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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. december 2012.  

Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. november 
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 

FOTO FORSIDEN: Birgit Larsen Ørnens Kvt 9E 
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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 

1 NOVEMBER BRUNKÅL / ERIK OG TAGE  

8 NOVEMBER MORTEN AND / HENNY OG MAJA 

15 NOVEMBER  HOT SPOT / JØRGEN 

22 NOVEMBER MÅNEDENS FISK  / FISKEMANDEN 

29 NOVEMBER GRÆSK FARSBRØD / ULLA 

”Ørnen” 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cafe@va4syd.dk
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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.  

Hver tirsdag kl 19:00 ”Foto og it”   
It nørderne.  

  

 
Sydspætterne. 

 
  Onsdag d.7.nov. tager vi på tur til Zoo.  

Vi mødes kl.12.45 på parkeringspladsen ved 
Svanens kvt 22 

.  
Onsdag d. 21.nov. har vi” komsammen” i beboerhuset 

kl.14.00 
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STILLINGSOPSLAG 
BEBOERHUSMEDARBEJDER SØGES – 10 timer ugentlig 

 
VA afd. 4 Syd søger pr. 1. januar 2013 en fleksibel medarbej-
der, som vil være med til at fortsætte den positive udvikling, 
der er i vores beboerhus i afdelingen. 
 
Medarbejderen skal være både pedel og aktivitetsmedarbej-
der: 
 

  foretage mindre reparationer i huset 
  hjælpe til ved større arrangementer 
  føre tilsyn med huset 
  sørge for at alt er i orden inden udlån 
  efterse huset efter udlån 
  være med til at starte nye aktiviteter op 
 
Medarbejderen skal være interesseret i at indgå i et tæt sam-
arbejde med beboerhusudvalget og andre beboere, der vil 
igangsætte aktiviteter. 
 
 
Stillingen er foreløbig for en toårig periode. 
Ansættelsesvilkår: under driftsledelsen i afdelingen og efter 
gældende overenskomst. 
 
 
Ansøgning afleveres til Driftskontoret, Svanens kvarter 22 – 
senest den 15. november. 
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FOREBYGGELSE AF ULYKKER 
BLIV GRATIS FORBEREDT PÅ ULYKKER 

På kun 3 timer kan du lære at gøre en forskel. 

Vores hverdag bliver stadig mere kompleks og sårbar - både hjemme, på ar-
bejde og i fritiden. 

Samfundet forsøger konstant at forebygge og begrænse konsekvenserne af 
ulykker. Men det kan ikke undgås, at borgeren pludselig selv kan stå i en kri-

tisk situation. Derfor er det nødvendigt, at hver borger kan forebygge og for-

berede sig på at kunne gøre en forskel. 
 

Har du lavet en beredskabsplan for dit hjem? 
Med få og enkle forberedelser kan du gøre dig selv og din familie mere ro-

bust over for ulykker. 
På kurset vil du gennem forskellige øvelser blive opmærksom på netop de 

risici, som er i dit hjem. Du vil få gode råd til, hvordan du kan imødegå, at 

ulykker kan ske. Mange ting kan man selv gøre for at mindske ulykkernes 
omfang, så det gælder om at tage sine forholdsregler i tider, fx hvis der vars-

les skybrud eller snestorm. 

Kurset vil blive afholdt i vores beboerlokale Svanens kvt 22  

den 19. November kl. 19.00 til 22.00. 

Tilmelding til Anita Wittusen  tlf. 24 24 40 74 eller på Mail 

efi@4syd.dk    

Instruktør på kurset er René Andersen fra Beredskabs-

forbundet. 
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NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 

  

Så faldt der brænde ned 

—da de to piletræer blev fældet på legepladsen ved Beboerhuset .  

Brændet ligger nu til fri afbenyttelse på legepladsen    

Foto: Benny Spætten 6c 
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Udnyt varmen 

I Albertslund er der fjernvarme i langt de fleste boligområder, og det 
er vi heldige med. For det er ganske fornuftigt både miljømæssigt og 
økonomisk at opvarme med fjernvarme. Alligevel er der penge at 
spare ved at tænke over, hvordan man opvarmer sin bolig. Her er 
nogle tips, der kan være med til at sikre en lavere varmeregning – 
uden det går ud over komforten: 

Mærk på røret. Fraløbsrøret på radiatoren skal være så koldt som 
muligt. Er det varmt betyder det, at du sender varme tilbage til var-
meværket, og det koster ekstra.  

Termostaterne skal stå på det samme. Du sparer ikke noget ved 
kun at tænde én radiator i et rum. Det er tværtimod mest effektivt, 
hvis alle radiatorer i samme rum tændes og indstilles på det samme. 

Skru lidt ned. For hver grad temperaturen sænkes falder energifor-
bruget med cirka 5 procent. Der er altså penge at spare, hvis du kan 
nøjes med en lidt lavere temperatur. Tag i stedet en lille trøje og sut-
sko på. 

Luft ud ofte. Udluftning er nødvendig! Det giver bedre indeklima og 
mindre fugt i boligen. Lad ikke vinduer stå på klem hele dagen. Luft i 
stedet ud – gerne med gennemtræk. Lufter du ud i lang tid, er det 
bedst at slukke radiatorerne imens. 

Spar på vandet. Cirka 1/3 af vores varmeforbrug går til varmt 
vand. Kortere bade er derfor en nem vej til en lavere varmeregning. 

Aflæs måleren. Følger du med i dit varmeforbrug undgår du over-
raskelser, når regningen kommer. Det er også sjovere at spare, hvis 
du samtidig kontrollere, at det har en effekt.  

God vinter! 

Varme hilsener 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

” 

For et bæredygtigt  

Albertslund” 

http://www.agendacenter.dk
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Halloween uden madspild 

Når du udskærer græskarhoveder til Halloween, så gem endelig græskar- 
kernerne. Og har du et græskar tilovers kan du bruge kødet til at lave 

chips, suppe, kage og brød. Her er nogle idéer. 
Græskarsuppe 

Det faste græskarkød smager dejligt i suppe. Du kan lave en asiatisk in-

spireret med chili, limeblade, hvidløg og kokosmælk, hvor du tilsætter 
masser af græskarkød skåret i tern og f.eks. rodfrugter og porrer. Blend 

evt. suppen. Eller du kan lave en mere traditionel suppe med hønsebouil-
lon, løg eller porrer og græskarkød, evt. med kyllingestykker i og græsk 

yoghurt.  
Ristede græskarkerner 

Frigør kernerne fra kødstrimlerne. Vend dem i 

lidt olie og salt og kom dem i ovnen ved 175 
grader i en bradepande. Rist dem til de pop-

per op og bliver sprøde. De kan også varmes 
på en pande, indtil de bliver sprøde. Hæld en 

smule olivenolie over og godt med salt.  

 
Chips af græskar 

Græskarkødet skæres i blokke, hvor bredden passer til en kartoffelskræl-
ler. Brug skrælleren til at skære græskarblokkene i tynde chips. Kom dem 

på bagepapir, drys med salt og lidt olie og bag dem ved 180 grader til de 
er sprøde. Du kan også friturestege dem i meget varm olie. 

 

Græskarkage   
300 g græskarkød, 200 g smør, 200 g sukker, 3 æg, 1 spsk fintrevet ap-

pelsinskal, 200 g hvedemel, 1½ tsk stødt ingefær, 2 tsk bagepulver.  
Glasur: 150 g flormelis, 2 spsk friskpresset appelsinsaft. Pynt med strimler 

af appelsinskal. Bagetid: Ca. 1 time ved 175°. 

Riv det faste græskarkød groft. Rør smør og 
sukker godt sammen. Tilsæt ét æg ad gan-
gen og rør godt mellem hvert æg. Vend 

græskarkød og appelsinskal i æggeblandin-

gen. Bland hvedemel, ingefær og bagepulver. 
Vend det forsigtigt (drysset gennem en sigte) 

i dejen. Kom dejen i en smurt springform (ca. 
22 cm) og bag den midt i ovnen.  

 

Velbekomme! Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 

http://www.agendacenter.dk
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Hejsa har du noget du vil sige, bytte, sælge  eller andet så sendt 
det til info@va4syd.dk så kommer det med her på siden 

Ledige p-pladser i VA 4syd til campingvogne og trailere 
 
Nr.: 2 - 6 - 7 - 14 - 18 - 20 - 29 - 33 - 34 
Henvendelse til  
Belinda Lingskov Frandsen Sagsbehandler 
BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen 
Malervangen 1 2600 Glostrup 
Telefon: 88 18 08 80 

Stolegymnastikken starter igen torsdag den 6 november 2012 kl. 
11:.30 
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  

Godt nyt fra post Danmark—postkassen i Hanens Kvt 6 bliver ikke nedlagt  
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Renovering af Gårdhusene. 
 

Jeg læste ”Renovering af Gårdhusene, Dommerbetænkning”, og syntes 

det var en god gennemgang med gode konklusioner, så det er jo synd at 

der ikke er penge til at lave en totalrenovering. 
Da man opførte gårdhusene var materialevalget og udførelsen ikke i top, 

og man har derfor senere forsøgt at udbedre de skader og mangler der 
var, men bør man vedblive med at smide gode penge efter dårlige pen-

ge? det bliver aldrig godt med disse lappeløsninger, man burde rive det 

hele ned og stille nogle færdige husmoduler, der har de indbyggede øn-
sker som vi vil have f.eks. flytbare vægge og træ eller klinker på gulvene 

m.m. 
Landsbyggefonden (LBF) er en politisk konstruktion hvor politikerne admi-

nistrerer et indbetalt beløb fra lejerne og tidligere regeringer har hentet 

penge fra LBF når de har ment at det var opportunt. 
 

KAB udsendte den 10-11-2005 en skrivelse angående en ny aftale om 
Landsbyggefonden. 

http://www.kab-bolig.dk/Default.aspx?

ID=131&M=News&PID=5562&NewsID=366 
 

”10-11-2005 Ny aftale om Landsbyggefonden Den 4. november 
2005 har regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 

indgået en 2-årig aftale om den fremtidige anvendelse af midler-

ne i den almene boligsektor og indsatsen mod ghettoisering. So-
cialminister Eva Kjer Hansen (V) mener, at den nye aftale om 

Landsbyggefondens milliarder er en god aftale for beboerne i de 
almene boligafdelinger i Danmark. Det har altid været et af for-

målene med Landsbyggefonden, at dens midler skal anvendes til 
nybyggeri. Jesper Nygård, der er formand for Landsbyggefonden 

mener, at det øger den sociale ulighed i Danmark, at det kun er 

beboerne i de almene boliger, som skal betale til fremtidens al-
mene nybyggeri og indsatsen mod ghettodannelse.” 

 

Alle de forskellige ønsker der kunne være, hvor nogle vil have nyt bade-
værelse eller køkken m.m. kan man jo opsætte som individuelle tilvalg og 

så vælge nogle gode løsninger på selve huset (gulve, tag og facader) og 
derved holde huslejen nede på et mere rimeligt niveau, for der er jo nogle 

http://www.kab-bolig.dk/Default.aspx?ID=131&M=News&PID=5562&NewsID=366
http://www.kab-bolig.dk/Default.aspx?ID=131&M=News&PID=5562&NewsID=366
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VANDSPAREKONKURRENCEN: 
Resultaterne bliver bedre og bedre 
 

Kan man holde gejsten i en konkurrence, der varer i et helt år? 
Det var et af spørgsmålene, som vi i Miljøgruppen og Agendacen-
teret stillede os selv, da vi kom op med den ide, at lave en vand-
sparekonkurrence, der skulle løbe over et helt år. 
Det ser det ud til, at man kan. Deltagerne bliver i hvert fald ved 
med at sænke deres vandforbrug. 
 

Her i 3. kvartal har de 10 familier i gennemsnit sparet 8 % i for-
hold til det første halvår af 2012, og det gennemsnitlige forbrug 
er nu nede på 84,2 liter pr. person. pr. dag. I hele afdelingen er 
det på 116 liter pr. person. 
8 af de 10 familier havde i 3. kvartal det mindste daglige forbrug 
af vand både i forhold til årets første to kvartaler og til sidste års 
forbrug. Det er imponerende!! 

der f.eks. har lavet et badeværelse som de ønsker at beholde. 

Med dette grundlag kan man søge regeringen om at frigive penge fra 
LBF, så der er råd til at få lavet nogle gode håndværksmæssige løsnin-

ger, så vi ikke står i samme situation igen om nogle år.  
 

Når den tidligere regering sammen med Det Radikale Venstre kunne 

hente penge fra LBF til at afhjælpe uønskede tilstande i den almene bo-
ligsektor, burde det også være muligt for den siddende regering, det er 

kun et spørgsmål om politisk vilje, for gårdhusene var et forsøgsbyggeri 
der i dag er blevet til et fallitbo hvis der ikke gøres noget drastisk, så 

vores borgmester bør gå til regeringen og tale vores sag. 

 

Venlig hilsen Tommy Larsen  Ørnens Kvarter 9E 

 

PS! Jeg har fremhævet en del af teksten med rødt 

Se også 

Regeringen har fjernet 10 mia. kr. fra lejernes opsparing - Information 
http://www.information.dk/178444 
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Vinderen af 3. kvartals 
præmie er Margit Madsen, 
der i forhold til 1.halvår af 
2012 har sparet 10,6 % 
vand. 
 
 
Margit fortæller, at hun har 
ændret sin måde at vaske 
op på, og at hun har fundet 
på en måde at trykke på 
knappen til toilettet, der 
gør, at det bruger mindre 
vand, men skyller rigeligt. 
 
   
 
 
 
 

 
Uddeling af spareperlatorer 
Det er ikke kun hos konkurrencens deltagere, at der i 3. kvartal har 
været fokus på vandbesparelser.  
I september delte vi spareperlatorer ud til alle huse i VA 4 Syd.  
Hvis man regner med, at alle har sat spareperlatorerne på, og at 
hver person i gennemsnit bruger 1 minuts rindende vand om da-
gen, vil der uden andre tiltag, tilsammen i VA 4 Syd årligt blive spa-
ret 745.700 liter vand = kr. 40.000!  
Vi håber endvidere, at folderen der fulgte med spareperlatoren har 
inspireret til en gennemgang af vaner omkring vand.  

 

Med venlig hilsen 

Miljøgruppen VA 4 Syd og Agenda Center Albertslund   
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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 al-

vorlige 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        
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   

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  November 2012 
Alle hverdage kl. 11 - 11:25 
 Torsdag 17 - 18 
Alle søndage  kl. 10 - 12 
 

Gennbrugsgruppen 

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 

Suppleant: 

Tonny Bodal Svanen 3A 26 59 94 76 

mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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Julemarked 
Søndag d.25. november kl.13 - 16 
I beboerhuset Svanens kvt 22 
Kom og vær med: 

  
Julekagebagning 
Husflid  
Loppemarked    
Kom og se på  
eller få en bod til dine 
ting og sager. 

Kom og bag eller smag en kage 
og har du en spændende dej, så tag 
den med.  
Papirklip eller flet et hjerte. 
  
Maria og Jørgen Ring 28937251 
  


