer fra EU.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund

”For et bæredygtigt Albertslund!”
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DRYP – DRYP – DRYP – VAND.
I slutningen af august og i starten af september måned kommer
Signe fra Agendacenteret rundt til hver enkel husstand for at udlevere vandspareperlatorer, til bruseren på badeværelset og til vandhanen i køkkenet.
Det er Agendacenteret og miljøgruppen som donerer perlatorerne.
Det går godt for de 10 husstande, som deltager i vandsparekonkurrencen. Der er virkelig tale om at de har nedbragt deres vandforbrug.
Hvordan går det mon med de resterende 268 husstande i vores
afdeling med at sætte fokus på vandbesparelse?
Nu har vi 4 måneder tilbage af 2012, og miljøgruppen håber, at
opmærksomheden omkring vandforbruget er blevet så højt, at det
daglige gennemsnitsforbrug i vores afdeling er og vil falde, så vi
kan nærme os målet i gennemsnit maksimalt at bruge 100 liter
vand om dagen!
Ha´ fokus på dit vandforbrug i din hverdag, når du er i køkkenet,
på badeværelset og i haven, vi kan alle godt passe lidt bedre på
vandet og samtidig leve en komfortabel tilværelse.
Det er vaner der skal ændres for at nå et bæredygtigt vandforbrug,
så der også er rent drikkevand i fremtiden.
Spareforslag:
Tag korte bade.
Når du tager brusebad bruger du ca. 10 liter pr min.
1 liter vand koster ca.6 øre.
Tandbørstning du sparer ca. 70 øre pr. gang når du slukker for vandet mens du børster.
Når du rengør grøntsager og skræller kartofler, så gør
det ikke under rindende vand.
Det sparer ca.45 liter/5 min. vand hver gang dvs. 3 kr. pr. gang.
Ja – der er mange spareforslag – og – mange bække små!!
miljøgruppen
Betonhjertet september 2012

7

8

Betonhjertet september 2012

Betonhjertet september 2012

9

10

Betonhjertet september 2012

Betonhjertet september 2012

11

Husdyr og andres husdyr.
Vi finder det fuldstændigt utroligt med det griseri der foregår i afdelingen
og forårsages af andres hold af husdyr.
Og hvorfor nu det; Jo såmænd fordi vi også har katte på besøg i vores
have. Katte der besørger i vores bede, hyler og slås hele natten, eller
ligger i vores havemøbler som er smurt ind i kattehår… Man kan sågar
også få fornøjelsen af aftryk af kattepoter på bilen.
Eller vi kan konstatere at når vi prøver at forskønne afdelingen og vores
område, at de bede med buskbomme vi for egen regning har plantet i

dyre domme langs vores hus, enten pisses ihjel af hunde der luftes på
stien hvor vi bor, eller overdynges af hundelorte som billedet viser.
Vi har vel snart fjernet et par kilo hundelort fra vores nyplantede/anlagte
bede langs vores hus, samt skiftet buskbomme ud for flere hundrede kroner. 1 meter regel javel, god ide´, og det hermed være gjort.
Men det indbefatter ikke at rydde op efter andres husdyr.
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Derudover er stierne og de grønne arealer oversået med hundelorte med
venlig hilsen fra hundeelskende indehavere, som åbenbart syntes at vi
alle skal dele lyksaglighederne ved deres husdyr. Ikke nok med det, de
stakkels gårdmænd i afdelingen skal sidde i en storm af hundelort og
stank når plænerne skal slåes.
Vores forargelse og skuffelse kender ingen grænser over den ligegyldighed der udvises for andres bopæl og fællesarealerne som vi alle skal
kunne være på.
Derfor: Hold jeres katte hos jer selv som reglerne foreskriver, og luft jeres hunde på marken, medbringende en hundepose til efterladenskaberne. Det er ikke hunden eller katten der mangler opdragelse eller pli´.
Hermed givet til debat og selvransagelse.
Hilsen
Sennov
Svanens kvarter 11D
Betonhjertet september 2012
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kære alle naboer til Klub Svanen
hermed information ang vores sommerfest her i klubsvanen, som løber af
stablen d 7/9. det er et arrangement for børnene og deres forældre.
der vil ikke være salg af alkohol til svanens medlemmer, ligegyldigt hvil-

ken alder de har. Der er lejet en stærkmand ting, som laver irriterende ding-lyde. da der var naboer der var generet af det sidste år,
har vi i år kun den på til kl 20.(kompromis)
resten af larmen bliver så kun børnelarm..i er selvfølgelig meget
velkomne til at kigge forbi :-) hilsen Klub Svanen
TIL EN LILLE GÅRDHAVE I ”SPÆTTEN” KAN JEG BRUGE LIDT HJÆLP AF
OG TIL .
RING TIL BIRTHE PÅ 43643079 ELLER 27593078
OG LAD OS FINDE PÅ NOGET

Stolegymnastikken starter igen torsdag den 6 september 2012 kl.
12:00
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. På Gensyn Hanne
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De flotte besparelser fortsætter.
Så er der gået endnu et kvartal i Vandsparekonkurrencen, og der bliver stadig sparet på vandet. Ud af de 10
deltagende familier har de 9 familier i forhold til sidste år formået at spare på vandet i 2. kvartal. I gennemsnit brugte hver
familie 93 liter vand pr. person pr. døgn, hvilket er 11 % mindre end de 104 liter i døgnet, der var gennemsnittet for familierne i 2011.
Der bliver altså holdt fast i de nye vaner, hvilket er rigtig flot.
2. kvartals vinder er Hanne Hedegaard, der i forhold til 2011
har sparet 15 % vand i
dette kvartal.
Der er også ekstrapræmie
til Bonnie Friis, for sammenlignet med 2011 at
have sparet flest liter
vand pr. person, og til E.
Haugaard (Buller), for at
være den, der har sænket
sit forbrug mest fra 1. til 2. kvartal.
Hanne fortæller at det, som hun har gjort for at spare på vandet bl.a. er, at slukke for vandet medens hun sæber sit hår ind,
nøjes med at vaske op en gang om dagen, lade være med at
hælde rent vand fra f.eks. elkedlen i håndvasken, men i stedet
give det til sine hunde eller til blomsterne. Hun har også købt
en stor blød plastikspand, som hun samler regnvand i, og så
har hun ikke mindst fået installeret et to-skylstoilet.
Miljøgruppen VA 4 Syd og Agenda Center Albertslund
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Fotokonkurrencen 2012
Det kan efterhånden kaldes en tradition, at boligområderne i ABCsamarbejdet får deres årlige fotokonkurrence.
I år var det Svanens fotoklub fra afdelingen VA 4 Syd, der stod for
arrangementet. Alle beboere fra Nord, Blokland, Syd & Kanalens
Kvarter er blevet inviteret til at deltage med et eller flere bidrag inden for årets temaer ’Bybilledet’ og ’Grønne områder i Albertslund’.
Der kom ca 70 bidrag, og de bedste billeder blev derefter udstillet i
beboerhuset Ørnen, Svanens kvt. 22,
Det var under Åbent Hus arrangementerne, at de besøgende kunne
stemme om, hvem de synes, bør vinde 1., 2. & 3. pladsen i konkurrencen.
Den officielle fernisering med , vinderkåring og præmieoverrækkelse fandt sted den sted den 19/8.

og vinderen blev billede nr. 25 (Se forsiden)
Det var taget af Inge Andersen fra VA4nord.
Hun tog billedet på en af sine mange ture rundt i Albertslund.
Denne gang var hun sammen med andre frivillige oppe den nordlige del af byen på Langagergård for at ordne haven.
Her så hun først 1 musvitter så 2 og så måtte hun hente sit kamera
16
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frem fra cykeltasken, og så var der kommet 3.
Billedenr 2 blev taget af Emil Bodal med et billedet af køerne på
marken og nr 3 af Karin Nielsen med Svanemor med unger

Præmierne blev overrakt til Kvarters koncerten på Spættegrunden.
Her ses de glade vindere som får overrakt præmier af Jørgen Hansen og Tonni Bodal fra fotogruppen har taget billerne fra den festlige fernisering.
En stor købmandkurv fra Super Best til vinderen, et gavekort til
Albertslund Grillhouse og et til restaurant ”Albert” til de to næste.
Efter Præmieoverrækkelsen nød ca 70 beboere jazzkoncerten på
Albertslunds syd nye park og spillested på Spættegrunden.
Børnehaven Spættens gamle legeplads blev dermed indviet og nye
toner lød. Børnestemmer er afløst af god musik fra René Nielsen,
Ib Lund Nielsen og Erik Spiermann.

Betonhjertet september 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

Opslagstavler
Miljøgruppen har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og driften arbejdet på alternativ til vores ”Tyrolerhuse”, der hverken bliver benyttet/
læst eller vedligeholdt tilfredsstillende. Derfor
bliver de fjernet. I stedet er der sat 2 udhængsskabe op hhv. på beboerhuset og ved genbrugspladsen. De der er aflåst er til brug for udvalg, drift og afdelingsbestyrelsen. De andre er til alle. Husk
blot at bruge magneter eller stifter. Tape ødelægger overfladen.
Miljøgruppen
Ps: sæt x i kalenderen søndag d. 14 oktober kl. 14.
Lad være med at smide planter og stauder ud nu vent til
denne dag hvor vi afholder plantebyttedag.
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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 3A

26 59 94 76

Suppleant:
Tonny 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 September 2012
Alle hverdage kl. 11 - 11:25
Torsdag 17 - 18
Alle søndage kl. 10 - 12
Gennbrugsgruppen
Betonhjertet september 2012
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Så var vi igen samlet på Brogaardsplads.
Foto Hansen og Lunau
11 gange er det blevet til - på gensyn fredag 16. august 2013 kl 18:00

miljøgruppen
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