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Pga fejl med printeren i beboerhuset udkom betonhjertet ikke den 1 juni 2012.
Fotografer til dette nr.
Forsiden, side 16 og 17 Tonny Bodal
Side 3 og 11 Jørgen Hansen

BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd
Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen
Næste BETONHJERTE udkommer 1. juli 2013.
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. juni 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”
6 JUNI

PØLSER DELLER OG SPIDSKÅL ULLA OG REIN

13 JUNI

MEXICO-MENU ALA ØRNEN / HENNY OG MAJA

20 JUNI

HURTIG REMO OG FISKEDELLER JØRGEN

27JUNI

DAGENS SOMMERRET

23 JUNI

HESKERINGFEST MED BÅL OG SKANT HANS MAD
Du tilmelder dig
tirsdagen før (kl 12:00)
cafe@va4syd.dk
El. smid en seddel ind i beboerhuset.
Prisen er 40,00 kr.
Vi mødes kl. 18.00
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen
På sidste beboermøde blev der skiftet ud i afdelingsbestyrelsen. Tove
Meyling ønskede ikke genvalg. Maja Reutzer blev valgt ind i stedet. Derudover blev vi udvidet med en suppleant mere. Henrik Domino Isaksen
blev valgt.
Afdelingsbestyrelsens konstituering
En af den nye afdelingsbestyrelses første opgaver var at konstituere sig.
Flemming blev genvalgt som formand og Anita blev valgt som ny kasserer.
Medlemmer / ansvarlige
Husordenudvalg
Information i Betonhjertet og
hjemmesiden
Velkomst til nyindflyttere
Kontaktpersoner til
Fastelavnsudvalg
Genbrugsgruppen
Beboerhusudvalg
Miljøgruppen
Informationsudvalg
Medlemmer / repræsentanter
VA - Foreningssekretariat
BO-VEST - Repræsentantskab
BO-VEST -miljøgruppe
Samråd for Masterplan
Følgegruppe for Masterplan Syd
vedr. gårdhusene
Antenneforeningen Brøndby

Hvem
Flemming og Jørn
Lena og Flemming
Maja og Lena

Maja og Anita
Anita
Maja
Lena
Henrik
Flemming
Vibeke
Lena
Vibeke
Vibeke

Flemming

Er du som beboer interesserede i at mødes med afdelingsbestyrelsen, er
du velkomne til at deltage på et af vores møder. Kontakt en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen, så vi kan aftale hvornår det passer dig og
os bedst.
Vi er i det hele taget interesserede i alt den respons, vi kan få på vores
arbejde – i Betonhjertet, på mail, på papirbreve eller mundtligt.
Afdelingsbestyrelsens mødefrekvens, dagsordner og mødereferater kan i
læse på hjemmesiden www.va4syd.dk.
4
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Hvis du vil ansøge om ting og sager, skal det enten ske via papirpost til
Afdelingsbestyrelsen, Svanens Kvarter 22, 2620 Albertslund eller via mail
på adressen bestyrelsen@va4syd.dk.
VA`s generalforsamling
På VA`s generalforsamling stillede Flemming op som suppleant til VA`s
bestyrelse og blev valgt. Det er godt at have en repræsentation i bestyrelsen. I sær når vi skal igennem den snarlige renovering.

Beboermøde om husordenen den 19. juni kl.
19:00 i Beboerhuset
Som beskrevet i sidste nr. af Betonhjertet skal husordenen, vedligeholdelsesreglementet og råderets regler revideres. I får forslagene udsendt 1
uge før mødet, og i mellemtiden kan afdelingsbestyrelsens foreløbige oplæg til den samlede beboerinformation ses på afdelingens hjemmeside.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af forretningsordenen
Valg af stemmeudvalg
Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 19. marts
2013
Forslag om husorden
Forslag om vedligeholdelsesreglement
Forslag om råderetsregler
Forslag om opdatering af '4 Syd betaler sig'
Eventuelt
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende
medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.
Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
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Indlæg: indsendt af Tommy Larsen Ørnens Kvarter 9E :

Renovering af gårdhusene og energiklasser.
Da gårdhusene blev opført skulle de være billige og blot overholde de
byggetekniske mindstekrav og visse steder blev der givet dispensation fra
byggevedtægterne, så det blev et meget skrabet byggeri der, så vidt jeg
ved, aldrig har været ordentligt isoleret. Det har altid været et spørgsmål
om lige at få rumpen med op over minimumsgrænsen, så byggeriet var
”godt nok”, så det er nu et spørgsmål om vi er tilfredse med et ”godt nok”
hus, der ikke bliver energimæssigt fremtidssikret, men beholder sin PCB,
asbest og skimmelsvamp og blot bliver sminket så det ser pænt ud eller
om vi kræver at vore politikere og dermed landsbyggefonden (LBF), at de
giver os en tidssvarende sund og miljøvenlig bolig, der ikke belaster samfundsøkonomien med fremtidens stigende energipriser.
På informationsmødet for gårdhusene i afdeling VA 4 Syd mandag den 8.
april 2013 var der en arkitekt, vist nok fra Vandkunsten, der udtalte at de
lette vinduesfacader mod haven ikke behøvede at overholde de øvrige
energikrav, netop fordi der er tale om lette facader.
Er dette hvad opgaven går ud på? snyd hvor loven tillader det, det skal
blot være ”godt nok”.
Jeg mener ikke renoveringen igen blot skal overholde de byggetekniske
mindstekrav, for hvorfor skal vi stige i husleje hvis vi kun får et ”sminket
lig” der stadig har sin PCB, asbest og skimmelsvamp samt sin strålekulde
fra vægge og vinduer fordi politikerne og dermed LBF ikke vil ofre en
fuldstændig efterisolering der overholder fremtidens energikrav.
LBF er en konstruktion som politikerne har sat til at administrere de penge, som de har tvunget boliglejerne til at betale til en fond, en slags ekstra skat, og det sker samtidig med at husejerne får lempelser i deres skat.
Denne fond har politikere tidligere taget mange milliarder fra til andre
formål og da det er politikerne, der bestemmer, og LBF kun gør hvad de
bliver bedt om, vil jeg bede politikerne om at lade være med at gemme
jer bag LBF, send venligst vores penge retur til os værdigt trængende
lejere, så vi via mindre energiudgifter kan hjælpe samfundsøkonomien.
Ifølge alle eksperter kræves der en fuldstændig efterisolering af alle ydervægge samt lavenergivinduer for at få en bolig, hvor der ikke er et var6
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metab som udelukker gulvvarme.
Indeklimaet vil med gulvvarme blive sundere, da det bliver nemmere at
holde temperaturen i boligen på et konstant niveau, i stedet for at den
følger temperaturen udenfor. Temperaturen på den indvendige side af
ydervægge og lofter vil også stige, og det medfører, at eventuel fugt i
luften ikke i samme grad vil kondensere og danne grobund for angreb af
skimmelsvamp.
Hvis renoveringen af gårdhusene bliver udført som planerne er på nuværende tidspunkt, vil byggeriet angående de energimæssige krav i EU,
sandsynligvis være forældede inden det er færdigt og vi vil igen sidde
med et ”godt nok” byggeri, men huslejen er steget.

Danske politikere bør ikke tale om at Danmark er førende inden for miljø
og energi når vi byggeteknisk hele tiden kommer haltende bagefter og
kun rykker os når vi bliver tvunget af EU.
PS!
Er det muligt at vi kan få regnvand til toiletskyl i de nyrenoverede gårdhuse?

Bilag.
Kopi hentet fra http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/energiklasserfor-nye-enfamiliehuse/
EU krav til energiforbrug.
For at begrænse energispildet i den vestlige verden vil der jævnligt i de
kommende år vedtages nye og strammere regler for bygningers energieffektivitet - dvs. krav til energiforbrug.
Det skyldes, at ca. 40 procent af det samlede danske energiforbrug går i
2013 til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Det samme gælder i
resten af Europa. EU har derfor udsendt et bygningsdirektiv om bygnin-
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gers energimæssige ydeevne. Det har medført ændringer i det danske
bygningsreglement. Det seneste bygningsreglement er fra 2010, BR10.
Bygger du et hus i energiklasse 2015, er det beregnede energiforbrug
43% mindre en standardkravene til et nyt hus i BR10.
Energiklasse 2015.For at opnå en energiklasse 2015 skal klimaskærmen
isoleres endnu bedre, vinduerne skal være A- eller B-mærkede, hvor der
placeres ekstra mange vinduer mod syd, for at udnytte solens varme. Huset skal være tættere end et standardhus, der skal være ventilationssystem med varmegenvinding og varmesystemet kan være fjernvarme eller
effektivt olie/gasfyr med suppleret solvarme eller varmepumpe.
Energiklasse 2020.
Bygger du et hus i energiklasse 2020, er det beregnede energiforbrug
62% mindre end standardkravene til et nyt hus i BR10.
Passivhus.
Begrebet passivhus er ikke dansk, men tysk. Passivhuset bruger endnu
mindre energi end et hus i energiklasse 2015. Du kan spare omkring 75 %
af husets energiforbrug i forhold til huse, der er bygget efter det gældende bygningsreglement. Ideen med passivhuse er, at de kan opvarmes
udelukkende ved hjælp at passiv solvarme og med den varme, som beboerne og el-apparaterne i huset udsender. Derfor skal et passivhus ikke
have en egentlig varmekilde, men kun et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Der er på nuværende tidspunkt opført omkring 8000 passivhuse, internationalt.
Da passivhuse ikke er defineret i det danske bygningsreglement, skal man
rådføre sig med rådgivere, der har specialiseret sig i passivhuse. Det er de
tyske standarder man hovedsagelig anvender når der skal opføres passivhuse.

Publiceret: torsdag 6. september 2007, ajourført: onsdag 26. september
2012
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Faste aktiviteter i huset juni 2013

IT - morgencafe
Hver torsdag kl 9 MORGENBOLLE IT
her har vi god tid til at hjælp med opsætning og gode tips til at
din pc, tablet eller smartphone.
It nørderne
Fotogruppen mødes hver anden tirsdag kl 19:00
I juni måned er det den 12 og 26 juni
Sæt et kryds

Kvarters koncert

Poul Banks og musikorkester spiller på Spættegrunden søndag
den 1 september kl 14 til 16 . Musikorkestret er udover Poul:
sang og guitar, Jørgen Lang : sang og mundharpe, Hugo Rasmussen : bas og Martin Andersen : violin
MUSIKORKESTRET er et udpræget liveorkester, og deres unikke
sammensætning af akustiske instrumenter og brede publikumsappel er stadig enestående på den danske musikscene.

SYD-SPÆTTERNE JUNI MÅNED

Onsdag d.5 juni og den 20 juni alm. Komsammen i beboerhuset kl.14 Vores mail adr. er
syd@va4syd.dk
eller Anette 61454545
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Borgmester Steens tale til grøn initiativpris 2013

Velkommen her på Grøn Dag i Albertslund. En dag, hvor byen er i gang, og fortæller
os, at foråret endelig er i gang. Og velkommen til Sund Dag.
Det grønne og det sunde hænger sammen, og det er ikke kun fordi " det grønne er
godt for øjnene" som HC Andersen skriver i "Den Grimme Ælling".
Det er også fordi vores sundhed er afhængig af et godt miljø, gode råvarer og gode
vaner.
Viljen til at arbejde for et bedre miljø er en del af Albertslunds DNA.
Det er en vilje, der kommer til udtryk dagligt overalt i byen året rundt. Hjemme hos
os selv, i børnehaver, i skolerne og klubber , og i virksomhederne og kommunens
administration
Albertslund har 365 grønne dage – en gang om året siger vi det meget højt. Nemlig i
dag.
Og der er grund til at sige det højt. Om et par måneder offentliggør FN en ny klimarapport, som viser, at vores jordklode stadig sveder og det bliver stadig varmere – på
den knap så gode måde.
Derfor skal vi gå forrest – lokalt.
Albertslund Kommune er landets mest miljøvenlige kommuner, og vi har landets mest
ambitiøse mål på miljøområdet. Mål som vi kun kan indfri, fordi alle trækker med og
lægger kræfter i det fælles projekt: det grønne Albertslund.
Derfor har vi også tradition for at uddele en grøn initiativ pris til en borger eller borgergruppe, som i særlig grad har været med til at trække udviklingen i den rigtige
retning.
Igen i år har dommerkomiteen været på en vanskelig opgave med at udvælge prismodtageren – Ikke fordi der manglede kvalificerede kandidater, men fordi der foregår
rigtig meget miljøarbejde i Albertslund.
Dommerkomiteen består af Susanne Kremmer, chef for ejendomme, Vej og Park, Jan
Eriksen, Chef for jobcenteret og Mette Kløve, centerchef for ledelse og planlægning.
Og de har fundet en vinder..
Men før vi afslører vinderen skal jeg i bedste Oscaruddelingsstil nævne de nominerede.
Dem, der er indstillet til grøn initiativpris 2013, er:
Bjørnens sportsfiskerforening, som er indstillet for sit engagement i praktisk naturpleje, inddragelse af skoleklasser og initiativ til oprettelse af en naturskole.
Miljøgruppen i VA4 Syd, som er indstillet for sit lange seje træk med at opbygget
et grønt bomiljø med mange aktive beboere og miljøkampagner.
Godthåbsparkens og Stadionparkens solcellegruppe, som gennem en stor arbejdsindsats har fået opsat 15 solcelleanlæg.
Endelig er Povl Markussen og Agendacenteret indstillet, men dommerkomiteen
har valgt at lade denne indstilling gå videre til den grønne initiativpris for kommunale
institutioner, som uddeles i juni måned.
Og nu mine damer og herrer kan jeg afsløre modtageren af Grøn Initiativpris 2013.
10
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Prisen går til Miljøgruppen i VA4 Syd.
Miljøgruppen i VA4 Syd har mange forskellige og fantasifulde miljøaktiviteter, som er
med til at fastholde fokus på grønne vaner og tage hånd om miljøet. Her er familier,
der dyster om at spare vand og energi, der er fakkeloptog på "sluk lyset" dagen og
fælles indsamling af affald fra nærområdet.
Miljøgruppen har også fået afsat penge, som har ført til opsætningen af et solcelleanlæg på beboerhusets tag, som allerede siden indvielsen i december har sparet over 1
ton CO2.
Jeg skal derfor bede repræsentanter fra Miljøgruppen i VA4 Syd om at komme
herop og modtage grøn initiativpris 2013.

På "Grøn dag - Sund dag" modtog vi - Miljøgruppen VA 4 syd- Grøn initiativpris. Det
var med stor overraskelse og glæde at vi modtog anerkendelsen for vores miljøarbejde.
Det er også med stor glæde, at der derved kommer fokus på, at der sker noget positivt her "nede" i Albertslund syd. For vi elsker vores bydel.
Men uden Agendacentrets støtte og beboernes opbakning havde vi ikke kunnet komme så vidt - tak for det.
på vegne af miljøgruppen 4 syd
Lena Kujahn
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VA 4 Syds el-spare-konkurrence
15 husstande med i alt 25 beboere har i år tilmeldt sig elsparekonkurrencen. Konkurrencen går ud på at spare på strømmen,
hvilket man må sige, at der er blevet gjort.
I gennemsnit har hver af de konkurrerende beboere brugt 268
kWh i de første tre måneder af 2013.
Det svarer til et årsforbrug på 1072 kWh, hvilket er et pænt stykke under de 1.270 kWh, som en beboer i VA 4 Syd i gennemsnit
brugte i 2012.
Første kvartals vinder er også fundet.
Vinderne er Tage
og Tove Jensen,
der er den husstand, der har brugt
mindst strøm pr.
beboer i årets første kvartal. De har
formået kun at bruge 67 kWh pr. person i det første
kvartal af 2013. Tage og Tove er meget bevidste om

Tage bager meget, og sørger for
både at udnytte
for- og efter varmen i ovnen.
12
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deres elforbrug, og er meget opmærksomme på, ikke at bruge
unødigt strøm.
For nogle år siden investerede de bl.a. i et lille solcelleanlæg. Det
producerer omkring 150 kWh om året, men mest om sommeren,
ikke meget om vinteren. Så selv uden solcellerne ville de sandsynligvis være løbet med sejren.
Nogen vil måske alligevel sige, at det er snyd, at de kan vinde, når
de har solceller på taget. Men solceller er ikke mere snyd, end at
have et A+++ køleskab, eller andre elbesparende maskiner! Det er
bare mere effektivt, og også lidt dyrere.
Solceller på lejeboliger er ikke noget man ser hver dag, men der er
faktisk lige kommet nye regler, så man nu som lejer, kan få solceller over råderetten. Det betyder forhåbentlig, at mange lejere
fremover vil få opsat en masse solceller.
For at lukke andre familier ind i konkurrencen, vil næste kvartals
vinder være den familie, der har sparet mest i forhold til forbruget i
første kvartal.
Med venlig hilsen Miljøgruppen VA 4 Syd og Agenda Center Albertslund
Årets beboersommerferie går til Pedersborg i Sorø
Kom med på beboerferie i uge 29 fra mandag den 15. juli til fredag den 19. juli.
Pedersborg er en af FDF´s mange sommerlejre, som ligger i det
naturskønne Sorø omgivet af søer, skov og oldtidsminder. Lejren
består af 12 værelser med plads til 60 personer.
Det koster 600 kr. for voksne og 300 kr. for børn at deltage på
beboerferien og prisen inkluderer transport med bus, overnatning
og forplejning i 5 dage samt entré på udflugter.
Vil du være med til at planlægge hvad der skal ske på ferien, så
mød op til planlægningsmøde, torsdag den 13. juni kl. 16.00 på
ABC kontoret i Kanalens Kvarter 104.
Tilmelding til ferien hos Tonny Bodal på 26 59 94 76.
Betonhjertet juni 2013
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Vi behøver ikke alle have det hele

når vi li’ så
godt kan dele.

Bøger, musik, spil og film låner vi på biblioteket. Men hvorfor låner
vi ikke andre ting, som vi kun bruger engang i mellem? Haveredskaber, værktøj, campingudstyr og cykelanhænger er eksempler på
noget, mange af os bruger, men som regel kun en gang i mellem.
Derfor ville vi med fordel kunne låne os frem i stedet for at købe
nyt. Og faktisk bliver det mere og mere populært at låne af hinanden.
Det er godt at låne i stedet for at købe. Der bruges ressourcer til
produktionen af alle nye produkter. Selvom mange materialer
(heldigvis) genanvendes, så skal der også nye materialer til. Der til
kommer energiforbruget med afbrænding af fossile brændstoffer i
produktionen, forarbejdningen og transporten. På bundlinjen er det
derfor skidt at købe produkter, der alligevel ender med at stå og
samle støv. Samtidig er det også godt for privatøkonomien at deles
om udgifterne.
Det er altid nemmere at låne af naboerne, hvis man også selv tilbyder noget.
Så vil du være med på låne-bølgen, kan du begynde med at fortælle naboerne, hvad du selv låner ud, eller opsætte en seddel et sted,
hvor der kommer mange naboer forbi.
I Agenda Centeret vil vi gerne være med på låne-bølgen, så nu lå14
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ner vi også noget ud.
Dels en el-cykel, dels en batteridreven græstrimmer og dels en batteri-dreven motorsav.
Alle tre ting er gratis at låne. Vi har valgt at udlåne batteridrevne
have-redskaber, fordi de forurener og larmer mindre en benzindrevne, og el-cyklen udlåner vi, fordi den er et godt alternativ til bilen og så kan du prøve, om det er noget for dig.
Vi behøver ikke alle have det hele
– når vi li’ så godt kan dele
Ring til Agenda Centeret på tlf. 43 62 20 15
eller skriv til madsen@agendacenter.dk,
hvis du er interesseret i at låne noget af os.
Med venlig hilsen

Børnene starter sommerferien og vi inviterer
Alle børn og voksne til loppemarked.
Søndag den 30 juni kl 13 :00 til 16:00

Vi sørger for godt vejr, kaffe og boller.
Kom og byt — køb eller sælg.
Tilmeldning til Jørgen eller Maria 28937251
På gensyn Lopperne
Betonhjertet juni 2013
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1 meter reglen.
Driften er i øjeblikket ved at gennemgå udearealerne for bevoksning. Herunder også ved de husstande, der har valgt selv at holde 1 m.reglen.
Derfor nedenstående ”husker” om reglerne.
Derudover pointeres det, at hvis driften gentagne gange skal smide sedler
ind om misligehold af
1 m.reglen, vil aftalen blive opsagt også selv om arealet ordnes efter hver
henstilling.
1 m. reglen skal holdes jævnligt og ikke kun, når driften rykker.
Vedtaget på beboermøde d.5.september 2012

Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen.
Driften vil månedligt kontrollere om reglerne overholdes.
Hvis arealet ikke bliver passet efter reglerne, vil beboeren
modtage et skriftligt varsel med en henstilling om at bringe orden på arealet indenfor 3 uger.
Hvis dette ikke opfyldes bortfalder aftalen og dermed også
reduktionen i huslejen.
I den forbindelse kan driften beslutte at ændre på arealet til
mere driftsvenlig vedligeholdelse.

16
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Regler for pasning af arealet 1 meter omkring
boligen.

Pasning af arealet omkring boligen vil sige, at arealet
skal være frit for ukrudt 1 meter fra hus og plankeværk. Der skal være ryddet og fejet og der må ikke
ligge affald.
Buske skal beskæres, græs skal slås og slyngplanter
skal holdes så de ikke vokser under eternitplader og
tage.
Der er ikke fuld råderet over arealet. Beplantning og
bed skal anlægges, så det ikke er til gene for forbipasserende og driftens maskiner.
Ved underskrivelsen af denne aftale sker der en huslejereduktion på 100 kr. månedligt.
Aftalen løber fra indgåelsesdatoen til den bliver opsagt.
Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 mdrs. varsel
til månedens udgang.
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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

Indlæg:

Mors Dag 2013

Jeg har d.d. lige oplevet følgende i vores fælleshave i Svanen 11:
En mand med en lille pige på omkring 4 – 5 år gik rundt og stjal
blomster på Mors Dag til 2 store buketter, som de gik med i favnen. UTROLIGT!!!
Jeg spurgte samtidig hvorfor deres hund ikke var i snor, fordi det
er reglen i 4 Syd, at alle hunde skal være i snor her - og jeg fik
selvfølgelig et flabet svar fra manden.
Mvh.
Flemming Larsen
Svanen 11 B
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
Bestyrelsesmedlemmer:
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

Junia Reutzer

Uglen 9 C

29 40 95 40

Tonny Bodal

Svanen 3 A

26 59 94 76

Henrik Domino Isaksen

Uglen 5A

60 68 65 75

Suppleant:

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

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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Sommerudflugt til Lund Domkirke, Söderäsen i Skåne og København M (Malmö)
Nu tager vi på sommerudflugt til Skåne vi tager afsted onsdag
den 10 juli kl 10:00 fra beboerhuset indtil videre er programmet
Besøg i Lund Domkirke hvor vi skal se og høre Det astronomiske
ur og se jætte Finn . Frokost og gåtur på Söderåsen inden vi vender hjemad en pause i Malmø
tilmeldning: cafe@va4syd.dk - pris pt. ca 50 kr pr sæde senest d.
5.juli.
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