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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, ,side 5,6 og 13 Jørgen, side 3 Flemming, side 4 Povl og side 5
Henrik
Næste BETONHJERTE udkommer 1. februar 2013.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. januar 2013
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”
3 JANUAR

SKIPPERLAPSKOVS ERIK / TAGE

10 JANUAR

NASI GORENG OG GADO GADO HENNY / MAJA

17 JANUAR

SELLERIBOLLER OG SPANSKE OXEDELLER JØRGEN

24 JANUAR

GLASSERET SKINKE MED GRØNLANGKÅL
TOVE / ANNETTE

31 JANUAR

MÅNEDENS RØGRET SAMMENSAT AF RØGHOLDET

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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VA 4 Syds solceller nu officielt indviet
På årets mørkeste dag, den 21. december, er det næppe solceller,
man tænker mest på, men ikke desto mindre blev det dagen, hvor
solcellerne på beboerhuset i Ørnens Kvarter blev indviet. De var
færdigmonteret på beboerhusets tag, og det skulle fejres – mørke
eller ej!

50 beboere deltog i begivenheden. Borgmester Steen Christiansen
ønskede afdelingen tillykke med solcellerne, og sagde bl.a. at klimadagsordenen ikke bare går væk, hvis vi lader være med at gøre
noget, derfor var det godt, at borgerne engagerer sig, og opsætter
solceller. Det er et stort anlæg, 4 Syd nu har indviet, men Borgmesteren fortalte også, at der er større anlæg på vej. I første omgang
på Varmeværket, siden et endnu større i Fabriksparken.
Povl Markussen fra Agenda Centeret bød 4 Syd velkommen i klubben af boligafdelinger, der har solceller på beboerhuset. Med 4 Syd
består klubben nu af 5 medlemmer i Albertslund. Selv bor han i et
af de andre ”klubmedlemmer”, hvor de hidtil har haft det største
anlæg. Men det har 4 Syd nu lavet om på. Han lagde ikke skjul på,
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at det på den ene side var meget glædeligt, men kunne på den
anden side heller ikke skjule, at han var ”skide misundelig”.
Afslutningsvis fortalte Botond Vagi fra solcellefirmaet GreenGo om
anlægget. Det bestået af 57 paneler, der fremover vil producer-

stort set al den strøm, der bruges i beboerhuset. Anlægget er tilbagebetalt efter 10 år, hvorefter afdelingen får gratis forureningsfri
strøm i beboerhuset.
I CO2-regnskabet svarer anlægget til, at man fjerner 17 biler fra
gaden.

Forsættes på side 6
Betonhjertet januar 2013
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GreenGo skal fremover overvåge anlægget og sørge for, at det hele
tiden producerer den strøm, som de har garanteret.
Efter indvielsen gik vi til den årlige lysfest med bål, gløgg og æbleskiver på Brogårds Plads, for til sidst at slutte af med fælles julemiddag tilbage i beboerhuset.
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Spættegrunden

Foto: Benny
Kommunen har nu fældet og beskåret træer og buske på
spættegrunden, før vi skal have brugsret over den.
Der er desværre blevet fjernet mere end i Miljøgruppens forslag.
Miljøgruppen
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Faste aktiviteter i huset 2012

IT - morgencafe
Hver tirsdag kl.: 9:00 til 12:00 KUN FOR NYBEGYNDERE
HVER TORSDAG KL 9 MORGENBOLLE IT
FOTOAFTEN TIRSDAG DEN 8 JANUAR OG MØD OP OG
LAV EN FOTOKALENDER 2013
FOTOAFTEN DEN 22 JANUAR LÆR AT BRUGE DIT NYE
DIGITALEKAMARA.
TIRSDAGE DEN 15 OG 29 ER DER IT-NØRD-AFTEN.
It nørderne

Syd-spætterne.
Januar måned hos syd-spætterne
Onsdag 16 og onsdag 30 januar Kl 14:00
Program finpudsning af nytårsfortsætterne.
Vores mail adr. er syd@va4syd.dk
eller Anette 61454545
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FESTER I BEBOERHUSET 2013.
Et lille opråb til jer beboere som har planlagt fest i huset i 2013 især ungdomsfester reglerne er klare så overhold dem nu.
FESTER SKAL IKKE STARTE KL 22 NÅR SKAL VÆRE RO KL. 23 OG RYGERE DER HAR INDTAGET EN KASSE ØL ER IKKE SÆRLIG KLOGE AT HØRE
PÅ EFTER KL.: 23, OG NÅR MAN TRISSER HJEMAD SÅ SIG FARVEL INDE I
HUSET
HUSK HUSET ER UDLEJET CA HVER WEEKEND. SÅ TAG HENSYN
Ellers må vi jo ændre REGLERNE så husets naboer kan holde det ud.
Herunder en del af de klager vi modtager
”Så er vi endnu engang blevet beriget med en fest af rang.
Lige fra høj musik, skrigende unge piger/kvinder der skreg så højt, at man
blev i tvivl om der foregik en voldtægt eller mord. Knallerter som skulle
bevise, at den kunne køre og larme rigtig meget på samme tid. Kl. 05.00
foregik larmen stadig og jeg var vidne til, at unge mænd stod sammen i
døren ind til beboerhuset og diskuterede omkring en joint. ”
”De sidste fester der har været afholdt, har heller ikke overholdt reglerne,
men jeg orker ikke at skulle klage hele tiden.
Man bliver så TRÆT af at bo op af ”festhuset”. Specielt når reglerne ikke
overholdes og min følelse er, at der intet sker for at hjælpe os, som bor
ved siden af huset.”
”Jeg kan godt forstå, at når man holder fest og det bare er så hyggeligt,
at man ikke har lyst til at slukke for musikken. ”
”Man har heller ikke en on/off knap på gæsterne, så de ikke larmer når de
forlader festen. Min klare holdning er, at beboerhuset ikke er egnet til et
”festhus” pga. det ligger så tæt op af beboernes private boliger – da jeg
valgte at bo her i afd. 4 Syd, var det ikke et ”festhus” som var min nabo,
men en børnehave. Meget stor forskel.
En ualmindelig irriteret og træt hilsen fra en NABO”
BEBOERHUSUDVALGET

Betonhjertet januar 2013
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Vandquiz

Miljøgruppen har i 2012 haft fokus på vandbesparelser.
I årets løb har der været informationsmøder, uddeling af perlatorer,
vandsparekonkurrencen og forskellige sparetips.
Med denne tipskupon kunne vi tænke os, at i afprøvede jeres viden
om vandforbrug.
Sæt X ved det rigtige svar.

1

X

Vores mål om det gennemsnitlige vandforbrug
pr. person pr. dag i 2012?

110 L

102 L

100 L

Ca. hvad koster 1 L. vand 2012?

2 øre

5 ører

7 ører

Ca. hvad koster 1 L. vand i 2013?

3 ører

6 ører

8 ører

Hvad stiger vandudgiften med i 2013 for en
gennemsnitsfamilie i 100m2 bolig årligt?

250 kr.

350 kr

450 kr.

Hvad sparer du årligt ved at have perlator på
bruseren ved et 5 min. dagligt bad?

450 kr.

550 kr.

650 kr.

Hvor mange L. vand bruger man på et 5 min.
bad uden perlator?

75 L.

Hvor mange L. vand bruger man på et 5 min.
Bad med perlator?

55 L.

40 L.

25 L.

Hvor stort et vandforbrug giver en moderat
løbende vandhane om dagen?

40 L.

20 L.

15 L.

Hvor stort et dagligt vandspild giver et toilet,
hvor vandet siver uden at det kan ses?

100 L.

200 L.

275 L.

Hvor meget vand kan man spare ved at vaske
op i en balje i stedet for under rindende vand i
sammenlagt ½ time dagligt?

150 L.

75 L.

50 L.

Hvad hedder vores nye vandforsyningsselskab?

ALFOR

VAFOR

HOFOR

10 årlige

12 årlige

Hvor mange acontorater på vand skal vi betale 2 årlige
årligt fremover?

45 L.

2

30 L.

Afleveres på ejendomskontoret, Svanens kvt. 22 senest d. 14. januar
2013
Svarene på spørgsmålene kan findes i: Agendacentrets pjece ”Spar
på vandet”, brev fra vandforsyningen, Signes vandquiz og artikel i
AP d.18.dec.
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Fra brobygger til beboerhusmedarbejder
Ved afslutningen af ABC arbejdet bliv der onsdag
den 12/12/12 afholdt en afskedsreception i beboerhuset og samtidigt blev Årets borger priser overrakt.
Her vil vi bare holde os til en pris nemlig Årets brobygger som blev ikke én, men en hel gruppe.
Nærmere bestemt "Genbrugsdamerne”, lig med de
frivillige i genbrugsbutikken i Kanalens Kvarter.
"Butikken har eksisteret i mere end 25 år, og i den
tid har den skabt liv og stemning i bydelen og tjent
et godt formål ved at folk kan få solgt deres ting
igennem butikken - og tjene lidt på det, og alle beboere i bydelen kan gøre en god handel i butikken",
fremgik det af begrundelsen, og videre lød det:
"Det hårdt tjente overskud går til julelegater for mindrebemidlede beboere i bydelen, som derved får mulighed for at fejre jul."
Og blandt disse gæve genbrugsdamer er også vores
nye beboerhusmedarbejder Annelise Hansen som nu
starter på sit 10 timers job i Beboerhuset ”Ørnen” .
På billedet til højre er det Annelise yderst til venstre.
Grunden til at vi valgte Annelise var at hun udover at
være frivillig i genbrugsbutikken i Kanalens Kvarter
er at se på genbrugspladsen og i beboerhuset hvor
12
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hun hjælper til med it og Cafe Ørnen.
Så hun har et stort kendskab til Beboerhuset.
Vi vil til april nr. komme med en mere udførlig artikel
om hvordan det går med at have en ansat i huset.
Nu skal Annelise lige ind i sit nye job og vi andre kan
nu glæde os til at vores beboerhus får flere muligheder og bliver passet og plejet.
Velkommen til Annelise

Betonhjertet januar 2013

Beboerhusgruppen
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Nyt fra Brugergruppen – december 2012





Nu skal vi betale vand til Hofor / Hovedstadens forsyningsselskab og kun 2 gange om året.
Hvad koster vand i 2013?
Ny kommunal Genbrugsplads
Flere oplysninger?

Nu skal vi betale vand til Hofor / Hovedstadens forsyningsselskab og kun 2 gange om året.
I Albertslund har vi altid haft vores eget vandværk.
Det har sørget for, at der altid er frisk vand i hanen, og det har vi
troligt betalt for (sammen med varmen) via girokort 10 gange om
året.
Sådan bliver det ikke mere. Vandværket er fusioneret med 7 andre
kommuners vandværker og har sammen dannet det nye selskab
Hovedstadens forsyningsselskab – Hofor.
Fremover er det fra Hofor opkrævningen kommer, når der skal betales for vand og spildevand.
Selskabet ændrer også ved de 10 opkrævningsterminer.
Fremover får vi en selvstændig opkrævning på vand ikke
10, men kun 2 gange om året.
Hvad koster vand i 2013?
Prisen for vand og spildevand i 2013 ligger nu fast. For 1.000 liter
vand skal vi næste år betale kr. 23,31.
For efterfølgende at få de 1.000 liter renset skal vi yderligere betale
kr. 32,93. I alt kr. 56,24 – altså kun rundt regnet 6 ører for en liter
leveret direkte i hanen.
Ny kommunal Genbrugsplads.
Den kommunale Genbrugsplads på Gadagervej er for lille.
Der er i fremtiden brug for flere containere, så pladsen skal gøres
større.
14
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Planen er at flytte den til den sydlige ende af Materialegården, så
den får indkørsel fra Holsbjergvej – derved slipper beboerne i de
nye huse på Herstedlund, også for den generende trafik.
På den nye Genbrugsplads vil der generelt blive mere plads, der
skal være faciliteter til meget mere direkte genbrug, og til undervisning.
Der skal skabes et torvemiljø, hvor man kan mødes, og der skal
være bedre mandskabsfaciliteter med overblik over hele pladsen og
naturligvis både solceller og planter på taget.
Om alt går vel, vil den nye Genbrugsplads være klar til at modtage
alskens genbrugelige ting og sager fra hus, have og virksomheder
allerede i slutningen af 2013.
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.

Fakta box om vand og varmeregning 2013
Fremover får vi en selvstændig opkrævning på vand ikke
10, men kun 2 gange om året. fra HOFOR dit nye vandværk ”Hovedstadens forsyningsselskab”.
Prisen for 1 m3 vand bliver 56,24 eller ca 6 øre for en
liter rent drikkevand direkte fra hanen.
Aflæsning sker som hidtil.
Varmeregning bliver stadig opkrævet 10 gange om året.
Inden jul fik du et brev fra HOFOR om dette

Mere fra Miljøgruppen

HUSK at sætte en spand under redankassen, hvis i vil undgå frosne
vandrør. Hvis ulykken sker, kan de tøs op med en hårtørrer.
Informationer om miljøgruppen kan i finde på hjemmesiden:
va4syd.dk klik på menupunktet miljøgruppen i venstre side.
Betonhjertet januar 2013
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”50 veje til den nye energi-by”
Gennem 50 konkrete projekter vil vi det næste år sætte energien endnu
mere på dagsordenen.
Bl.a. vil vi arbejde med energivaner på jobbet, ”Når du flytter hjemmefra”
i fht. unge, undervise på skoler, udlåne el-cykel, husbesøg i brændeovnsområderne, uddeling af fjernbetjente standby-afbrydere til ældre, demonstrere el-drevne haveredskaber, arbejde med energirenoveringer og formidle erfaringer, LED konkurrence, arbejde videre med solceller og klimatilpasning (LAR), spar varmt vand, termografering af huse, invitere på ekskursioner og lave kampagner.
Det kommer til at ske i samarbejde med varmeværket, skoler, hjemmeplejen, foreninger, materialegården, stadion, sundhedsrådet, boligområder og
flere andre, så det skal nok blive godt!
Vi glæder os i hvert fald
Den overordnede ide med de 50 projekter er, på den ene side at øge albertslundernes personlige engagement i at få nedsat energiforbruget og få
omstillet til vedvarende energi, og på den anden side at skærpe bevidstheden om, at nu hvor tusindvis af boliger i Albertslund står foran en
gennemgribende renovering, så skal det ikke bare ske til nutidens energikrav, men til fremtidens skærpede standarder, for husene skal stå der de
næste 40-50 år, inden de skal renoveres igen, og så nytter det ikke noget,
at de stort set er forældede den dag håndværkerne forlader byggepladsen!!
Det er Energifonden, der har bevilliget kr. 848.000 til projektet. Alle medarbejdere i Agenda Centeret vil blive involveret i realiseringen af de 50
projekter i 2013, men især Zacharias Madsen, der i Centeret hidtil især
har arbejdet med solceller. Han er nu ansat som tovholder på de ”50 veje”.
Nyt hæfte om Direkte Genbrug i Albertslund
I et nyt hæfte ”Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet”, har vi beskrevet hvordan 9 boligområder her i byen har indrettet sig med Direkte Genbrugsordninger.
16
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Muligheden for Direkte Genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne, men ordningerne bidrager også til det sociale engagement og liv i boligområderne.
Du kan få hæftet i Agenda Centeret eller se det på vores hjemmeside
www.agendacenter.dk
Fra Vand til Bæredygtighed
De seneste to år har vi i Agenda Centeret haft vand som særlig fokus
område, og vi håber at komme i mål i 2012 med et vandforbrug på gennemsnitlig 100 liter / albertslunder / døgn. Så nu flytter vi fokus. Centerets bestyrelse har besluttet, at vi i de næste to år skal have særlig fokus
på Det Bæredygtige Albertslund – udmøntet i de to ben ”Den vedvarende energiby” og ”Kredsløbsbyen”. Med andre ord vil vi på den ene side
fokusere på energibesparelser, energirenoveringer og vedvarende energi,
og på den anden side affald, genanvendelse og kredsløb.
Følg med på www.agendacenter.dk
Hver mandag aften opdaterer vi vores hjemmeside med nyt fra byen og
”Ugens Tanke” fra den store verden. Klik ind og følg selv med.
Med venlig hilsen
Povl Markussen
Agenda Center Albertslund
”For et bæredygtigt Albertslund”

Stolegymnastikken i Beboerhuset forsætter
Torsdage kl. 11:30 - 12:30
Det er gratis og der er en stol til dig!
På gensyn i 2013

Betonhjertet januar 2013
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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
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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 lukket indtil marts 2013
Alle søndage kl. 10 - 12
Gennbrugsgruppen
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Søndag den 13 jan. bliver der serveret
byens bedste brunch til 35 kr.
Sms ja zz
til 28937251
Betonhjertet
januar
2013

