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Holdninger 
 
VA og afdeling 4 Syd  
Afdeling 4 Syd er en selvstændig afdeling af VA - Vridsløselille Andelsboligforening. VA er en almennyttig 
boligforening. 
  

Afdelingen omfatter 278 gårdhavehuse fordelt på 4-rums boliger (93m2), 5-rums boliger (108m2) og et 
antal 4-rums boliger med parterreetage (i alt 140m2).  
  
Klub Svanen som er en fritidsklubben og aftenklubben for børn og unge i Albertslund ligger midt afdelin-
gen, klubben drives af Albertslund Kommune. 
  

Der er P-pladser til hver bolig og 101 carporte, som udlejes særskilt. Et begrænset antal P-pladser er 

reserveret til påhængsvogne. 
 
Der findes ikke fælles vaske- eller tørrerum, og beboermødet har besluttet, at en eventuel ordning skal 
være baseret på brugerbetaling.  
  
Endelig skal det nævnes, at Albertslund Syd ligger omgivet af et herligt grønt område. Det er en del af 

Vestskoven, som nogle steder ikke er ‘skov’ men åbne græsarealer. Ad grønne stier kan man bevæge sig 
fra Køgebugt Strandpark og helt til Måløv, og undervejs går turen lige forbi vores afdeling. 
 
Husleje, omkostninger og beboernes medvirken  
En almen boligforening drives efter regler og retningslinjer, som er fastlagt i love og cirkulærer. Huslejen 
i de enkelte afdelinger er omkostningsbestemt, hvilket betyder, at jo billigere afdelingen kan drives, de-
sto lavere vil huslejen blive. 

  

Hovedparten af huslejen udgøres af faste udgifter til, lån, skatter og afgifter, som vi ikke har indflydelse 
på, men ca. 25 % vedrører drift, vedligeholdelse og service, og dem har vi som beboere ganske stor ind-
flydelse på. Disse udgifter kan naturligvis ikke spares fuldt ud, for afdelingen skal nu engang vedligehol-
des - men der kan spares meget, når vi selv yder en indsats. 
 

Bolig, gårdhave og fællesarealer 
Et gårdhavehus giver en række muligheder, men også særlige forpligtelser, fordi driften af denne bolig-
form som sagt er omkostningskrævende. Det vil være helt uigennemførligt at købe sig til den servicering, 
der er nødvendig for at opretholde en ansvarlig drift. 
 
Som beboer har Du derfor en række rettigheder, men også forpligtelser, når det drejer sig om indretning, 
drift og vedligeholdelse af boligen, gårdhave og fællesarealer. 

  
Der er to grundlæggende holdninger, som ligger til grund for de vilkår, som er gældende for 4 Syd. 

 
 Regler og retningslinjer skal være til støtte for dem, der bor i afdelingen, - det vil sige, at man 

skal have lov til mest muligt, når blot det ikke generer naboerne eller pålægger afdelingen udgif-
ter, hvis/når den pågældende flytter. 
 

 Beboerne har ansvar for egen bolig og dens nærmeste omgivelser. Det vil sige, at det påhviler 
enhver at medvirke til, at fejl og mangler bliver udbedret, når de opstår. Enten ved at man ud-
bedrer fejlene selv eller ved at man i det mindste sørger for at de bliver anmeldt til ejendomskon-
toret. 

 
Renovation og genbrug 

Som følge af den valgte renovationsordning er der kildesortering tæt ved hver bolig. Det er ikke den bil-
ligste løsning, men det giver god mening da kildesorteringen i kombination med vores egen genbrugs-
plads, sikre en effektiv affaldshåndtering. 
  

Genbrugspladsen drives af frivillige beboer, som sikre at mest muligt genbruges, når det kan gøre nytte. 
På hverdage holder driften pladsen åben, en lille halv time midt på dagen. 
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Som beboer bidrager du til at holde renovationsudgifterne nede ved at overholde den kildesortering til 
husholdningsaffald, der er tæt ved din bolig. Alt andet affald fragtes til genbrugspladsen i dennes åb-
ningstid, hvor det lægges til genbrug eller smides i de respektive containere. 
 
Overskudsjord fra fliselægning og andet i gårdhaver, deponeres efter aftale med ejendomskontoret.  
 

Fællesskabet og det sociale liv 
Afdelingens beboerhus er omdrejningspunkt for rigtig mange aktiviteter, som for nogens vedkomne er 
målrettede bestemte grupper, og andre er åbne for alle. Aktiviteterne er primært beboerdrevne og støt-
tes økonomisk via afdelingens budget – nogen aktiviteter fordre dog en minimal brugerbetaling. 
 
På tvære af alder, kompetencer og formåen organiserer beboerne sig i forskellige grupper og udvalg, som 

hver især bidrager til afdelingens dagligdag. Nogle grupper og udvalg har formelle opgaver og ansvar, 

hvor andre har mere karakter af social hygge. 
 
4 Syd skal være et godt sted at bo, og derfor er der meget få grænser for hvilke aktiviteter, grupper og 
udvalg, der kan etableres. Aktiviteter som har fokus på fællesskabet og det sociale liv, kan man næsten 
ikke få for mange af. 
 

‘Grøn afdeling’  
Til gavn for både miljøet og økonomien arbejder 4 Syd kontinuerligt på at være en 'grøn afdeling'. Res-
sourceforbruget begrænses hvor det er muligt, affaldsmængden reduceres i størst muligt omfang, og der 
tages andre 'grønne' initiativer. Et overblik over afdelingens 'grønne' aktiviteter får man bedst ved at se 
afdelings miljøhandlingsplan som revideres årligt – se afdelingens hjemmeside på www.va4syd.dk. 
 
Afdelingens og for den sags skyld også politikken i VA er, at der ikke må bruges kemikalier mod ukrudt 

på udearealer. Det forventes at beboerne bakker op omkring denne politik, og ligeledes undlader at be-

nytte kemikalier i gårdhaven.   
 
Der er installeret lavenergipærer i al udvendig belysning, og der er fastsat en øvre grænse for hvor stort 
et el-forbrug man som beboer skal acceptere før boligens køle- fryseskab kan udskiftes. Desuden er der 
individuel måling af varme og vand med brugerbetaling, som er indført for at gøre denne del af økonomi-

en synlig. 
 
På beboerhuset er der i slutningen 2012 installeret solcelle anlæg, som skal dækker hele husets forbrug. 
Anlægget har en forventelig levetid på ca. 25 år, og med en tilbagebetalingstid på under 12 år, så er der 
gratis og miljørigtig strøm i rigtig mange år.   
 


