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Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wal-
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Næste BETONHJERTE udkommer 1. oktober 2013.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. september 2013 
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Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset  

I DETTE NUMMER: 

Foto i dette nr. 

Forsiden Karin Kujahn 
Side 3 Lars Bremer 

Side 7 Sanne Nissen 
Midtersiderne Birthe Lunau 

4970  
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 DEN 5. LAVER WILLY OG TAGE MAD 

DEN 12. ULLA OG REIN ER KOKKENE 
DEN 19.  ALEX OG JØRGEN LAVER FISK  

OG DEN 26. SEPTEMBER ER DET TOVE SOM SVINGER 
GRYDELAPPERNE. 

PÅ HJEMMESIDEN WWW.VA4SYD.DK KAN DU SE  

MENU NÅR PLANEN ER FÆRDIG . 

 

 

 

 

”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 

Hvad foregår der her ???    foto Lars Bremer  

mailto:cafe@va4syd.dk
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  Husk beboermødet mandag d.9.september kl.19.  
 
Det er her vi skal behandle afdelingens budget for 2014. 

 

Afdelingsbestyrelsen har sammen med driften arbejdet med budgettet, og 
processen er endnu ikke helt afsluttet. Der er en række udgifter – såsom 

forsikring, ejendomsskat mv. som vi ikke har indflydelse på, og disse er 
årsag til en ikke ubetydelig stigning i de samlede udgifter, og dermed i 

huslejen. Vi forsøger at minimere stigningen ved at tilpasse andre udgif-

ter, og kan dermed ikke melde en endelig stigningsprocent ud endnu. 
 

På beboermødet i juni blev husordenen ændret hvorved beboerne ikke 
længere havde pligt til at vedligeholde eksempelvis facader og plankevær-

ker. Dette afstedkommer ingen stigninger i 2014 budgettet selvom arbej-

det og dermed udgifterne er overført til driftsbudgettet. Hvorvidt dette 
kan fastholdes til 2015 budgettet er dog tvivlsomt. 

 

Se i øvrigt indkaldelse og dagsorden på næste side 

Budget og andet materiale bliver husstandsomdelt senest mandag 

d.2.september. 
Mød op og giv jeres besyv med. 

 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Hold 4 syd rent! 
 

Vi har indkøbt mærkater til at sætte på vores affaldsskabe med tek-

sten: 

”Her må du gerne smide din hundepose”.  
I kan hente dem på ejendomskontoret. 

Så må vi håbe at poserne ender i vores affaldsbeholdere i stedet for 
på græsplænen og i buskene. 

 

Mvh. 
Miljøgruppen 
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SMS service  i BO-VEST  et nyt varslingssystem, der informerer bebo-
erne via sms.  Om fx vandlukning –beboermøder …. 

Som beboer iVA-4syd er du automatisk tilmeldt sms-servicen. Det 
skyldes, at selskabet, der står bag tjenesten, har en fuldt ud lov-
lig aftale med alle landets 102 danske teleselskaber, hvorfra BO-
VEST får de relevante telefonnumre. 

Ønsker du ikke at modtage sms’er, kan du framelde dig på linket 
nedenfor. Du kan også tilføje telefonnumre, hvis du eksempelvis 
har hemmeligt nummer, og BO-VEST derfor ikke har fået dit tele-
fonnummer. 
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Tæt opgør i Elsparekonkurrencen 
 

VA 4 Syds Elsparekonkurrence har nu stået på i et halvt år, og det ser rigtig 

pænt ud med forbruget.  9 af de 15 familier har et forbrug, der ligger under, 

hvad der svarer til 1.000 KWh om året pr. person. 
Konkurrencens anden vinderfamilie blev Dan og Birthe Nilsson, der havde 

formået kun at bruge 124 kWh pr. person i 2. kvartal, hvilket er et meget flot 
resultat. De var dog skarpt forfulgt af familien Jensen, der kun havde brugt 1 

kWh mere. 

Dan og Birthe fortæller, at de er bevidste om deres forbrug. De slukker lyset 
efter sig, slukker for standby om natten, og har valgt hverken at have opva-

skemaskine eller tørretumbler. Det er dog ikke sådan, at de føler, at de går 
og mangler noget. 

Da de flyttede ind, var der i køkkenet 4 lysstofrør, der i alt brugte 200 W. De 
blev hurtigt udskiftet med sparepærer, der giver rigeligt lys og tilsammen 

kun bruger 42W. 

En anden ting, der også er blevet udskiftet er gamle skæve gryder og pan-
der.  

”Det har nemlig stor betydning for elforbruget, at gryden ikke er bulet og 
passer i størrelsen til kogepladen,” fortæller Dan.   

 Med venlig hilsen 

Miljøgruppen VA 4 Syd og Agen-

dacenteret  
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Faste aktiviteter i huset  september 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  den  10 september og den 17 september hver 

gang kl 19:00 
Den 25 oktober tager vi til fotomessen i Forum. 

IT FOR NYBEGYNDERE  
Starter op igen tirsdag den 3 september kl 9:30 
Denne gang er det også for jer der der skal have genopfrisket 
et par småting som fx nemid ….Vel mødt til Alle 

  

SYD-SPÆTTERNE SEPTEMBER 
MÅNED 
 
Den 11 september He-
stevognstur kl 13 fra Dy-
regården (kun for til-
meldte)  
og onsdag d. 25. sep-
tember  jkl 14:00  

 Tema-aftener om de nye muligheder 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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”Situationsrapport” fra 
indvielsen af Brogaards 
plads. 
Omkring 100 mennesker var 
mødt op sammen med familien 
Brogaard, borgmester Steen 
Christiansen og Galgebakkeko-
ret. 
Anette bød velkommen og var 
glad for at kunne konstatere, at 
vi nu er blevet lovlydige borgere 
og kan kalde pladsen for det, 
den hedder.  
Lena måtte forklare den undren-
de forsamling at træet i midten 
vist var fældet ved en fejl, da 
miljøgruppen bad kommunen 
om at forskønne pladsen til fe-
sten. 
Borgmesteren holdt en god tale 
om pladsens historie, om Knud 
Brogaard og hans bog ”Vejen”, 
der blev omdelt – efter Knuds 
ønske. 
Lisa Brogaard afslørede skiltet 
sammen med borgmesteren og 
der blev sendt balloner til vejrs. 
Vi sang Albertslundsangen med 
Galgebakkekoret, der derefter 
underholdt med flere sange. 
Maden blev kreeret af et udpluk 
af kokkeholdet fra Café Ørnen. 
Nemlig: Willy, Tonny og Jørgen.  
Det blev en hyggelig aften – tak 

til alle, der mødte op og til de 

mange, der hjalp med forbere-

delserne og med at rydde op 

igen.                    Miljøgruppen 
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Idrætsdag i Albertslund Syd 
Lørdag den 14. september kl. 12 – 19. 

Ved det nye beboerhus Hjortens Kvarter nr. 10. 
 

Program: 
Du kan komme og gå, når du vil, til følgende aktiviteter: 

12:00 – 19:00 DJ underholdning med med Kjell Kolbe 

12:15 Åbning og velkomst 
12:30 – 16:00 Parkour med Albertslund Ungecenter 

12:45 – 13:45 Fodboldspil hos BS 72 
13:00 – 16:00 Cykle konkurrence på ruller med MTB-Kanalen 

13:15 – 15:00 Løb over tre distancer 1, 3 og 5 km. 
13:30 – 15:00 Mountain Bike kørsel med MTB-Kanalen 

15:00 – 16:00 Sækkeløb, æggeløb, tovtrækning 

16:15 – 16:45 Folkedans fra Mellemøsten 
17:00 Vi lægger mad på grillen 

18:00 Vi spiser sammen 
18:30 Uddeling af præmier 

19:00 Afslutning 

 

Salg af spisebilletter: 

 
-   i beboerhuset, Hjortens Kvarter nr. 10, d. 27/8, 3/9 og 

10/9 kl. 17 – 18. 

-   hos ABC, Kanalens Kvarter nr. 104,  d. 5/9 kl. 14 - 18 
Billetter til grillmad skal købes på forhånd. Voksne: 30 Kr. 

Børn: 15 Kr. 
Gæster kan også selv medbringe mad til grillen, og så koster 

det ikke noget. 

 

mvh 

Albertslund Ungecenter, BS 72 
MTB-Kanalen, VA afdeling 4 Række 

 

Kontakt: Hans Kristian Andersen, 
Hjortens Kvarter 8A, 4362 0225 
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Beboerhuset –støjende fester! 
Som naboer til beboerhuset får vi af og til vores tålmodighed sat på 
prøve, når lånerne af huset holder støjende fester til langt ud på 
natten. Det er lige sket igen og i år har der været 6-7 meget stø-
jende fester, hvor lånerne af huset har overtrådt de regler, der er 
vedtaget for brug af huset.  
Hvor er det ærgerligt, at der er beboere, der er totalt lige glade 
med, at de generer de nærmeste naboer – ja, faktisk hele nabola-
get! 
De beboere får selvfølgelig ikke deres depositum tilbage, og de får 
ikke mulighed for at låne huset det næste år! 
Det hjælper desværre ikke på naboernes nattesøvn i situationen, 
men vi håber, det sender et signal om, at man som låner af huset 
har et ansvar, både for huset og for at der tages hensyn til naboer-
ne. 
Reglerne er, at døre og vinduer skal være lukkede, når der 
spilles musik, og at musikken skal stoppe kl. 23. Der ikke 
må være støjende ophold på udearealerne efter kl. 23. 
Nu sker der noget, og vi får langt om længe opsat et system, 
som slukker for strømmen, hvis der spilles høj musik for åbne døre 
og vinduer efter kl. 23. Vi håber, det hjælper, og hvis det ikke gør 
det, kan det blive nødvendigt at ændre regler for brug af huset – 
det vil betyde en begrænsning for private fester, og det vil da være 
rigtig ærgerligt for alle de beboere, der har forstået at bruge huset 
på den rigtige måde. 
Beboerhuset er betalt af afdeling 4 Syds beboere, og huset kan kun 
lånes af beboere, der bor i afdelingen (det er dog OK at holde 
f.eks. fødselsdagsfest for ikke boende børn, konfirmationsfest og 
dåbsfest for børnebørn), 
MEN det er selvfølgelig ikke tilladt at låne huset ud til be-
boere, der ikke bor i afdelingen!!! 
  

Tove Meyling 
Medlem af Beboerhusudvalget 
  



13 Betonhjertet  september 2013 

 

 

Til kalenderen  
Plantebyttedag d. 13 oktober 
Juleloppemarked 24 november. 
Julefest i Kongholmscentret 7 december  
Bustur til Lübeck 10 december pris ca 248 
MERE OM ALT DETTE I NÆSTE NR.  
 

STOLEGYMNASTIKKEN 
 STARTER OP IGEN TORSDAG DEN 5 SEPTEMBER 
 KL 14:00 TIL KL. 15:00 
DERNÆST HVER TORSDAG KL 14:30 TIL 15:30. 

Honning  
indsamlet og produceret  
i 4-syd  
kan købes for 50 kr. glasset 
 (500 gr.) 
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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        

Klubbernes dag  i Klub Svanen  
fredag den  6 september fra kl 13 til 20. 
 
På denne dag mødes alle klubberne i Albertslund for 
al lave mange aktiviteter. 
 
I vil nok opleve et værre leben her i tidsrummet fra 
13-20. og også i området uden for klubben. 
 
Mange hilsner fra Personalet i Klub Svanen  
PS.: 
søndag d 15-9 kl 13-17. afholder vi et børne/forældre arr. 
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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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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. 

Kig også ind på www.paulbanks.dk  


