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”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 

Stemmingsbillede fra en kvarters koncert  foto: Preben V. 

3 OKTOBER UNGARSK GULLASH GRYDE / Tage og drenge-
ne  

10 OKTOBER FJELDMIS A.LA CARTE  / TOVE OG ANNETTE 

17 OKTOBER ITALIANSK MAD /HENNY OG MAJA 

24 OKTOBER PORCHETTA WILLYOG TONNI 

31 OKTOBER DAGENS FRISKEFISKERET ALEX OG JØRGEN 

OKTOBER MEMU  

mailto:cafe@va4syd.dk
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Referat af ordinært beboermøde  

d. 9.september 2013 
 

Fremmødte var 24 beboere, der repræsenterede 18 husstan-
de.  36 stemmesedler blev udleveret. 
 

Maja Reutzer bød velkommen 
 

1. Valg af dirigent  
 Erik Hansen fra VA´s bestyrelse og fra VA afd.6 vest blev 
 valgt. Han konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. 
2. Valg af referenter. 
 Anita Wittusen og Lena Kujahn blev valgt. 
3.  Godkendelse af forretningsordenen. Godkend 

4.  Valg af stemmeudvalg. Valgt blev Erik Hansen. 
5.  Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 
6.  Godkendelse af referat fra ekstraordinært beboermøde 
 d.19.juni 2013.  Godkendt. 
7. Indkomne forslag. Ingen. 

 
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2014. 
 
Flemming Wallin fremlagde budgettet. 
Orienterede om ”lagkagens” fordeling om hvad vi har indfly-
delse på og hvad der er faste udgifter. 
Der er en huslejestigning på 3,29%. 
Det skyldes fortrinsvist stigning af ejendomsskatter, merudgift 
til foreningens dispositionsfond og arbejdskapital og til ”andre 
udgifter”. 
 

Der blev spurgt til om vores grundskyld/ ejendomsskatter er 
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realistisk sat – om BO-VEST har undersøgt det. Så vidt vides 
skulle beregningsgrundlaget være lavt sat, men afdelingsbe-
styrelsen og driften undersøger sagen. 
Der er besparelser på bl.a. renovationskontoen og på ejen-
domsfunktionærernes lønudgifter. 
Der er en stigning på materialegårdens budget, da der nu er 
kommet måler på elforbruget. Der har været miljøtilsyn på 
materialegården og der bliver indkøbt en olieudskiller, så olien 
ikke løber direkte i kloakken. 
Der er afsat 400.000 kr. til opbygning af lege- og aktivitets-
pladser. 
Der er ikke sket budgetstigninger i forhold til det ekstraordi-
nære beboermøde i juni, hvor husordenen var på dagsorde-
nen og reglerne for udvendig vedligeholdelse blev ændret. 
Aftaleproceduren er ikke færdigbearbejdet, men man kan sta-
dig få maling til hoveddøre, redankasser, træfacader og plan-
keværker.  
Man kan også ansøge driften om at få malet. 
Konto 118: ”Drift af møde- og selskabslokaler” ændres til 
”drift af beboerhus og ejendomskontor”, da en del udgifter til 
drift af ejendomskontoret også indgår i budgettet. 
Konto 119: diverse udgifter. Herunder beboeraktivitetskonto-
en. Anita Wittusen fremlagde budgettet. 
Antennebudgettet: bidraget vil være på 136,- mdl. Pr. tilmeldt 
husstand. 
 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 

9. Nabohjælp v. Anita Wittusen 

 
Der var stemning for en husstandsomdelt pjece hvor man kan 
tilmelde sig nabohjælp via telefonkæde. Man tilmelder sig via 
Det kriminalpræventive Råd.  
Det er gratis. Hvis der er god tilmelding, kan vi bestille skilte 
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til indkørslerne/ indgangene til vores afdeling. 
 

10. evt. 
Der blev foreslået en kampagne mod hundelorte på stisyste-
mer og græsplæner. 
Mange kommer udefra med deres hunde og lufter dem i vo-
res afdeling uden at nå ned til parken. 
Da der blev afholdt kvarters koncert på Spættegrunden, blev 
der samlet rigtigt mange hundelorte op inden. Vi kan kun 
henstille og informere, der er ingen lovgivning til at sanktio-
nere med bøde eller andet. 
Miljøgruppen har lagt klæbemærker til beboernes affaldsska-
be på ejendomskontoret med opfordring til at smide poserne i 
deres affaldsbeholder. 
Afdelingsbestyrelsen/miljøgruppen kontakter beboerbladene 
og afdelingsbestyrelserne i naboafdelingerne med information 
og henstillinger. 
Høje træer: 
Der blev spurgt til, hvem man henvender sig til, hvis man vil 
have gjort noget ved generende beplantning. 
Man henvender sig til miljøgruppen eller driften, der samar-
bejder omkring beplantningen i vores afdeling. 
Der er udarbejdet en vejledende plejeplan for afdelingen. 
Vi håber, at der passes på de træer, der kan blive stående 
under renoveringen, så vi ikke skal starte helt forfra derefter. 
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Faste aktiviteter i huset  oktober 2013 
IT - morgencafe    
 Hver torsdag kl 9 MORGENBOLLE IT   
her har vi god tid til kaffesnak og hygge indtil den 18/10 
uden gode tips til at din pc, tablet eller smartphone.         
It nørderne 

IT FOR NYBEGYNDERE  
Starter op HVER  tirsdag kl 9:30 Denne gang er det også for 
jer der skal have genopfrisket et par småting som fx nemid 
….Vel mødt til Alle HUSK PENGE TIL KAFFEKANDEN 

SYD-SPÆTTERNE OKTOBER MÅ-
NED 
 
Den 9 oktober   
og onsdag d. 23. okto-
ber  kl 14:00 her mødes 
vi til kaffe og portvin i 
Beboerhuset. 
 
 MVH Anette 

 Fotogruppen  den  8 oktober og den 22 oktober hver 

gang kl 19:00 
Den 25 oktober tager vi til fotomessen i Forum. 
PS IT tirsdag aften holder ferie til den  15 oktober 2013 kl 
19:00 
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* Første spadestik til kommunens nye genbrugsplads er taget 

* Affald og varme stiger, mens vandprisen holdes nogenlunde i ro 

* HOFOR – skal vi have albertslundere i bestyrelsen?  
* Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med 

* Flere oplysninger? 
 

 

Første spadestik til kommunens nye genbrugsplads er taget. Gen-
brugspladsen er skal flyttes. Pladsen på Gadagervej er for lille og indkørs-

len ligger lige ud til beboelse, så den skal flyttes. Den nye plads får indkør-
sel fra Holsbjergvej, den bliver større og mere overskuelig. Om alt går ef-

ter planen, kan den nye plads tages i brug i slutningen af januar. På plad-

sen vil der både være faciliteter til Direkte Genbrug og undervisning. Og 
Brugergruppen har diskuteret et katalog med ideer til, hvordan alle besø-

gende kan får den hjælp og vejledning, de har brug for, så service og sor-
teringen bliver bedst mulig – det er lige fra at alle skal kontaktes af plads-

personalet, over ”Spørg bare” kampagne, til nye skilte og ”byttebørs” på 

pladsen såvel som på nettet. 
 

Affald og varme stiger, mens vandprisen holdes nogenlunde i ro. 
Det er stadig for tidligt at sige, hvad vi skal betale for varme og vand til 

næste år, men det bedste bud lige nu er, at varmen stiger, mens vandet 

holdes i ro. Derimod ligger det fast, at prisen for affald kommer til at stige. 
Affaldstaksten steg ikke i år, og det burde den have gjort. For nu kan vi 

nemlig se, at der kommer for lidt penge i kassen i år. Og det underskud, 
skal vi så betale til næste år. Alt i alt betyder det en stigning på affaldstak-

sten på omkring 10 %.  
Varmen er lidt mere kompliceret. I disse år, skal vi bruge rigtig mange 

penge på at forny alle rørene i Syd og Vest i forbindelse med de store re-

noveringer. Det koster, og der er derfor lagt op til en stigning på 10 %. 
Men det synes Brugergruppen er for meget, så vi har indstillet til Kommu-

nalbestyrelsen, at lånene får en længere afdragsperiode, så stigningen 
kun bliver det halve. Nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Desuden ken-

der vi endnu ikke næste års betaling til VEKS. 

Vand og spildevand står HOFOR jo for. De har meldt ud, at deres priser vil 
være nogenlunde de samme til næste år som i år. Men som sagt, det er 

Nyt fra Brugergruppen – sep. 2013 
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endnu for tidligt i budgetlægningen til, at vi kender de helt præcise tak-

ster i 2014. 
 

HOFOR – skal vi have albertslundere i bestyrelsen? Vores vandsel-
skab HOFOR skal have to bruger-repræsentanter i bestyrelsen, og de skal 

vælges nu. Brugergruppen opfordrede Rudi Tobisch fra Godthåbsparken 

og Povl Markussen fra Hyldespjældet til at stille op. I bestyrelsen skal de 
bl.a. arbejde for, at vi kan bevare den lokale brugerindflydelse, vi har tra-

dition for i Albertslund, så alt omkring vand ikke besluttes oppefra. Hvis 
man vi stemme til valget, skal man gå ind på www.hoforvalg.dk og regi-

strere sig som vælger. Det skal man gøre senest den 16. september! 

 

Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med. 

Tilskuddene til at gennemføre energibesparelser på sit hus fortsætter. 
Forsøget med indsamling af organisk affald til bioforgasning er i gangsat i 

Hyldespjældet, hvor der også kører et forsøg med indsamling af træ til 

spånpladeproduktion. I Galgebakken starter forsøget snart med indsam-
ling af  blandede fraktioner - hård plast, metal og glas i en container. Pa-

pir, pap og plastfolie i en anden. På et centralt anlæg skilles materialerne 
så fra hinanden og sendes til genbrug.  

 

Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, Brugergruppen og Bruger-
gruppemødet, så kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit bo-

ligområde eller klik ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 
 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

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 

http://www.hoforvalg.dk
http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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PLANTE/ BYTTEDAG  
 

Mød op i beboerhuset  
søndag d.13.oktober kl. 13.00  
til en hyggelig eftermiddag med mu-
lighed for at bytte/erhverve stauder – 
stueplanter  
eller kom blot til kaffe og boller.  
 

MVH Miljøgruppen. 
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Til kalenderen  
Juleloppemarked 24 november. 
Julefest i Kongholmscentret 7 december. 
  
Bustur til Lübeck 11 december pris ca 258 
TILMELDNING STARTER NU PÅ 
CAFE@VA4SYD.DK  

STOLEGYMNASTIKKEN I BEBOERHUSET 
HVER TORSDAG KL 14:30 TIL 15:30. 
STOLEN, KAFFEN OG VANDET ER KLAR  
 
 
 
 
 
Ps: DU SKAL BARE HAVE EN 10’ER MED PR. GANG 

OPRÅB  FRA GENBRUGEN 
 
Vi mangler personer der gider at være 
med  til at passe genbrugen om 
 

Torsdagen kl 17- til 18 (DOG minus november til 
marts)  
og om Søndagen fra kl 10-12. 
Henvendelse til Tonny Tlf 50714471  
eller Anita Tlf. 24244074. 
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Genbrugspladstider  2013 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
Torsdage  kl. 17 -  18   
 Alle søndage  kl. 10  -  12       Gennbrugsgruppen 

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    

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 
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK 
Hjemmeside bo-vest.dk 

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

Suppleant: 

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Henrik Domino Isak-
sen 

Uglen  5A 60 68 65 75 

Se mødedatoer og referater på hjemmesiden www.va4syd.dk 

 

 

 

Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper: 
Genbrugsgruppen genbrug@va4syd.dk   

Anita Wittusen 
Tonny Lilja 
Henny Ejlersen 

Svanen 12 B 
Ørnen 2 B 
Ørnen 26 A 

24 24 40 74 
50 71 44 71 
43 64 15 94 

Miljøgruppen miljoegruppen@va4syd.dk   

Anette Voergaard 
Lena Kujahn 

Ørnen 28 B 
Ravnen 14 B 

61 45 45 45 
28 83 07 02 

Beboerhusgruppen beboerhuset@va4syd.dk   

Tove Meyling 
Jørgen Hansen 

Ørnen 17 A 
Ravnen 14 B 

43 64 84 66 
28 93 72 51 

Informationsudv. info@va4syd.dk   

Flemming V. Wallin 
Jørgen Hansen 
Henrik D. Isaksen 

Ravnen 14 A 
Ravnen 14 B 
Uglen 5 A 

43 62 30 30 
28 93 72 51 
60 68 65 75 

Fotogruppen foto@va4syd.dk   

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Sydspætterne syd@va4syd.dk   

Anette Voergaard Ørnen 28 B 61 45 45 45 

mailto:genbrug@va4syd.dk
mailto:miljoegruppen@va4syd.dk
mailto:beboerhuset@va4syd.dk
mailto:info@va4syd.dk
file:///C:/Users/Jørgen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/75OU0X6A/foto@va4syd.dk
mailto:syd@va4syd.dk
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VI MØDES KL 10 I BEBOERHUSET ”ØRNEN”  


