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

I HELE JULI MÅNED BESTEMMES MENUEN FRA
GANG TIL GANG ÅRSTIDEN RÅVARER SKAL NYDES
FULDT UD
SÅ GÅ IND PÅ HJEMMESIDEN WWW.VA4SYD.DK
HER KAN DU SE DAGENS RET
GOD SOMMER OG VELBEKOMME
MADHOLDET

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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Referat af ekstraordinært beboermøde onsdag d.19.
juni 2013
Fremmødte var 29 beboere, der repræsenterede 24 husstande.
48 stemmesedler blev udleveret.

Flemming V. Wallin bød velkommen.
1.
Valg af dirigent: Vinie Hansen (formand for VA) blev valgt.
Hun sikrede sig at mødet var lovligt indkaldt.
2.
Valg af referent: Lena Kujahn blev valgt.
3.
Godkendelse af forretningsordenen: Godkendt.
4.
Valg af stemmeudvalg: Bente Modig og Dan Nilsson.
5.
Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
6.
Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde d.19. marts
2013: Godkendt
7.
Forslag om husorden: v. Flemming V.Wallin.
Husordenen blev godkendt med flg. ændringer:
II Boligen: Vedligehold:
Det påhviler beboeren at foretage indvendig vedligeholdelse………………………… (udvendig slettes)
Beboerne kan ikke pålægges at vedligeholde udvendigt. Beboerne
kan påtage sig udvendig vedligeholdelse ved at lave en frivillig aftale eller indgå kontrakt med driften.
Der bliver konsekvensrettet og driften laver en ordning.
Generelt:
Der skal enten stå ejendomskontoret eller afdelingskontoret.
III Omgivelserne:
Nyt afsnit om affald: Der må ikke placeres affald uden for boligen
eller haven.
Tillæg til husordenen:
Nyt pkt.8: Regler for udlejning af beboerhus.
8.
Forslag om Vedligeholdelsesregelement: v. Flemming
V.Wallin.
Vedligeholdelsesregelementet blev godkendt med flg. ændringer:
V Særlig udvendig vedligeholdelse:
Hæk: er at sidestille med plankeværk og hører derfor til udvendig
4

Betonhjertet juli 2013

vedligeholdelse.
Pergola: Driften kan overtage vedligeholdelsen af pergolaen ved
forhøjet husleje.
Tagrender: kan renses af lejer efter behov.
9.
Forslag om Råderetsregler: v. Flemming V.Wallin.
Råderetsreglerne blev godkendt med flg. ændringer:
Uddybes med eksempler på forbedringer.
Orientering om, at råderetblanketter også findes på BO-VESTs
hjemmeside.
BL = Boligselskabernes Landsforening.
10. Forslag om opdatering af ”Om 4 Syd”: v. Flemming V.Wallin.
Blev godkendt med flg. ændringer:
Indledning:
Afdelingen blev opført i 1965.
Der skal orienteres om BO-VEST som administrationselskab.
Struktur:
Betonhjertet og Hjemmesiden skal med.
Rettigheder og pligter:
Indflytning og udflytning: A-ordningen: der sker en kollektiv opsparing i afdelingen til istandsættelse ved fraflytning.
Flemming orienterede om, at der skulle tegninger til og det hele
skulle igennem korrekturlæsning.
Pjecen skal sættes i ringbind, så de kan opdateres med løsbladssystem og den lægges på hjemmesiden.
Den uddeles til de beboere, der ønsker det. Desuden skal nye beboere tilbydes den. Der skal lægges nogle stykker i beboerhuset.
Desuden kan den ses på hjemmesiden.
11. eventuelt: Der blev orienteret om Sct. Hans arrangement i
beboerhuset.

Betonhjertet juli 2013

5

Der er gjort klar til kursus i livsgivende førstehjælp ved hjertestop og
brug af hjertestarter.

HJERTESTARTER I BEBOERHUSET
I sidste måned blev der opsat en hjertestarter i Beboerhuset 12
beboere og ansatte deltog i kursus i brug af hjertestarteren.
Tips til en gåtur i omegnen af vores område den 1 juli påbegynder kommunen nedrivningen af byen yngste skole ”Hyldagerskolen”
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Faste aktiviteter i huset juli 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 holder sommerferie i juli måned
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 JULI MÅNED
Vi holder sommerferie i juli måned
og mødes igen onsdag d.14 august
MVH Anette
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Svar på Tommy Larsens indlæg i BETONHJERTET
Nr.6/juni ´13.
Du starter dit indlæg med, at da gårdhusene blev opført, skulle de være
billige og blot overholde de mindstekrav. Og du har ret, man havde i begyndelsen af tresserne andre krav, men det var en anden tid, miljøbevidstheden var ikke, hvad den er nu, konjunkturen var en anden, der er
forsket siden, og ny viden er kommet til, og der er aldrig tænkt på luksusbyggeri.
Man må sige, at vi nu sidder med en kompliceret sag her i syd, ja i hele
Albertslund. Og så er det kun begyndelsen.
Lad mig lige slå fast, at man ikke har lagt sig fast på mange konkrete løsninger endnu, til det har vi prøvehusene for at gøre erfaringer.
Min indstilling til hele renoveringssagen og byggeperioden er derfor positiv.
Det er vigtigt at have en positiv indstilling til de kommende forbedringer,
dermed dog ikke sagt, at vi ikke må være kritiske. Jeg har boet i 4 Syd
siden feb.´66, og det er rigtigt, hvad du skriver, at byggeriet opfyldte de
mindste krav, der blev stillet den gang.
Den gang var vi, jeg tror alle, meget glade for vores boliger, da de på det
tidspunkt var banebrydende.
Der var blevet eksperimenteret med boligtyperne, byplan, trafikdeling
mm. Alle nyindflyttere var dengang lykkelige med, hvad de fik.
Når man tænker på omkostningerne, så kan vi vel konstatere, at vi har
betalt byggeomkostningerne - jeg ved ikke hvor mange gange. Men hvor
har vi nydt godt af at bo her, bare det mindste der er i vejen med et toilet, en vandhane, en radiator osv., et ring til ejendomskontoret, og problemet bliver afhjulpet, og for øvrigt ligger huslejen i den lave ende af
skalaen i samligning med øvrige lejeboliger.
Mange andre fordele kan nævnes, men jeg tror alle kender dem.
Til sagen.
Vores bebyggelse trænger til en grundig renovering, og efter mange års
grundigt forarbejde i BO-VEST, i dialog med konsulenter, blev der udskrevet en arkitektkonkurrence.
En fin ide, som kunne belyse forskellige løsninger på renoveringsproblematikken.
Det er rigtigt, at det var arkitekter fra tegnestuen Vandkunsten, der fremlagde de foreløbige planer for prøvehusene.
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Jeg kan ikke huske præcist, hvad én af arkitekterne sagde, men jeg kan
garantere, at også de lette facader kommer til at overholde energi kravene.
Jeg har fuld tillid til det hold af projekterende, som har masser af erfaring
og ekspertise og kendskab til energiklasserne 2015 og 2020.
Hvad fugtproblemer i husene angår, kan jeg sige, at der skal installeres
mekanisk udsugning, formentlig med varmeindvinding.
PCB, som der nu er meget fokus på i hele boligsektoren, bliver fjernet fra
vores huse.
Du spørger, om vi kan få regnvand til toiletskyl. Denne vandbesparende
løsning kender konsulenterne, de har været nævnt under workshops´ene,
men er tilsynelande valgt fra.
Mener der er en økonomisk begrundelse.
Jeg synes, det er vigtigt at holde os for øje, at vi bor i almennyttig boligbyggeri, vi er IKKE private bygherrer. Nogen gange har man fået det indtryk, at nogen har den opfattelse, at de kan få, hvad de peger på.
Sidste nyt:
Licitationen for ”prøvehusene” (Lærken og Viben 8C)skulle havet været
afholdt den 24 juni, men er rykket til den 21 august kl. 10:00.
Rein Rubenkamp / følgegruppen
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Bekæmp ukrudt uden sprøjtegifte
I Danmark har vi noget af verdens reneste grundvand. Det kan vi blive
ved med at have i fremtiden, hvis vi undgår at bruge sprøjtegifte. Hver
gang vi bruger gift i haven kan der sive rester ned i grundvandet. Heldigvis findes der mange alternativer til giften.
I haven
I haven gælder det om at starte med at luge tidligt på sæsonen og være
vedholdende. Luger man mens ukrudtet er så småt, at det dårligt nok
kan ses, er det let at holde nede.
Efter en sæson på den måde kan man få styr på selv skvalderkål og paderok. Vil man hurtigere af med skvalderkål, så læg et sort stykke plastik
over bedet i en måned eller to, så er skvalderkålen (og alt andet) visnet.
Det er heller ikke nødvendigt at bruge gift mod skadedyr.
Du kan i stedet opsætte fuglekasser, der tiltrækker nyttige fugle til haven. Er problemet insekter, så opsæt kasser til stære og musvitter.

Er problemet lus, så opsæt kasser til musvitter og mejser.
Fuglekasser kan købes i Agenda Centeret.
Bruger du gift, rykker du ved den naturlige balance og fødekæden i haven. Ved at slå skadedyrene ihjel med gift, er der ikke mad til nyttedyr
som mariehøns og biller og det betyder igen, at der ikke er mad til havens fugle.
Ukrudt mellemfliserne
At fjerne ukrudt mellem fliser med et ukrudtsjern giver god motion og er
den mest effektive metode.
Brug en gasbrænder, hvis du ikke har kræfter til at bruge ukrudtsjernet.
Brænd det ikke helt væk. Brænd kun overfladen, så bliver planten skadet
og visner.
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Dyrk og køb økologisk
Dyrker du dine egne økologiske
grøntsager i din giftfri have eller
køber økologiske varer i supermarkedet, er du også med til at mindske
de store mængder sprøjtegifte som
konventionelle landbrug anvender.

Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk

”For et bæredygtigt 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.

Tilmelding til ferien hos Tonny Bodal på 26 59 94 76.
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Miljøgruppen og ”I Love Albertslund”.

Vi har været på markvandring
for at kigge på udearealer og
affaldsbeholdere – både til almindeligt småt affald og til hundeefterladenskaber.
Vores afdeling ser egentligt ret
godt ud. Vi skulle lede længe
efter affald .
Men der stod affaldssække uden for boliger og haver og som
billederne viser, lå der storskrald og flød. Affald skal blive indenfor boligen eller i haven indtil det smides ud.
Det ser desværre værre ud med hundeefterladenskaber.

Vi er enige med driften om, at der skal sættes flere hundeposestativer op i vores afdeling – og så håber vi at det hjælper.
Vi har i samarbejde med driften gennemgået nogle fællesarealer, som nu er blevet forskønnet. Det er beboerne og vi glade for. Andre venter på deres tur og det kommer.
I forbindelse med ”I Love Albertslund” har nogle beboere
dannet en gruppe (Kongsholmgruppen), der vil forsyne gæsterne i parken med affaldsposer og venlige henstillinger om
at tage affaldet med hjem, hvis der ikke er plads i affaldsbe-
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holderne.
De første to weekender har der ikke været mange til grillkomsammen.
Hvis nogle har lyst til at deltage i Kongsholmgruppen kan i
henvende jer til
Anette på mobil 61454545 eller Lena mobil 28830702.

Indvielse af Brogaards Plads fredag d.16. august
kl.17 – Sæt X i kalenderen.

Kommunalbestyrelsen har endelig godkendt vores ansøgninger om at formalisere navnet på Brogaards Plads.
Derfor indvier vi pladsen samtidig med vores traditionelle grillaften.

Borgmester Steen Christiansen har indvilliget i at holde tale og
hjælpe Lisa med at afsløre skiltet med Brogaards Plads.
Kl. 18 er grillen tændt.
Yderligere information i næste nr. af Betonhjertet.
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Nyt fra Driften til beboerne. 26 juni 2013
Nummerskilt på skuret
Som I jo nok allerede har observeret, har I modtaget en kuvert
med nummerskilt og tilhørende skruer, til montering på det skur
der hører til jeres bolig.
Ved eftersyn har vi konstateret, at der stadig er mange der ikke har
fået det gjort. Det kan der selvfølgelig være flere grunde til f.eks.:
Du kan ikke selv = så kontakt driften og fortæl hvor dit skur er, så
bliver det gjort. (Nogle har fået en nabo til at gøre det for sig).
Du har ikke det rigtige værktøj = Det kan lånes på ejendomskontoret. Flere har spurgt om der skal nummer på ekstraskure, det skal
der ikke det sørger driften selv for.
Med venlig hilsen Driften
Ps ledig Carport Svanens Kvarter nr. SV56 kontakt Belinda Frandsen Bo-Vest bli@bo-vest.dk .
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Udlevering af maling til hegn.hus og hoveddøre
Udlevering af træbeskyttelse til maling af hegn, samt maling til hoveddøre og redankasser (varmekassen) ved jeres bolig og levering
af værktøj. Dette er tidligere blevet udleveret fra genbrugsgården i
dennes åbningstid.
Denne procedure er nu ændret således, at man kan bestille maling
og værktøj på ejendomskontoret, enten ved at møde op, sende en
mail eller ringe i telefontiden.
Her udfyldes en bestilling seddel som efterfølgende sendes til farvehandleren i Kanalens kvarter 4. 2620 Albertslund. Varerne vil så
blive leveret på adressen efter aftale med farvehandleren, normalt
fredage, man kan efter eget ønske afhente varerne i butikken samme dag eller senere, på hverdage mellem klokken 10.00-17.00.
Udlevering af brædder til hegn bliver stadig udleveret fra genbrugsgården i dennes åbningstid. (Husk at oplyse mål på brædder)
Med venlig hilsen Driften
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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

Nyt fra afd.best.

På beboermødet d.19.juni blev en ny pjece ”Om 4 Syd” behandlet og godkendt.
En principiel ændring blev lavet som konsekvens af boliglovgivningen: Man kan ikke pålægge beboerne at udføre udvendig vedligeholdelse. Derfor skal de beboere, der selv ønsker
at udføre udvendig vedligeholdelse lave aftaler med driften.
Driften og afdelingsbestyrelsen arbejder på en løsning. I får
yderligere information.
Husdyrsregelementet er ikke ændret. Det er stadig ikke tilladt
at have hunden gående løs i afdelingen og man skal samle
hundenes efterladenskaber op efter den, så vi andre ikke
træder i dem. Se referat fra Beboermødet på side 4 - 5
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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

Maja 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

Betonhjertet juli 2013

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 Besøg i Lund Domkirke hvor
vi skal se og høre Det astronomiske ur og se jætte Finn . Frokost
og gåtur på Söderåsen tilmeldning: cafe@va4syd.dk - pris pt. ca
50 kr pr sæde senest d. 5.juli. Der er stadig pladser i bussen.

På Søndag den 30 juni starter sommerferien og

vi inviterer
Alle børn og voksne til loppemarked i Beboerhuset fra 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
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