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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 
Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wal-
lin, Henrik Domino Isaksen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. september 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  

I DETTE NUMMER: 

 

Fotografer til dette nr. 

Forsiden Henrik  Domino Isaksen 

Side 2  Birthe Lunau 

Side 3 Jørgen 

Side 8 Sanne nissen 

Side 9 Knud Brogaard og Birthe 
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1 AUGUST I HELE AUGUST 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  

FORSAT GOD SOMMER OG VELBEKOMME 

MADHOLDET  
UNDTAGEN DEN 16 HER ER DET PÅ BROGAARDS-

PLADS DET FOREGÅR  
HER ER MENUEN KALVEFILET / MED DET HELE 

SE BAGSIDEN. 

8 AUGUST 

FREDAG 16 AU-

GUST 

22  AUGUST 

29 AUGUST  

”Ørnen” 

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 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Kvarterskoncert  
med ”Musikorkesteret”  

søndag den 1 september kl 14 

på spættegrunden  
Paul Banks, guitar & vokal Hugo Rasmussen, bas Jørgen Lang, mund-

harpe & vokal og yderst til højre Martin Andersen, violin  

 

I første halvdel af 1980erne var MUSIKORKESTRET landets travleste orkester 

med 250 årlige koncerter og festivaloptrædener. Gruppens varemærke var 

virtuost spil, frygtløse og uforudsigelige kollektive improvisationer, melodiøse 
sange - og ikke mindst et medrivende groove. Så meget, at de besluttede sig 

for at gendanne gruppen til en turne i efteråret 2011. 

I de sidste år har PAUL BANKS arbejdet i mindre konstellationer med bl.a. 
guitar- og sangkollegerne Aske Jacoby eller Troels Jensen, saxofonisten Jakob 

Dinesen, i trio med Kristian Jørgensen, violin og Thor Backhausen, harmonika, 
børnekoncerter med fløjtenisten Charlotte Halberg, og i diverse sammenhæn-

ge med Hanne Boel. MARTIN ANDERSEN har i en hel del år hovedsageligt 

spillet i trio med Benny Holst og Jakob Rathje, mens JØRGEN LANG spiller 
bl.a. med det gendannede Delta Blues Band. HUGO RASMUSSEN er fortsat 

som snart 70-årig en af landets mest hårdtarbejdende musikere i utallige sam-
menhænge, bl.a. Hugo Rasmussen Allstarz. 

Vi ses på plænen den 1/9 kl 14:00 
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Budget beboermøde fastsætter 

huslejens størrelse, samt afgøre 
hvordan afdelingens penge skal 

bruges.  
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 Ny legeplads ved beboerhuset 
Sidste år blev der på budgettet for i år og 2 følgende år afsat 400.000 kr. ekstra til lege-
pladser/aktivitetspladser. 
 

Et lille udvalg af beboere har arbejdet med forslag til en ny plads, og vi har valgt at 
bruge pengene på legepladsen ved beboerhuset i år – dels fordi den trænger meget til en 
renovering, og dels har der ikke været forslag fra beboere om andre pladser. 
Vi har opfordret beboere til at deltage aktivt, og den 14. juli holdt vi et temamøde om 
vores forslag, men desværre mødte kun få beboere op. 
Udvalgets forslag er en legeplads især for mindre børn – nok mest for de 0-8 årige. 
Der kommer et legetog med rutsjebane og tunnel, ny gynge med plads til to børn og en 
babygynge. 
Et legehus, et vippedyr, en ørne-karrusel og et spil. 
Den nuværende balancebom, og det lille vippelegeredskab bevares. 
De gamle legeredskaber pilles ned, og i hjørnet, hvor de står, laves et balanceforløb 
med eksisterende bro, balancestang, balancebom op til et klatrenet på højen, hvor der 
også laves en rutsjebane, balancestubbe og en klatrevæg med reb. Den del af pladsen, 
og ørne-karruselen vil nok også blive brugt meget af de lidt større børn, og måske også 
af voksne! 
 

De to træstammer, bålpladsen og grillhuset bevares på nuværende plads. 
Vi håber, at den nye plads vil blive brugt rigtig meget, og at den vil være med til at 
trække nye beboere med børn til afdelingen. 
 

Afdelingsbestyrelsen har godkendt forslaget, og hvis alt går efter planen, vil vi kunne 
indvi den nye plads i september måned. 
 

Udover den nye plads har gruppen et forslag om at bruge den asfalterede plads, hvor det 
gamle boldbur lå. 
Vi har forslag  om at male små veje, så de små børn kan træne i trafiksikkerhed, vi kan 
lave hinkeruder og andet – alt sammen noget vi selv kan male for ganske få penge. 
 

De efterfølgende år vil der blive etableret legepladser andre steder i afdelingen, og fore-
løbig har vi nogle spændende forslag til legepladser på kirkegårdsgrunden, men grun-
den ejes af kommunen, og vi skal lige have tilladelse til at inddrage den til aktiviteter i 
vores afdeling. 
 

Vi vil opfordre andre beboere til at gå aktivt ind i arbejdet og komme med forslag til 
nye legepladser. 
 

Med venlig hilsen 
Legepladsudvalget 
Anita Wittusen, Tenna Vestergård, Maja Reutzer, Tove Meyling 
 

PS. Tegning af legepladsen er vejledende da nogen ting bliver sparet  væk i år  
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 Faste aktiviteter i huset august 2013 
IT - morgencafe    
Hver torsdag kl. 9 MORGENBOLLE IT   
her har vi god tid til at hjælp med opsætning og gode tips til 
din pc, tablet eller smartphone.        It nørderne 
  
Fotogruppen er tilbage efter sommerferien og mødes første 
gang den 6. august. Næste gang den 20. august kl. 19:00. 
  

  

SYD-SPÆTTERNE  
AUGUST MÅNED 
  
  
Vi holder sommerferie i 
lidt endnu  
og mødes igen onsdag 
d.14 august  
  

Til September vil vi afholde et par temaaftener om de nye mulig-
heder der er kommet til dit TV.  
Så sæt et kryds i din kalender den 10. og 17. september kl. 19:00 
  
Smart tv, hbo. Netflix. Mediacenter.  You see, filmstriben, 
Tv2 play tv3 play  dr play osv osv.  
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Fotoudstilling Vridsløsevej og Brogaards plads 
 
I forbindelse med navngivningen af Brogaards plads 
den 16 august vil vi lave en udstilling om vejen og 
pladsen. Så har du billeder el. lign liggende i skuffer, 
så frem med dem.  
Vi modtager dias, negativer og papir billeder 
 
Du afleverer dem i Be-
boerhuset torsdage fra 
kl. 9 til 11 og igen  
fra kl kl. 17 til 18. 
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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        

Nyt fra Driften  
Som I jo nok allerede har observeret, er vores stisystem ikke 
helt op to date, det vil vi gøre noget ved nu.  
Brolæggeren starter i slutningen af uge 30. og fortsætter i 
ugerne efter. 
Det er i første omgang udvalgte steder hvor stierne er helt 
umulige at færdes på, efterfølgende vil vi se på om der er 
penge til nogle flere. 
Vi håber på jeres forståelse hvis det skulle ske, at men ikke 
lige kan færdes på steder man plejer. 
 
Med venlig hilsen  
Driften 
 Ps. Forsat god sommer 
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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 

Genbrugspladstider  2013 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
Torsdage  kl. 17 -  18   
 Alle søndage  kl. 10  -  12    

Gennbrugsgruppen 

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 

Suppleant: 

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Henrik Domino Isaksen Uglen  5A 60 68 65 75 

mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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    Juli 2013  
 

Indvielse af Brogaards Plads 
Nu skal Brogaards Plads endelig hedde Brogaards Plads. 

Efter Knud Brogaards død og en ”behørig høring”, er det 
nu tilladt at opkalde pladsen efter ham.  
Derfor inviteres Syds beboere og andre, der kunne tænke sig at deltage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag d.16. august  
kl.17-18 

Borgmester Steen Christiansen vil holde en tale og der vil være musikalsk 
indslag. 
Traditionen tro afholder vi grillaften på pladsen fra kl.18. 
I år kan vi bestille mad fra Café Ørnen, der flytter til denne dag. 
Husk at bestille tirsdagen før på cafe@va4syd.dk  
I tager selv drikke og service med hjemmefra. 
I kan også selv tage mad med hjemmefra til den tændte grill. 
Vi lover, det bliver hyggeligt. Det plejer det at være. 

SOMMERLIG HILSEN MILJØGRUPPEN VA4SYD 

mailto:cafe@va4syd.dk

