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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. april 2013.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. marts 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”
7 MARTS

SESAMKYLLING M/BROCCOLLI ”ULLA”

14 MARTS

IRSK STUVNING ”ERIK OG TAGE”

21 MARTS

RØGET LAKS ” RYGEHOLDET KOL”

28 MARTS

PÅSKELAMMEKØLLE JØRGEN OG TONNY

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

Spurvehøg på besøg på side 2 hos Lis i Ørnen, her hos Benny i spætten
Betonhjertet marts 2013
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Nyt fra Driften til beboerne
Som I jo nok allerede har observeret, er Driften i gang med at
fælde og beskærer afdelingens træer.
Det sker efter en nøje udarbejdet plan som er blevet til i samarbejde mellem Miljøudvalget og Driften.
Miljøudvalg, Afdelingsbestyrelse og driften havde den årlige markvandring i foråret 2012 og det er på dette grundlag arbejdet udføres her pt.
Hvis I skulle have en god ide til genetablering af områder hvor der
ikke findes nogen beplantning eller hvor der kunne trænge til lidt
fornyelse, kan I lave en skitse med lidt forklaring og aflevere det
til Miljøgruppen eller Driften, på ejendomskontoret Svanens kvarter 22.
Alle indlæg behandles og der afgives altid svar på forslaget.
NB! Det afskårne træ bliver brugt af beboerudvalg til forskellige
arrangementer og opbevares ved beboerhuset.

Markvandring
Driften var på markvandring i november, december måned 2012,
det var med henblik på vedligeholdelse af haver og beplantning
på og op af bygningerne.
Efterfølgende sendte Driften brev ud til de beboere der havde
klatreplanter, buske træer op af bygningerne.
Vi henstillede til disse beboere om at beskære træer samt klippe
buske og lign. Der stod op af bygningen. Med frist til den 1. februar då.
Det er i flere tilfælde ikke blevet gjort hvorfor driften igen har
sendt breve til dem der ikke har fået det udført, da det kan skyl4
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des flere ting feks. forglemmelse eller ikke havde nogen til at udføre arbejdet.
På det grundlag har vi givet en ny frist til den 15 marts. 2013
Nu vil vi bede jer om, at I selv kikker efter i jeres egen have, også
selvom I ikke har fået noget brev, om der skulle være nogen der
trænger til beskæring, klipning, og det vil være til stor hjælp hvis I
så ordner dette.
Hvorfor ny dette tiltag når der alligevel snart skal renoveres i hele
afdelingen? Det kan vi jo godt forstå, men vi skal jo lige se på tidshorisonten som er således:
Renoveringen skal efter planen starte i 2016 og vil løber over de
efterfølgende 3-4 år. I den mellemliggende tid skal afdelingen vedligeholde bygningerne og området i det hele taget.
Derfor er det vigtigt vi passer på dem da det i modsat fald kan koste huslejekroner.
Derfor er det ikke lige meget om der vokser efeu eller andre planter, ind under facadeelementer, tag eller bygningsdele i det hele
taget, det er heller ikke godt hvis der står træer og buske og skraber op af bygningerne når det blæser, og det gør det jo her i landet.
Så vær venligst med til at bevare afdelingen i god og forsvarlig
stand indtil renoveringen tager over.
Med venlig hilsen Driften
Ps.: lukkedag på Ejendomskontoret tirsdag den 19 marts
pga. kursusdag i BO-VEST. Vi kan dog træffes på telefon
43624470 fra kl. 8:00 til 8:30.
Betonhjertet marts 2013
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Faste aktiviteter i huset 2012

IT - morgencafe
Hver tirsdag kl.: 9:00 til 12:00 nu for alle med lyst til at
lære noget nyt.
Hver torsdag kl 9 Morgenbolle it også for dem uden pc.
Husk Fotogruppen hver tirsdag kl 19:00
It-nørden

”Spurvehøg med grønirsk på besøg hos Mikael i Hanen”

Syd-spætterne.
Marts måned hos syd-spætterne
Onsdag 13 og onsdag 27 marts Kl 14:00

Vores mail adr. er syd@va4syd.dk
eller Anette 61454545
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Nu er det tid til forårs rengøring i krybekælder, skur, hylder og skabe
Finder du ting og sager som du vil sælge
bytte eller forære så få dig et bord
den 1 april kl 14 i beboerhuset.
Og er der noget du mangler så kik forbi.
KAFFE OG BOLLER er der til alle som
møder op
på Gensyn Loppeholdet.
Yderligere oplysninger Maria og Jørgen 28937251

Betonhjertet marts 2013
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Alle kattekonger og dronninger

Søndagskaffen, kakaoen og bollerne venter
Søndag den 10 marts KL 14:00 til 16:00
Tænder vi computeren og Tv'et så kan du se alle billederne fra fastelavn
Og evt. få trykt et billede eller to til en billigpenge
Vi kan også finde et par gamle brætspil frem og få
en omgang mulefiz eller ludo.

På Gensyn
Fotogruppen og CO

Betonhjertet marts 2013
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Albertslund er en dejlig by.
Her bor mange herlige mennesker, vi har Vestskoven, store grønne områder, cykelstier, sammenhold i boligområderne, beboerhuse, fællesspisning, et rigt foreningsliv til
enhver smag, masser af frivillige folk, gode muligheder
for børn og voksne i idrætsklubberne, vi har badesøen,
Delebilen, Vikingelandsbyen, Damgårdshave, Forbrændingen og, og, og… og vi har indflydelse på byens udvikling gennem Brugergrupper, råd, nævn og udvalg, og når
det kommer til at passe på miljøet, er Albertslund helt i
top!
Vi har hver vores grunde til at bo i Albertslund, og selvom
træerne ikke vokser ind i himlen, så kan vi godt være stolte af vores by!
”I Love Albertslund” er en ny kampagne, som Agenda
Centeret nu starter op.
”I Love Albertslund” skal fokusere på noget af alt det, der
gør Albertslund til et dejligt sted at bo.
Vi vil vise, at vi er glade for vores by, og at vi derfor sammen vil værne om den, dens fysiske miljø og udviklingen
af de mange muligheder den giver os for at få et godt,
sundt og indholdsrigt liv.
Det vil vi gøre gennem en række forskellige aktiviteter: ”I
Love-teams”, der går sammen om at forskønne byen med
blomster, vaske tunneller og fjerne affald, hvor der er mest
brug for det.
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I samarbejde med boligområder organisere fællesdage.
Uddele lommeaskebægere.
Og udvikle mulighederne for at dyrke afgrøder i og spise
af Albertslund.
I det hele taget handler det bare om, at vi sammen passer
på vores by, fordi vi holder af den.
Vi vil gerne invitere alle til at være med i kampagnen. Og
vi starter op med en stor konference den 6. april, hvor vi
sammen kan udvikle idéer til alle de aktiviteter, jeg, du og
vi kan gøre for Albertslund.
Hold øje med Albertslund Posten for tid og sted.
Kærlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk
”For et bæredygtigt Albertslund!”

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

Betonhjertet marts 2013
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Sæt X i kalenderen
Aftentur på volden d.25.april
Den årlige aftentur på volden foregår d.25. april med dertilhørende kaffe og
kage og fællessang.
Miljøgruppen

Energisparekampagnen
På Cafékaffemødet torsdag d.14.februar med Zacharias fra Agendacentret
var diskussionslysten stor. Der blev vendt hårde hvidevarer med for stort
energiforbrug, sparepærer, ledlys og anden belysning. Han blev bedt om at
finde frem til et sted, hvor vi kan sammenligne vores elforbrug med gennemsnittet i Albertslund syds gårdhuse.
http://groentregnskab.albertslund.dk/boliger/el/taetlav-lejeboliger
Gå ind på:
ALBERTSLUND SYD, VA S. GÅRDHUSE
Grønt regnskab for 2012 er i skrivende stund ikke udkommet.
Dong har også lavet en generel oversigt, hvor man kan se, om ens forbrug
er lavt eller højt: http://www.dongenergy.dk/PRIVAT/ENERGIFORUM/
TJEKDITFORBRUG/TYPISKELFORBRUG/Pages/hus.aspx
Det er stadig muligt at deltage i konkurrencen. I kan smide en seddel ind til
miljøgruppen i beboerhuset, Svanens kvt.22., på ejendomskontoret eller i
Agendacentret.
På mail: miljoegruppen@va4syd.dk

Tabel over gennemsnitligt forbrug i gårdhusene i syd.
Tallene viser elforbruget i kwh pr. beboer pr. år i gennemsnit i vores afdeling. Når i har aflæst måleren og trække tallet fra forrige års måling, kan i
sammenligne jeres forbrug med tallene i tabellen.
Eks. Måleraflæsning for 2010: 187784 – for 2011: 189492 = 1708 for 2
personer på 108 m2= 820 kwh pr. beboer pr. år
År

Forbrug

2010

1.300

2011

1.321
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Miljøgruppen
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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

Til alle naboer til Klub Svanen

Vi har fået forskellige klager ang. børn og unges opførsel i
området.
For at få en bedre mulighed for at få fat i de børn/unge der
laver unoderne, vil vi gerne bede jer om at ringe direkte til
klubben, lige når noget er sket.
Jo længere tid, der går, desto sværere er det for os at finde
ud af, hvem og hvad.
Klubbens åbningstider er 13-18 + 19-22 mandag til torsdag,
fredage fra 13-18 og søndage (uden for ferier) fra 13-17.
Indenfor disse åbningstider kan der træffes ansatte på
43621444.
Hilsen personalet i Klub Svanen
14
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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 2013
Alle hverdage kl. 11—11,25
Torsdage kl. 17 - 18
Alle søndage kl. 10 - 12
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Gennbrugsgruppen
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