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Henrik  
Næste BETONHJERTE udkommer 1. marts 2013.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. februar 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 

I DETTE NUMMER: 
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7 FEBRUAR ERIK OG TAGE LAVER GULLASHSUPPE 

14 FEBRUAR FISKEMANDEN FASTERET 

21 FEBRUAR HENNY OG MAJA  FANGER FORLOREN SKILDPADDE  

28 FEBRUAR KØLLE UD I DET VILDE AF TONNI OG JØRGEN  

”Ørnen” 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cafe@va4syd.dk


4 Betonhjertet februar 2013 

 

 

Fokus på vand betaler sig 
 
Årets vandsparekampagne er slut, og vinderne fundet. Overordnet set, kan 
man sige, at i hvert fald 9 af de 10 deltagende familier blev vindere. Den 

tiende havde problemer med toilettet, og det kostede en del vand. Men 
samlet gik de 10 familier fra 104 liter pr. døgn pr. person til 88! Så i gen-

nemsnit har de sparet 300 kr. pr. person på vandregningen.  

Der var dog stor variation i besparelsen. Den der gjorde det bedst i årets 
4. kvartal, var Birthe Lunau. Hun gik fra 97 liter til kun 55 liter. Hun blev 

derfor 4. kvartals vinder. 
 

Men ser vi over hele året, var der især to personer, der skilte sig bemær-
kelsesværdigt ud, og som derfor begge to er blevet kåret som samlede 

vindere af konkurrencen. Den ene er Buller, der havde et ekstremt lavt 

vandforbrug i 2012 på kun 33 liter pr. døgn. Han startede på 38 liter og 
kunne altså alligevel skære 13 % af det!  

 
Den anden vinder er Bonnie Friis, der procentvis har sparet mest i forhold 

til 2011. Hele 45 %! Hun er nu nede på et dagligt vandforbrug på 96 liter.  

Konkurrencen har vist, at man uden at mangle vand sagtens kan nedsætte 
sit forbrug, ved at være bevidst om, hvordan man bruger vandet. 

 

Fylder man vand i disse 16 mælkekartoner, svarer det til den mængde 
vand, hver deltager i vandsparekonkurrencen har sparet pr. dag i 2012 i 

forhold til 2011. 
 

Vi vil fra Miljøgruppen og Agendacenterets side gerne sige tak til deltager-

ne, og håber, at de 14 familier, der har meldt sig til dette års energispare-
konkurrence, vil opnå ligeså fine resultater. 

 

Med venlig hilsen 
Miljøgruppen VA 4 Syd 
og Agendacenteret 
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 SÆT X i kalenderen Torsdag d.14.februar kl.19 
Energisparekonkurrencen er i gang. 14 husstande har tilmeldt 

sig. Selv om i andre ikke har tilmeldt jer er der mulighed for at få gode 
råd og vejledning om jeres elforbrug til aftenkaffemøde Torsdag d.14. 
februar kl.19 i beboerhuset med Zacharias Madsen fra Agendacentret. 
 
 
 
 

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 
Driften og vi arbejder stadig på at få råderet over Kirkegårdsgrunden 
og Spættegrunden. P.t. har vi fået midlertidig godkendelse fra kommu-
nen, men de vil gerne se vores planer med grundene inden de giver en 
endelig godkendelse. Det arbejder vi på. Vi regner med at arrangere et 
temamøde for alle interesserede omkring legepladser/ aktivitetspladser 
i løbet af foråret. 
 
Nye beboere:  
Vi har i løbet af efteråret og vinteren modtaget mange ny beboere. En 
del af dem er ”genhusede” fra rækkehusene, der er ved at blive reno-
verede. De flytter tilbage til deres egen bolig, når den er klar. Vi arran-
gerer et velkomstmøde og byder velkommen til både genhusede og 
faste nyindflyttere. 
 
Husorden og husdyrsregelement: 
 
Der bliver arbejdet på en revision af husordenen mv. det er et større 
projekt. 
 
Beboermøde: 
SÆT X I KALENDEREN D. 19. MARTS KL.19 
Den faste dagsorden er: regnskab og valg af medlemmer i afdelingsbe-
styrelsen og til udvalg og grupper. 
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Vandquiz fra miljøgruppen 
Så er det lige vi prøver igen :0) Denne gang husker vi at udlove præ-
mier til 3 vindere.  En del af svarene finder i i annoncer i AP, på 
Agendacentrets hjemmeside og i Betonhjertet fra sidst. 
Sæt X ved det rigtige svar. Afleveres på ejendomskontoret, Svanens 
kvt. 22 senest d. 18.februar 2013 

Svarene på spørgsmålene kan findes i: Agendacentrets pjece ”Spar 
på vandet”, brev fra vandforsyningen, Signes vandquiz og artikel i AP 
d.18.dec. 

    1   X   2 

Vores mål om det gennemsnitlige vandfor-
brug 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.  45 L. 30 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 vandforsyningssel-
skab? 

ALFOR VAFOR HOFOR 

Hvor mange acontorater på vand skal vi beta-
le årligt fremover? 

2 årlige 10 årlige 12 årlige 
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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 også for nye   
It nørderne 
 
 Husk vi mødes i fotogruppen alle tirsdage i februar  kl 19:00 

Syd-spætterne.  
Februar måned hos syd-spætterne 

Onsdag 13  kl 14 i beboerhuset  
og onsdag 27 februar tur til arbejdermuseet vi 
mødes kl 13:00  på  Albertslund 
station 
 
Vores mail adr. er 
syd@va4syd.dk  
eller Anette 61454545 
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Månedens billede er denne gang oplæg til sang aften den 15 februar  se side 12         Billedet er taget på en koldaften  januar 2013  af Henrik Isaksen 
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Månedens billede er denne gang oplæg til sang aften den 15 februar  se side 12         Billedet er taget på en koldaften  januar 2013  af Henrik Isaksen 



10 Betonhjertet februar 2013 

 

 

Få styr på årsafregnin-
gen 

 
Årsafregningen fra Varmeværket 
kommer med posten i februar.  
Det er regnskabets time, hvor 
det bliver gjort op, om du skal 
betale ekstra, eller om du skal 
have penge tilbage.  
Men årsafregningen indeholder en frygtelig masse tal og oplysnin-
ger, så den kan være ret svært at finde hoved og hale i.  
 
Sådan helt grundlæggende handler din årsafregningen om dit for-
brug i 2012.  
I forvejen har du i løbet af året betalt 10 aconto-beløb, som svarer 
til det forbrug,  
Vand- og Varmeværket forventede du ville have i 2012.  
Nu her ved årsskiftet er din måler så blevet aflæst, og det skal af-
gøres, om du har betalt for meget eller for lidt. 
 
Varme.  
Den største post på regningen er udgiften til selve varmen, du har 
brugt.  
Men faktisk betaler du også for, hvor mange m3 fjernvarmevand, 
du har lukket igennem dine radiatorer, for at få varmen.  
Det har måleren også registreret. Jo mere fjernvarmevand du har 
brugt, jo mere skal du betale.  
Det er derfor, det godt kan betale sig, at mærke på radiatorens 
fraløbsrør.  
Det skal helst kun være lunkent, for det betyder, at fjernvarme-
vandet har stået i radiatoren længe nok til at afgive al varmen, og 
på den måde bruger du mindst mulig fjernvarmevand.  
 
På regningen kan du dog også se, at mængden af fjernvarmevand 
ganges med en faktor (f.eks. 0,9).  
Den varierer i fht. hvor langt fra Varmeværket du bor.  
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Det skyldes, at fjernvarmevandet er blevet koldere, inden det når 
frem til dem, der bor længst væk fra Varmeværket. De skal derfor 
bruge mere vand for at få varme nok.  
Det er urimeligt, og derfor kompenseres de ved, at betale en lavere 
pris for fjernvarmevandet. 
Endelig betaler du også en arealafgift for varme. Det er en fast af-
gift, der ganges med antallet af m2 din bolig er på. Den er altså 
uafhængig af dit varmeforbrug, og den er med til at finansiere Var-
meværkets faste omkostninger. 
 
Vand.  
Taksten for vand er ganske speciel i år. Det skyldes, at Vandværket 
har slået sig sammen med 7 andre vandselskaber og dannet Ho-
vedstadens Forsyningsselskab (HoFor). Det er det nye selskab, du 
denne gang vil få en årsafregning fra.  
Vandregningen er delt op i to – selve vandforbruget og aflednin-
gen / rensningen af det, når du har brugt det. For at finde den 
samlede udgift til vand lægges de to tal sammen. 
 
Har du spørgsmål til årsafregningen, kan du kontakte Albertslund 
Forsyning eller Agenda Centeret på mail: mad-
sen@agendacenter.dk eller tlf.:43 62 20 15. 
Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 

mailto:madsen@agendacenter.dk
mailto:madsen@agendacenter.dk
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Syngsammen aften  
 
Vi hiver de gamle arbejdersangbøger frem! 
Fredag d. 15. februar kl. 19 – kl. 20  
i Kanalens Kvarter 138 
Kom og syng sange fra arbejdersangbogen sammen 
med andre sangglade.  
 
Vi får besøg af en dygtig guitarist, som spiller til.  
Rene Nielsen hedder han 
 
Der er kaffe, kage, snacks og et glas rød/hvidvin el-
ler sodavand. 20 kr. pr. person.  
 
Tilmelding og betaling  
til Louise på 60 35 46 35 senest d. 11. februar. 
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Sms-service i bo-vest 

I slutningen af 2012 afprøvede BO-VEST et nyt 
varslingssystem, der informerer beboerne via sms. 
Det har vist sig at være en succes og BO-VEST har 
derfor valgt at tilbyde systemet til alle boligafdelin-
ger.Det har en række afdelinger i alle tre boligorga-
nisationer VA, AB og Tranemosegård valgt at benyt-
te sig af. Vores afdeling er med .Se mere her 
www.bo-vest.dk 

Positive tilbagemeldinger 
Pilotprojektet har resulteret i mange positive tilbagemeldinger fra 
beboerne, som er glade for den nye service. 

Også på ejendomskontorene i pilotafdelingerne har de oplevet en 
positiv effekt i form af langt færre opkald fra beboerne sammenlig-
net med tidligere. Derfor har flere afdelinger valgt at tage imod til-
buddet om den nye service. 

Det betyder, at du som beboer i de tilmeldte afdelinger i fremtiden 
vil modtage sms’er med forskellige varslinger eller oplysninger. Det 
kan for eksempel være ved lukning af vand eller varme, lukning af 
ejendomskontorer, påmindelser om fællesmøder osv.  

Frameld sms-service 
Som beboer i BO-VEST er du automatisk tilmeldt sms-servicen. Det 
skyldes, at selskabet, der står bag tjenesten, har en fuldt ud lovlig 
aftale med alle landets 102 danske teleselskaber, hvorfra BO-VEST 
får de relevante telefonnumre. 

Ønsker du ikke at modtage sms’er, kan du framelde dig på hjem-
mesiden  Du kan også tilføje telefonnumre, hvis du eksempelvis har 
hemmeligt nummer, og BO-VEST derfor ikke har fået dit telefon-
nummer. 
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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        

STADIG LEDIGE PLADSER PÅ VORES SVØMMEHOLD 
 
Det kan være lidt af en personlig overvindelse at gå i svøm-
mehallen, hvis man har gigt, operationsar, overvægt eller an-
dre fysiske skavanker.  
Derfor har der mange år været stor succes med efterårs-
svømning og vandgymnastik for beboerne i Albertslund syd. 
Mulighed for at gå i sauna. 
Vi er lige startet op, men har stadig enkelte ledige pladser. 
Prisen er 200.00 denne sæson. 
Er det noget for dig, kan du ringe på telefon 50495095 eller 
43622105 
Der lægges vægt på en hyggelig omgangstone. 
 
Mvh 
Villia Olesen og Preben Vejdiksen 
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   

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 

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 3 A 26 59 94 76 

mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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Fastelavn  
10. februar 2013 
   

Beboerhuset  
Ørnen Svanens kvt. 22 
kl.14-17 
 
Tøndeslagning udendørs fra kl. 14.00 (Husk varmt tøj) 
I huset er der salg af fastelavnsboller, øl og sodavand. 
Gratis kaffe og the. 
 
Der vil igen i år være amerikansk lotteri med sjove gaver. 
 
Efter tøndeslagning uddeling af præmier til kattekonge og 
dronning og til bedst udklædte i hver gruppe. 
Godteposer uddeles  
kun til fremødte børn mod billet (1 pose pr. fremødt 
barn). 
Billetter kan købes a 10,-kr. stk. på følgende adresser. 

Maja Reutzer  Uglens kvt. 9c 

Anita Wittusen Svanens kvt. 12 b 

Genbrugshallen søndage mellem kl. 10-12 

Beboerhuset Svanens kvt. 22 mellem kl.17-18 kun Torsdage 

Sidst dag der bliver solgt billetter er den 7. februar  

Der kan kun købes billetter til deltagende børn 


