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Foto i dette nr.: side 6 Henrik Domino Isaksen, Side 3 Henry
Hansen, Side 7 Sanne Nissen. Forsiden Jørgen hansen
BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd
Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen
Næste BETONHJERTE udkommer 1. januar 2014 , Indlæg og lign. til bladet skal
være indleveret inden 25. december 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”
DECEMBER MEMU
5 DECEMBER

VI ÅBNER LÅGE NR 5 / ANNETTE OG TOVE

12 DECEMBER

VI ÅBNER LÅGE 12 OG DER VENTER EN OVERRASKELSE
AF DE STORE / JØGEN OG TAGE

19 DECEMBER

BAG DAGENS LÅGE VENTER EN JULEFROKOST SOM ALLE
BIDRAGER TIL

28 DECEMBER

NYÅRSTORSKEN ER KLAR PÅ EN LØRDAG / ALEX JØRGEN

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

Fredagsbajerskoncert 2,0 en hyggelig eftermiddag
Betonhjertet december 2013
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Kom med til Julemarkedet i Lübeck den 10
december 2013 Fra
kl ca. 8 til kl. 20 pris
100 kroner tilmelding
cafe@va4syd.dk frist
3/12—2013

TILBUD

TURPLAN: Afgang KL 8:00 Svanens kvarter 22 mød
op ca 7:50 Der bliver ca 4 timer i Lübeck og ca 45
min i Bordershop på hjemturen og vi lander på Svanens p-plads igen ca 20:00

Indvielse af den nye legeplads
ved beboerhuset
Søndag den 15. december kl. 14.00
Nu er legepladsen ved at være færdig
Alle børn i afdelingen inviteres til at
være med til at åbne den nye legeplads og afprøve de mange nye, spændende legeredskaber.
Bagefter er der æbleskiver og varm
kakao i beboerhuset.
Venlig hilsen Legepladsudvalget
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Nogle kommentarer til Tommy Larsens indlæg i BETONHJERTE
nr.11/nov.´13.
TL skriver i sidste nummer af Betonhjertet bl.a.: ” Jeg kommer
med mit forslag nu, fordi det er for sent at komme med ideerne,
når hele processen er i gang”. (nederst side 10)
Ja men, processen er i fuld gang!
Situationen, vi nu befinder os i, kan sammenlignes med, at man
har købt en ticket til Sydney.
Man er godt på vej, flyver over India og vil rette sin destination til
New York. Det man kan, er kun at vælge mellem drikke- og spisevarer.
Vi havner i gentagelser med giftstoffer som PCB og radon. Der bliver lagt radonspærre under betonlaget i alle huse, og PCB bliver
fjernet.
Færdighuse har i den spæde start af projektet været i overvejelse,
sågar var der en ide om at anlægge ekstra jernbanespor til transport af husene.
Ideen blev droppet!
Det bliver en kæmpe entreprise BO-VEST kommer til at administrere og styre, og der er ikke mange byggefirmaer i Danmark, der
har den fornødne kapacitet til at klare sådan en opgave..
Lad os håbe, at vi går bedre tider i møde, og at vi ikke kommer
ud for nogen konkurs som f.eks. Gadekæret. Selvfølgelig er der
rettet fokus på det.
Jeg kan næsten gætte mig til svaret fra Borgmester Steen Christiansen, men jeg vil lade ham selv svare.
For øvrigt mener jeg ikke, at vi bliver stoppet af ”negative teknikaliteter”, jeg har fuld tillid til vores teknikere fra Vandkunsten og
Wissenberg, som arbejder positivt og fremadrettet.
Rein Rubenkamp
Følgegruppen
Betonhjertet december 2013
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Driften til beboer:

Snerydning i afdelingen:
I foråret 2013 besluttede vi, på baggrund af flere klager, at ændre
på vores måde at udføre snerydning.
Klagerne går på: Sne udenfor min havelåge – sne udenfor og på min
hoveddør – sne op af min bil og campingvogn, med deraf følgende
erstatningskrav for ødelagte biler og lign.
Derfor vil vi fremover sende mindre sne mod og på hoveddørene, det
kan så medføre at der ikke er lige så ryddet som der plejer. Vi vil
fremover holde større afstand til biler, campingvogne og carporte.
Vi vil kun feje sne indtil en meter fra bilernes sider og to meter fra
henholdsvis bagende/forende. Derfor vil der ikke blive ryddet mellem
to biler og lignende steder, med mindre vi kan overholde ovenstående afstande.
Beklager meget denne ændring, men den er desværre nødvendig.
Venlig hilsen
Driften i 4syd.
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Faste aktiviteter i huset december 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

I december mødes vi tirsdag den 3 og 17 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 og vi holder julepause til den 7 januar
Morgenbolleholdet mødes sidste gang i år den 19 dec 2013
første gang i 2014 er den 2 januar 2014 god hjul og godt nytår

Fotogruppen

snakker og laver fotokalender for året
2014—Laver julekort til sneglepost.
tirsdag den 3 og 17 december det er kl
19:00

SYD-SPÆTTERNE DECEMBER MÅNED
Den 11 december er der kaffe, kagedag og
hygge.
onsdag d. 18. december kl
13:00 er der julefrokost.
MVH Anette

Betonhjertet december 2013
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Planlæg indkøbene til julemaden:
Køb ikke mere end du har brug for. Køb økologiske
og danske råvarer.
Planlæg julebagning og madlavning, så ovn og komfur bruger så lidt energi som muligt.
Rengør grøntsager i en balje—skyl dem ikke under rindende
vand.
Blev der for meget mad kan resterne spises i juledagene som
en lille lun ret. Opbevar maden rigtigt i mellemtiden.
Hver dansker smider i gennemsnit 63 kg. mad ud om året
Opbevar koldt vand i køleskabet så du er fri for at lade vandhanen løbe hver gang du skal drikke.

Gå på jagt efter det bæredygtige juletræ.

Vær sammen med familien i ”julestuen” og sluk lyset i de øvrige
rum.
Udnyt det sidste dagslys og gør skumringen til en hyggelig stund.
Bagefter skal gavepapiret ikke i papirscontaineren men i brændbart.
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Brug diodelys, hvis du er til lyskæder Styr lyskæden med et tænd sluk ur






Giv
Giv
Giv
Giv

gaver af god kvalitet.
oplevelsesgaver
gaver af genbrugsmaterialer
genbrugsgaver

Miljøgruppen ønsker alle beboere i 4 syd
”En god og hyggelig energispare jul”
Fyld opvaskemaskinen op eller vask op i balje.
Undlad at skylle af under hanen.
Fyld altid vaskemaskinen op, når du skal vaske tøj.
Tag korte brusebade—sluk for bruseren mens du sæber
dig ind. Ønsk dig en vandbesparende bruser og reducer
vandmængden op til 40%. Hold øje med om toilettet løber og spar
op til 800 liter vand i døgnet.
Sæt en spand varmt vand under redankassen i frostnætter. Det
sikrer at vandet ikke fryser til i rørene. Hvis det alligevel sker, brug
en hårtørrer.

Betonhjertet december 2013
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Hunden i snor og tag hundeposen med dig til nærmeste affaldsspand!
I forbindelse med beboermødet i september, blev hundelufterproblemer debatteret.
Vi er en gennemgangslejr for andre afdelingers beboere ned
til Kongsholmparken.
Der blev besluttet at vi skulle kontakte naboafdelingerne for
at gøre opmærksom på problemet.
Det har vi nu gjort. Der bliver – eller er blevet- sat indlæg i
deres beboerblade om at holde hunden i snor og tage hundeposerne med sig.
Samme opfordring gælder jo også hundeejere i vores afdeling.
PS vi har også kontaktet kommunen om skiltning fra de kommunale arealer med indgang til vores afdeling.

Med venlig hilsen
Miljøgruppen og afdelingsbestyrelsen
Cykelparkering
Nu nærmer vinteren sig med sne og frost, og derfor har vi fra
Driften en bøn til jer beboere. Vil i ikke være så søde og rare, og
sørge for at Cykler, Barnevogne, Cykelanhængere, o.l. IKKE parkeres foran og ved; hoveddøre, Redankasse, skraldestativer, skure og på gangstierne.
Vi har ikke mulighed og tid til at fjerne eller se dem når vi køre
rundt og fejer, rydder sne, gruser og salter. Nogle gange kan vi
slet ikke se dem (hvis der er faldet meget sne), og det ødelægger
både jeres cykler m.m. og vores maskiner. Så:
Sæt cykler m.m. ind i skurer eller haver, TAK!
Venlig hilsen
Driften i 4syd.
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Åbningstider jul og nytår 2013
Kontortider
Ejendomskontoret vil være lukket følgende
dage:
23-24. samt 31. december 2013

og 1. januar 2014.
27 december åbent se side 14
Genbrugpladsen
Søndag den 22 fra kl 10 - 12
Fredag den 27 fra kl 11— 11:25

Søndag den 29 fra kl 10 - 12

Genbrugsgruppen
inviterer alle på
julegløgg og æbleskiver
Søndag den 15/12 fra kl 10 til 12
På gensyn
Betonhjertet december 2013
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Tak for et godt år
med aktive og engagerede beboere.
Deltagelsen på beboermøder og i de forskellige aktiviteter har været stor,
hyggelig, debatskabende og berigende for det videre arbejde.
Vi vil blot minde jer om følgende:
Er i som beboere interesserede i at mødes med afdelingsbestyrelsen, er i
velkomne til at deltage på et af vores møder. Kontakt en repræsentant
fra afdelingsbestyrelsen, så vi kan aftale hvornår det passer jer og os
bedst. Vi holder møder hver 3. mandag fra kl.19.
Vi er i det hele taget interesserede i alt den respons, vi kan få på vores
arbejde – i Betonhjertet, på mail, på papirbreve eller mundtligt.
Afdelingsbestyrelsens dagsordner og mødereferater kan i læse på hjemmesiden www.va4syd.dk.
Hvis du vil ansøge om ting og sager, skal det enten ske via papirpost til
Afdelingsbestyrelsen, Svanens Kvarter 22, 2620 Albertslund eller via mail
på adressen bestyrelsen@va4syd.dk.

God Jul og godt nytår
fra afdelingsbestyrelsen.
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STOLEGYMNASTIKKEN I BEBOERHUSET
HVER TORSDAG KL 14:30 TIL 15:30.
Sidste gang den 19 december 2013
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 december 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 december 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
Åbningstider jul og nytår se side 11

Genbrugspladstider 2013

Alle hverdage kl. 11—11,25
Torsdage lukket fra 1 nov til 1 marts
Alle søndage kl. 10 - 12
14

Gennbrugsgruppen

Betonhjertet december 2013

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
Suppleanter:
Tonny Bodal

Uglen 9 C

29 40 95 40

Svanen 3 A

26 59 94 76

Henrik Domino Isaksen 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
Svanen 12 B
Tonny Lilja
Ørnen 2 B
Henny Ejlersen
Ørnen 26 A
Miljøgruppen miljoegruppen@va4syd.dk

24 24 40 74
50 71 44 71
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

61 45 45 45
28 83 07 02

Tonny Bodal

26 59 94 76

Svanen 3 A

43 64 84 66
28 93 72 51

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

Sydspætterne syd@va4syd.dk
Anette Voergaard

Ørnen 28 B
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61 45 45 45
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Lysfest på Brogaards plads

Fredag d. 20. december
Fra kl. ca. 16 – ca. 17.30

Vi markerer at vi går mod lysere tider..
Der er saft, gløgg over bål og æbleskiver.
Vi synger en julesang eller to.
Kom med - så ønsker vi hinanden en god jul.
På Gensyn
Miljøgruppen
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