VA 4 SYD

Nr. 11 NOVEMBER 2013

I DETTE NUMMER:
MENU CAFE ØRNEN NOVEMBER

3

JULEMARKEDET I LÜBECK

4

ENERGISPAREKONKURRENCEN

5

NYT FRA DRIFTEN

6

FASTE AKTIVITETER I HUSET NOVEMBER 2013

7

SYDSPÆTTERNE

7

BLÅ FISK

9

JULELOPPEMARKED

9

I LOVE ALBERTSLUND

9
10 - 11

INDLÆG TIL BETONHJERTET

12

PLASTICSORTERING
OPSAMLING PÅ MILJØGRUPPENS ARBEJDE

13 - 14

JULEFEST

15

FORNUFTIG OPVARMNING

19

STOLEGYMNASTIKKEN I BEBOERHUSET

17

FRIVILLIGE TIL GENBRUGEN

17

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER

18

UDVALG OG GRUPPER

19

FREDAGSBAJER KONCERT

20

Foto i dette nr.
Forsiden Henrik Domino Isaksen Side 9 Margit Madsen
Side 7 Sanne Nissen
BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd
Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen
Næste BETONHJERTE udkommer 1. december 2013. deadline d.25 november
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. november 2013
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i postkassen Svanens kvt 22,
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”Ørnen”
NOVEMBER MEMU
7 NOVEMBER

GULEÆRTER
BULLER, TAGE & TONNY

13 NOVEMBER

ANDESTEG MAJA & HENNY

21 NOVEMBER

MENYEN IKKE VEDTAGET
RØGHOLDET.

28NOVEMBER

FISK, ARTEN ENDNU IKKE BESTEMT
ALEX, JØRGEN H & TONNY

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

Andestegs billede fra 2012
Betonhjertet november 2013
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TILBUD

Kom med til Julemarkedet i Lübeck den 10 december 2013 Fra kl ca. 8 til kl. 20 pris 100 kroner
tilmelding cafe@va4syd.dk betaling sker i bussensidste frist 1/12—2013 afgang og ankomst Svanens
kvarter 22
Julemarkedet i Lübeck er kendt vidt omkring og tiltrækker besøgende
langvejs fra. Ikke fordi det er et stort marked, snarere fordi det ligger
på den gamle, smukke rådhusplads, som er den perfekte ramme for
et hyggeligt og nostalgisk julemarked. .Glinsende tykke pølser på rad
og række og dampende vin i enorme gryder. Julemarkedet i Lübeck
byder på mad og drikke i rigelige mængder. De fleste af markedets
boder sælger nemlig spiselige varer, der ud over de tyske klassikere –
wurst og glühwein – også tilbyder stegte kartofler, svampe i sovs,
pandekager, honninghjerter og så meget juleknas, at en tandlæge let
vil kunne få mareridt. Men Lübecks julemarked har også boder med
kunsthåndværk og julepynt, på gensyn juletursgruppen
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Energisparekonkurrencens hidtil bedste kvartal

Der er blevet brugt mindre strøm de sidste par måneder blandt de
15 deltagende husstande i vores energisparekonkurrence. Det er
på sin vis ikke så overraskende, da det er en generel tendens i
Danmark, at der bliver brugt mindre strøm om sommeren. Forklaringerne på dette er flere. De mest logiske er, at der om sommeren bliver brugt mindre strøm til belysning, og at mange holder
ferie, og er væk fra hjemmet i en periode. Derudover bruges der
mere tid udendørs om sommeren, hvilket for de fleste mindsker
strømforbruget til TV, computere og spillemaskiner.
Grunden til at det alligevel er flot, at forbruget er mindsket blandt
deltagerne er, at udgangspunktet allerede var lavt, og at det hen
over sommeren er blevet yderligere reduceret.
Den familie, der har reduceret deres strømforbrug mest, og dermed er dette kvartals vinder er familien Jacobsen fra Duens Kvarter. Hele 40 % mindre strøm er der blevet brugt i forhold til kvartalet før. Lone Jacobsen fortæller, at de i den seneste tid ikke har
brugt særligt meget lys, computer og TV. Derudover har de fået
afrimet fryseren.

Som figuren viser, er det forventet, at forbruget vil stige i det
kommende kvartal, men lad os nu se, om der ikke skulle være
nogle, der kan holde sommerniveauet. Kilde: Modstrøm

Med venlig hilsen
Miljøgruppen VA 4 Syd og Agenda Center Albertslund
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Nyt fra Driften til beboerne. 25. oktober 2013
Tilbud om Servicetjek.
Driften vil tilbyde et servicetjek af installationer og lign. i jeres boliger. Derfor vil der i nær fremtid blive lagt en kuvert i jeres postkasse
hvor man kan tilmelde sig. Det er selvfølgeligt frivilligt og skal kun
opfattes som et tilbud. Det vil ikke være hele afdelingen på en gang,
men vi vil tage det kvartervis fra november og vinteren over. Eftersynet vil fortrinsvis ligge på tirsdag og onsdage Eftersynet vil omfatte:
Eftersyn af vandhaner-radiatortermostater-toiletter-køl/fryseskabkomfur-aftræk-el kontakter- vinduer og døres funktionalitet. Tidsforbrug vil være ca. 30 minutter.
I meter reglen/aftalen.
Når ejendomsfunktionærerne går rundt og udfører deres arbejde, er
det for nuværende ikke til at huske hvem der er tilmeldt 1 meter aftalen, der er over 100 tilmeldte.
Da vi ikke kan gå rundt med lister på papir, vil vi i nær fremtid montere en lille grøn metalskive, ved de til tilmeldtes havelåge samt ved
hoveddøren. Denne metalskive må derfor ikke overmales eller fjernes.
Det er nu sidste udkald.
Hvis man er tilmeldt 1 meter aftalen, er det nu sidste udkald for at
ordne omkring sit hus og have Det skal være i orden inden vinteren
sætter ind og sneen falder. Driften vil gå en runde medio november.

Sygdom.
Driften har for øjeblikket en langtidssyg medarbejder, hvis nogen
skulle undre sig over der kun er tre mand i marken.
Praktikant
Vi har en praktikant der hedder Malte. Han er ved at tage uddannelse som servicetekniker på KTS i Glostrup. Malte skal være hos os i to
uger.
Med venlig hilsen DRIFTEN
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Faste aktiviteter i huset november 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

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 e-boks ….Vel mødt til
Alle HUSK PENGE TIL KAFFEKANDEN

Så bliver er endelig lavet en ny legeplads ved beboerhuset

Fotogruppen snakker om fotoredigering i november det

er hver tirsdag aften kl 19:00

SYD-SPÆTTERNE NOVEMBER MÅNED
Den 6 november skal vi en tur til Arken
og onsdag d. 20. november
kl 14:00 er der kaffe, kagedag og hygge
MVH Anette

Betonhjertet november 2013
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Blå fisk

Kommunen har lavet en kampagne mod
kemikalier i vores regnvandskloaker. Her
er et udpluk fra deres hjemmeside:
De Blå Fisk skal hjælpe os til at huske
på, at vi IKKE må vaske bil, hælde vand
fra trappevask eller kemikalier i regnvandsristen på parkeringspladsen. Alt
vand, der hældes i regnvandsristen løber nemlig til regnvandskloakken og videre gennem kommunens grønne områder, kanaler, søer og åer, for til sidst at
løbe urenset ud i Køge Bugt.
Det er ikke alle der ved, at Albertslund Kommune har to forskellige kloaksystemer, et til regnvand og et til spildevand. Det er kun
vandet i spildevandskloakken, der bliver renset på renseanlægget.
Må man slet ikke vaske udendørs?
Der må kun vaskes på en udendørs vaskeplads, hvis den er godkendt af kommunen og hvis vaskepladsen er etableret med sandfang og olieudskiller, som er tilsluttet spildevandskloakken.
Hvis boligområdet ikke har en godkendt vaskeplads, må du IKKE
vaske bil der. Kør i stedet for over på en tankstation, og vask din
bil der.
I kan se fisk påklistret asfalten ved nogle af vores afløbsriste.
Her i afdelingen findes ikke vaskeplads og der må derfor ikke vaskes bil her.
Miljøgruppen
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Juleloppemarked
søndag den 24 november
I beboerhuset kl 14 til 17
Her kan du sælge købe alt til advent, julekalenderen og
juletræet og der sikkert også noget til den sødetand
mød op til en hyggesøndag med hjemmebag, gløgg,
kaffe og the
Vi glæder os til at se dig
Hilsen Maria og Jørgen
Ønsker du et bord på
ring el send en sms til
28937251

Søndag d 29/9 Takkede ”I LOVE ALB” af for i år med at 166 var ude og
samle 684 kilo affald om formiddagen. Om eftermiddagen var der over
100 på Birkelundgård på en gårdsplads badet i strålende solskin. Her blev
der bl.a. uddelt priser. Kunstforeningen fik FORSKØNNELSESPRISEN. VA 4
Syd blev ÅRETS BOLIGOMRÅDE, mens Doc T fik prisen som årets POET
for sangen "Slentre gennem A-Town". På gensyn i 14.
Betonhjertet november 2013
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INDLÆG TIL BETONHJERTET
Miljø og indeklima er vigtige faktorer for vores helbred og vores boligers
isolering afgør, hvor godt vi udnytter energien fra varmeværket, så jeg er
sikkert ikke den eneste der ønsker at vide hvilke tiltag der tages i forbindelse med renoveringen i forhold til de miljømæssige problemer.
Ifølge Sundhedsstyrelsens radonkort fra 2001 har 10% af beboerne i
Albertslund for høje radongrænseniveauer i indeluften.
Arbejdstilsynet skriver i sin vejledning om asbest under punkt 1.5: Ved

reparation forstås indkapsling og forsegling af asbestholdigt materiale, som er i hel stand. (Det kan med fordel overvejes i stedet at
fjerne asbesten helt).
Inde på Albertslund Forsyning er et felt der hedder Godevarmeråd og derunder finder man under INDEKLIMA følgende gode og
fornuftige råd: Placer aldrig store lodrette flader, f.eks. møbler, op
ad kolde ydervægge. Det kan forårsage fugtskader.

Der er næsten kun ydervægge i vores boliger.
Den ringe isolation er en ”medfødt” fejl ved byggeriet som giver et stort
energitab og dermed en højere udgift pr. bolig og det bevirker også at det
i praksis er næsten umuligt at undgå fugtskader som skimmelsvamp, for
vi skal vel ikke til at anvise hvor folk må have deres store møbler stående
fordi der er restriktioner mod at bruge ydervæggene?
Alle disse miljøproblemer kan vi ikke være bekendt i Albertslund og hvis vi
venter med at tage stilling til de nødvendige tiltag til der er fundet en entreprenør bliver det muligvis for sent.
Det er ikke rimeligt at beboerne skal vedblive med at have miljøfarlige
stoffer i deres bolig uanset om de er forseglede eller ej, de skal væk.
Jeg syntes derfor at vi skal debattere hvad vi eventuelt kan gøre, vi bør
først koncentrere os om beboernes helbred så de ikke bliver udsat for disse miljøgener i fremtiden og dernæst bør vi få totalisoleret gårdhusene, så
vi slipper for skimmelsvamp og får et bedre indeklima og lavere energiudgifter til opvarmning.
Det bedste ville være hvis f.eks. Afd. Bestyrelsen, Følgegruppen og Miljøgruppen kunne stikke hovederne sammen og forsøge at finde nogle løsningsmodeller inden der findes en entreprenør, for tiden går og jeg tror,
at det er sidste udkald hvis vi skal have nogen chance for at påvirke processen til fordel for beboerne. Jeg kommer med mit forslag nu, fordi det
er for sent at komme med ideerne når hele processen er i gang.
Mit udspil og forslag til Afd. Bestyrelsen og Følgegruppen er:
Når gårdhusenes krybekældre er fyldt op og der er etableret et betonfun10
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dament, som er forberedt til gulvvarme, bør vi (BO-VEST) købe færdighuse
som er energineutrale (passivhuse), det er en win-win-win-win situation for
alle, for både beboerne (boligselskabet) og kommunen og staten samt miljøet vinder på denne løsning, og ifølge Landsbyggefondens (LBF) vedtægter støtter de også nybyggeri, der står bl.a. Det har altid været et af formålene med Landsbyggefonden, at dens midler skal anvendes til nybyggeri.
Dette burde blive billigere end en renovering og der er mindre risiko for
budgetoverskridelser bl.a. fordi processen forløber hurtigere. LBF ”sparer”
måske penge som de kan bruge til andre projekter, og kommunen tiltrækker flere nye skatteborgere, hvilket kan give en balanceret beboersammensætning, når udbuddet af energirigtige kvalitetsboliger forøges.
Det bør kun være firmaer, der er med i byggegarantifonden eller lignende
garantiordninger hvor entreprenørerne har en kollektiv garantiordning, der
må deltage i renoveringen.
Man bør vel altid som et minimum søge en garanti på, at man får det man
betaler for samt sikre hvad der sker hvis modparten går konkurs indenfor
garantiperioden, eller hvis de fejler eller sjusker med leverancen og det
først opdages senere.
Vi har i slutningen af 2013 set hvad der skete i Gadekæret da entreprenøren Pihl & Søn gik konkurs, BO-VEST står nu tilbage med problemerne, det
vil sige at beboerne kommer til at betale, så derfor bør vi prøve at finde
andre veje til at mindske risikoen for negative økonomiske overraskelser.
Én af vejene kunne f.eks. være at forkorte byggeperioden, hvilket vil ske
hvis man køber færdige passivhuse til opsætning.
Det er altid nødvendigt at der er nogen der tør gå foran og vise vejen, og
de fleste politikere er enige om, at den ”grønne vej” både er den rigtige vej
for miljøet og samtidig kan være en stor mulighed for danske virksomheder og arbejdspladser.
Albertslunds kommune har med progressive politikeres engagement fået
kommunen frem i det miljømæssige førerfeltet, som mange bruger som
forbillede, så derfor må vi ikke acceptere at blive stoppet af negative teknikaliteter - hvor der er vilje er der vej.
Det er derfor svært at se hvem der skulle kunne være imod en sådan løsning og med hvilke argumenter?
Jeg vil derfor sende en Appel til Borgmester Steen Christiansen om at
støtte os i vores forsøg på at højne boligstandarden i gårdhusene.
Tommy Larsen
Ørnens Kvarter 9E
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Plasticsortering:
Vi har fået spørgsmål om, hvordan vi skal sortere plastic på
genbrugspladsen. Her er en vejledning:
Polyethylenterephthalat
Polyethylen/polyethen - high density

Polypropylen
Rene flasker til eddike, rengøringsmiddel, sæbe, shampoo,
juice, sprinklervæske, spande, klare engangsflasker, dunke,
låg og hætter.
Skal i samme affaldsbeholder

Polyvinylclorid
(Anvendes kun i særlige tilfælde til emballage som fx flasker
og dunke, Rør, legetøj, regntøj: (spørg på pladsen.)

Polyethylen/polyethen – low density
Rent klar og farvet plastfolie, affaldssække, bæreposer,
krympefolie og boblefilm
Skal i den anden affaldsbeholder

Læs mere om indsamling og sortering af plastemballage på www.returmedplasten.dk
Venlig hilsen
Miljøgruppen
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Opsamling på Miljøgruppens arbejde
april til oktober 2013

Medlemmer:
Valgte: Anne-Lise Hansen, Anette Voergaard, Benny Pedersen og Lena
Kujahn.
Nyt medlem: Tommy Larsen.
Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en
opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen.
Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat ” at
bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt,
hvis der også skal være miljøresurser til vore efterkommere. ”
Samarbejdspartnere:
Vi samarbejder løbende med driften om udearealer og energiforbrug.
Agendacentret om energisparekampagner og andre kampagner de kunne finde på.
Deltager i BO-VEST regie, hvis det har med miljø at gøre.
Inviterer gerne naboafdelingerne til arrangementer.
Orientering til beboerne:
Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, via opslag og skrivelser og på ”kaffemøder” i forbindelse med Café Ørnen.
El, vand og varmeforbrug:
Virkningerne af vores vandforbrug efter vandsparekonkurrencen i 2012
var positiv. Vi sparede 6 L. vand om dagen pr. person. Vi gik fra 116 L.
til 110 L. pr. person pr. døgn. De, der deltog i konkurrencen nedbragte
deres forbrug med 16 L. i gennemsnit. Godt gået. Vi håber at vi fortsat
tænker på vores vandforbrug i de små hjem.
Nu er vi i gang med El-sparekonkurrencen i samarbejde med Agendacentret. Det bliver spændende at se resultaterne i starten af næste år.
I kan sammenligne jeres forbrug med afdelingens ”grønt Regnskab”:
groentregnskab.albertslund.dk.
Vejledning til aflæsning af måleren findes på afdelingens hjemmeside:
va4syd.dk under miljøgruppen.
Solcellerne på beboerhusets tag fungerer fint. I kan se forbruget på måleren på vores hjemmeside.
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Renholdelse, vedligehold og forskønnelse af udearealerne.
Vi stiler mod at afholde markvandringer mindst 2 gange årligt. En gang
sammen med driften. Vi har løbende fulgt op på disse i samarbejde med
driften.
Fællesarealerne ved Hanens og Spættens kvarterer er de sidste nye forskønnelsestiltag. På grund af den kommende renovering bliver der ellers
ikke sat de store projekter i gang.
Vi forsøger pt. at lave et fremstød mod hundelorte med skiltning og opfordringer.
I love Albertslund:
I løbet af sommeren har vi haft fokus på renholdelsen af Kongsholmparken i forbindelse med Agendacentrets kampagne. En gruppe beboere
delte affaldsposer og hyggesnak ud til de gæster, der spiste i parken. Det
var rigtigt hyggeligt og det virkede. Parken blev efterladt i fin stand det
meste af sommeren.
Arrangementet sluttede af d.29.september på Birkelundgård med overrækkelse af et diplom til os som ”Årets ”I Love Albertslund” boligområde
2013”. Tillykke med os. J
Vi samlede 14½ kg. affald sammen i vores afdeling. Det var jo ikke meget. Derfor er der ros til vores ejendomsfunktionærer, der holder vores
afdeling fint.
Arrangementer:
Sluk Lyset arrangement d.23.marts fælles med de to kanalafdelinger. Et
vellykket arrangement med 30 fremmødte beboere.
Aftentur på volden d.25.april hvor ca.40 beboere deltog til vandretur,
kaffe og sang.
Kommunens Grøn Dag d.4.maj. Mange beboere fra vores afdeling var
mødt frem. Her fik vi årets grønne initiativpris J
Grillaften og indvielse af Brogaards Plads d. 16.august.
Det blev et flot arrangement med omkring 100 beboere fra syd, familien
Brogaard, Galgebakkekoret og borgmester Steen Christiansen. Desværre
blev det fine havtorntræ fældet ved forskønnelsen af pladsen inden arrangementet. Der arbejdes på et alternativ.
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Fornuftig opvarmning

Efteråret er kommet og varmesæsonen er begyndt. Det er tid til at tænde
radiatorerne, men efter mange måneder med slukkede radiatorer kan det
være svært at huske, hvordan man udnytter varmen bedst muligt - uden
det går ud over komforten. Her er et par
råd:
I vores afdeling anbefaler
Termostaterne skal stå på det samme
driften at alle termostater i
Du får den bedste komfort, hvis alle termostater i samme rum står på det samme. Det hele boligen skal stå på det
er samtidig den mest effektive måde at samme, f.eks. 3. det vil give
en temp. på ca. 20-21 gravarme op på.
Hav lidt varmt tøj klar
der. Hvis man ikke kan sove
Temperaturen har meget at sige i forhold i et varmt værelse anbefatil, hvor meget varme du bruger. Hver gang ler driften, at man lukker
du hæver temperaturen 1 grad, stiger dit
for varmen 2-3 timer inden
varmeforbrug med 5 %. Prøv derfor om du
kan have en temperatur, der er lidt lavere, man skal i seng og lufter ud
end du er vant til – og hav i stedet en lidt så værelset bliver køligt,
tykkere trøje og et par hjemmesko på nogle sover med åbent vinstandby.
due og det kan de stadig
Luft ud ofte
gøre, hvis de varmer op om
Udluftning giver bedre indeklima og mindre dagen.
fugt i boligen, så luft kraftigt ud, men kun i
korte perioder! Lad ikke et vindue stå på klem hele dagen. På den måde
når vægge, gulve og møbler ikke at blive kolde, og der skal derfor bruges
mindre energi til at varme rummet op igen.
Mærk på røret
Fraløbsrøret på radiatorerne skal være så koldt som muligt. Er det varmt
betyder det, at du sender varme tilbage til varmeværket, og det koster ekstra. Ved at følge ovenstående råd burde problemet være løst.
Aflæs måleren
Følger du med i dit varmeforbrug, undgår du overraskelser, når regningen
kommer. Det er også sjovere at spare, hvis man kan se på måleren, at det
har en effekt.
Varme hilsner
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk

”For et bæredygtigt Albertslund”
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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

Frivillige til GENBRUGEN
Vi mangler personer der vil være med til at
passe genbrugen om torsdagen kl 17- til 18
(minus november til
marts) og om søndagen
fra kl 10-12.
Jo flere der melder sig
jo færre vagter får du …
Henvendelse til Tonny
Tlf 50714471
Betonhjertet november 2013
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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

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

Genbrugspladstider 2013

Alle hverdage kl. 11—11,25
Torsdage lukket fra 1 nov til 1 marts
Alle søndage kl. 10 - 12
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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
Suppleant:
Tonny Bodal
Svanen 3 A
Henrik Domino IsakUglen 5A
sen
Se mødedatoer og referater på hjemmesiden

29 40 95 40
26 59 94 76
60 68 65 75
www.va4syd.dk

Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper:
Genbrugsgruppen genbrug@va4syd.dk
Anita Wittusen
Svanen 12 B
Tonny Lilja
Ørnen 2 B
Henny Ejlersen
Ørnen 26 A
Miljøgruppen miljoegruppen@va4syd.dk
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43 64 15 94

Anette Voergaard
Ørnen 28 B
Lena Kujahn
Ravnen 14 B
Beboerhusgruppen beboerhuset@va4syd.dk
Tove Meyling
Ørnen 17 A
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B
Informationsudv. info@va4syd.dk
Flemming V. Wallin
Ravnen 14 A
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B
Henrik D. Isaksen
Uglen 5 A
Fotogruppen foto@va4syd.dk
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Sydspætterne syd@va4syd.dk
Anette Voergaard

Ørnen 28 B
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61 45 45 45
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Så er der igen kvarters koncert i beboerhuset
”Ørnen”. Svanens Kvt 22
Denne gang er det igen en fredagsbajerkoncert med
Rune Karlsson og Rene Nielsen som med svenske og
danske viser vil sprede lidt lys og varme inden vinteren for alvor sætter ind.
Det sker fredag den 15 november kl. 15 til 17.
Rune Carlsson er svensk troubadour. Han synger egne viser og bl.a. også viser af E Taube – Adolfsson –
Cornelis Wrejsvik – og flere andre.
René Nielsen – troubadour og jazzmusiker. Synger
fortrinsvis danske viser og har skrevet flere tekster til
jazzstandards – og har gendigtet viser fra svensk og
norsk. Han har et righoldigt repertoire – bl.a. Kai
Normann Andersen – Åge Stentoft – PH og flere andre.
Det er en gratis oplevelse at høre de to troubadourer
i beboerhuset i Ørnen, så mød bare op!
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