VA 4 SYD

Søndag den 19 januar 2014
I Beboerhuset Hjorten Hjortens kvt.
Kl.: 12:00 til 14:00
Pio Baltic Love Affair er en international sigøjner kvartet (FI /
DK / UK) spiller snor swing med hjerte og sjæl.
Bandet består af fire respekterede musikere, der er kendt for
deres alvor, varm og musikalsk tilgang til genren.
Sammen deres musik bringer tankerne romantiske billeder af
boheme urban caféliv og sigøjner lejr-brande.
Individuelt bands medlemmer har været aktive i mange år i
forskellige grene af musikbranchen, det er måske dette blandet
baggrund, der hjælper med at holde bandet klingende frisk og
inspireret. De har optrådt i forskellige line-ups på festivaler i
hele Europa.

Der er vil blive serveret en god søndagsbrunch
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
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Uglen 9 C
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Svanen 3 A
Henrik Domino IsakUglen 5A
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Se mødedatoer og referater på hjemmesiden
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FASTE AKTIVITETER I BEBOERHUSET JANUAR 2014
SYDSPÆTTERNE OG STOLEGYMNASTIK
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SÅDAN SORTERER VI VORES AFFALD
BUSTUR TILBAGE TIL 1974
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FRIVILLIGE TIL GENBRUGEN
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VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER
UDVALG OG GRUPPER

15

KVARTERSKONCERT PÅ TVÆRS

16

FORSIDEN FOTO KARSTEN HØJER

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 , deadline d.25 januar
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. januar 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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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

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
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Ørnen 28 B

61 45 45 45
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”Ørnen”

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

JANUAR MEMU
2 JANUAR

CHILE CON CARNE

9 JANUAR

PGA JULETRAVLHED OG ANDRE UNDSKYLDNINGER

17 JANUAR

ER MADPLANEN IKKE FÆRDIG

23 JANUAR

SÅ DEN 9, 17 OG 23 STÅR DEN PÅ MAD

30 JANUAR

DAGENS FISK
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

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
14

Gennbrugsgruppen
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Faste aktiviteter i Beboerhuset januar 2014

Den gamle by i Aarhus genskaber en ny bydel med udgangspunkt i året
1974. Bydelen er en tidsrejse, hvor du kan besøge din egen, dine forældres og dine bedsteforældres historie. En slags mini-danmark i 1974.

Fotogruppen snakker om fotoredigering og fototure i januar
det er hver tirsdag aften kl 19:00

På gensyn Blænde 22

De åbner nu lejligheder og butikker fra 1974. Besøg kollektivet, kernefamilien og den enlige skoleinspektør. Lyt til tidens hotteste toner i radioforretningen og bestil gåsebryst i konditoriet.
Vil du med en tur til Aarhus sidst i februar måned fx den 28/2 en fredag
så send en email til cafe@va4syd.dk mærket Aarhus og antal

Frivillige til GENBRUGEN
IT FOR NYBEGYNDERE
HVER tirsdag kl 9:30 lær at sende
email gå på netindkøb osv
Denne gang er det også for jer der
skal have genopfrisket et par småting som fx nemid, e-boks, borger.dk
Facebook og hvordan husker jeg
mine koder
….Vel mødt til Alle

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

HUSK PENGE TIL KAFFEKANDEN
4
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Nedenstående ordensregler er vedtaget på beboermøde den 29. marts 2011

Genbrugsplads og hal

IT - morgencafe
Hver torsdag kl 9 MORGENBOLLE IT

Åbningstider på genbrugspladsen
Mandag - fredag

11:00 - 11:25

Driften

Torsdage i marts til novem- 17:00 - 18:00

Genbrugsgruppen

Søndage (se Betonhjertet)

Genbrugsgruppen

10:00 - 12:00

 Det er kun VA 4 Syds beboere (Uglens, Ravnens, Ørnens, Svanens, Duens,
Hanens og Spættens Kvarter), som må benytte genbrugsplads og hal.
Hvis affald afleveres i sække skal disse være klare plastiksække så man kan se
hvad der er i sækkene.
Andre sække som sorte plastik og brune papirsække vil blive afvist.
 Hvis der er tvivl om den besøgende har bopæl i afdelingen, har genbrugsmedarbejderen tilladelse til at spørge om dokumentation fra den besøgende.
Hvis den besøgende ikke kan dokumentere at have bopæl i afdelingen kan
vedkommende afvises.
 Genbrugsmedarbejderen skal vejlede og hjælpe beboerne til rigtig sortering
af deres affald, således at det kommer i de rigtige containere.
 Alle besøgende skal rette sig efter genbrugsmedarbejdernes anvisninger.
Håndværkere, der har affald fra arbejde udført i afdelingen, kan efter aftale
med driften bruge genbrugspladsen til deres affald.
 Den tilstedeværende genbrugsmedarbejder af gør, hvorvidt det indleverede
er genbrugsegnet, eller skal kasseres. Hvis beboeren ikke ønsker det indleverede genbrugt skal dette ønske respekteres.
Der må ikke afhentes ting i genbrugs hallen med salg for øje, men kun til privat brug.
Der må ikke hentes ting op af containerne, da dette kan være forbundet med
fare.
Transportvogne, trillebør m.v. kan udlånes mod kvittering i udlånsmappen.
Børn under 15 år har kun adgang ifølge med voksne.
Hunde må gerne medtages til genbrugspladsen, men de skal være i snor – tag
hensyn!
 Der må ikke nydes øl, vin eller spiritus på genbrugspladsen og i hallen.
Vagthavende genbrugsmedarbejder er ansvarlig for orden på pladsen og i hallen, og når pladsen/hallen forlades skal der være ryddeligt og der skal være
aflåst overalt.
 Kommunen har udsendt en folder om affaldssortering og denne folderen
kan fås på ejendomskontoret.
 Hvis reglerne ikke overholdes kan der ske bortvisning fra genbrugspladsen i
en periode.
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her har vi god tid til at hjælp med opsætning og
gode tips til at din pc, tablet eller smartphone.
It nørderne
Nyhed 2014
Nørkleklubben hver onsdag kl 19:00 første gang den 8 januar
Vi hjælper med alle former for nørkle rier inden for syning hækling strikning o.lign
på gensyn

STOLEGYMNASTIKKEN I BEBOERHUSET
HVER TORSDAG KL 14:30 TIL 15:30.
STOLEN, KAFFEN OG VANDET ER KLAR

Ps: DU SKAL BARE HAVE EN 20’ER MED PR. GANG
SYD-SPÆTTERNE JANUAR MÅNED
Den 8 januar og onsdag d. 22. januar
kl 14:00 er der kaffe, kagedag
og hygge
MVH Anette

Betonhjertet januar 2013
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på Gadagervej 23: Åbningstider: alle ugens dage kl.10-17.

Hvad sker der lige i byggesagen ?
På hjemmesiden masterplansyd.dk kan du holde dig
orienteret om vores byggesag læse referater se billeder fra prøvehusene i Lærkens og
Vibenssorteret
Kvt. i følgende affaldstyper:
Storskrald
• småt
elektronik
(fx mobiltelefoner, opladere, legetøj med lys/lyd og
Søndagsgåturen jo lige slå et smut
forbi
byggepladsen ja måske også forbi Rækkehusene så kan et
• stort elektronik (fx hårde hvidevarer og fjernsyn)
byggeprojekt opleves 1 : 1
• stort jern og metal (fx cykler og barnevognsstel)

• småt brændbart affald i klare plastsække
brændbart affald (herunder imprægneret træ og ikke-

Direkte Genbrug
Har du ting, som kan have værdi
for andre, så brug fx
www.storskrald.dk.
Du kan også benytte ”Byttehuset”
på Albertslund Genbrugsstation eller i vores genbrugshal
Her kan du aflevere/ hente møbler,
køkkenudstyr, legetøj, bøger og andet, som andre vil
kunne få glæde af

Farligt affald

Hvad sker der ellers i afdelingen
Ja her er vores hjemmeside va4syd.dk et godt sted at starte
Afdelingbestyrelsens møde og referater ligger under punktet
Afdelingsbestyrelse Mødereferater og her kan du også læse at vi
skal til beboermøde mandag den 17 marts kl 19:00 det er mødetmed regnskab godkendelse og valg til bestyrelse og udvalg.
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Farligt affald, småt elektronik og porcelæn
• malingrester, lak og lim
• lakfjerner og terpentin
• rengøringsmidler
• kemikalier
• olie og oliefiltre
• kunstgødning
• spraydåser og trykflasker
• småt elektronik (fx telefoner og kaffemaskiner)
• batterier og mindre akkumulatorer
• el-sparepærer og lysstofrør
• porcelæn (fx kopper, tallerkener og fade)
Betonhjertet januar 2013
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Nedenstående afleveres på Albertslund Genbrugsstation på Gadagervej 23: Åbningstider: alle ugens dage kl.10
Eller på vores Genbrugsplads på Sletbrovej.

Vandgymnastik

Pap & metal

pap og karton
Tørt pap og karton
bølgepap
paprør (fra fx køkkenruller)

Har julen været for hård og er badevægten ikke længere din bedste ven.
Storskrald sorteret i følgende affaldstyper:
Ja så kom ned til os Sydskolen og gør noget vand• småt elektronik (fx mobiltelefoner, opladere, legetøj med lys/lyd og
gymnastik, under kyndig ledelse af Henning Knudsen.
MP3-afspillere)
Storskrald

Småt metal
• øl- og sodavandsdåser
• konservesdåser
• kagedåser
• gryder og pander
• søm og skruer
• metalkapsler

• stort elektronik (fx hårde hvidevarer og fjernsyn)
• stort jern og metal (fx cykler og barnevognsstel)
• plastflasker og -dunke
• plastfolie
• genanvendeligt PVC
• småt brændbart affald i klare plastsække
• stort brændbart affald
• ikke-brændbart affald (herunder imprægneret træ og ikke
genanvendeligt PVC)

Genbrugsplast

Haveaffald

Plastemballage

Småt haveaffald
• blade og blomster
• hækafklip
• kviste og grene
• nedfalden frugt
• græs og ukrudt
• små rødder

Plastflasker og dunke fra fx:
• eddike
• kildevand
• frugtjuice
• vaske- og skyllemiddel
• sæbe og shampoo
Plastfolie fra fx:
• emballage af plastfolie
• bæreposer
• plastiksække
• emballageposer
fra fx frugt og
grøntsager
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Stort haveaffald
• træstammer
• trærødder
• store grene
• hele buske
Betonhjertet januar 2013

Det er hver fredag fra kl 16:00 til 17.00
Der er åbent fra kl 15:45.
Prisen for et 1/2 år er 200,- kr som betales i svømmehallen første gang fredag den 10 januar 2014.
Sæsonen slutter fredag den 25 april 2014.
Har du nogle spørgsmål ring til Preben 4362 2105
På gensyn i svømmehallen / Preben V
Betonhjertet januar 2013
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Riv ud og sæt op på køleskabet

Godt nytår til alle som var med i baggrunden når
der sku arrangeres
Fester - beboermøder - stolegymnastik - bages
kager til sydspætterne - elmersild/bidesild til julefrokosten i Cafe Ørnen - planlægges ny legeplads
ved beboerhuset - varmehveder efter en gåtur på
volden - flytte scene til kvarterskoncerter—danne
heskering - hænge tønder op så vi kan slå dem ned
igen - dække bord - lave mad - vaske op - fixe
internet - tage billeder til væggen i beboerhuset følger med i byggesagen - åbne genbrugspladsen
- ordne en meter - tænde bål til lysfest og I love Albertslund Syd……….
Og til alle jer der bare møder op skal der lyde et på
gensyn i 2014 -
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Dagrenovation lægges i papirsækken i dit affaldsstativ. Sækken må
kun fyldes til den indvendige streg, så skraldemanden kan lukke den.
Skærende og stikkende genstande skal indpakkes, så skraldemanden
ikke kommer til skade

Dagrenovation i affald stativ
Tømmes hver onsdag

Papir & glas i affaldsskabet
Tømmes tirsdage i ulige uger

Dagrenovation
 madrester
 mælke- og juicekartoner
 snavset eller vådt papir/pap
 gavepapir
 alm. elpærer
 vat, bleer og hygiejnebind
 aske og cigaretskod
 indpakket kattegrus
 støvsugerposer
 indpakket affald fra små
husdyr

Papir
• aviser og ugeblade
• reklamer
• brevpapir
• papir- og rudekuverter
• telefonbøger
Glas rengjorte eller med låg
• vin- og spiritusflasker
• saft- og dressingflasker
• syltetøjsglas
• konservesglas
• drikkeglas
Glasskår

Betonhjertet januar 2013
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