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Husk du kan besøge Albertslund Kommunes
Genbrugsstation når vores egen har lukket
Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44 er åben fra
klokken 10 - 17 alle ugens 7 dage, med undtagelse
af 24.-26. december, 31. december og 1. januar.

BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen,
Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen
Næste BETONHJERTE udkommer 1. juni 2014 , Indlæg og lign. til
bladet skal være indleveret inden 25. maj 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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MAJ MEMU
1 MAJ

Gammeldags oxesteg Tonni /Jørgen

8MAJ

Hane i vin Tage og Willy

15 MAJ

Dagens fisk og varme hveder Jørgen og Alex

22MAJ

Kalvefikassé Annette og Vera

29 MAJ

Lukket

Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00)
cafe@va4syd.dk El. smid en seddel ind i beboerhuset.
Prisen er 40,00 kr. gæster 45,00 kr. Vi mødes kl. 18.00

Det det det ... ka' jeg si' li' så tit det ska' vær'.

Fotografer i dette nr. Carsten H. side 1 og 3
Lena side 4 og 6
Jørgen side 5 og 11
Betonhjertet maj 2014
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Tidsplaner efter indvielse af prøvehusene

Det er besluttet at dele renoveringen af gårdhusene op i tre overordnede
etaper - en for hver afdeling.
Byggearbejderne i hver afdeling skal udbydes i en såkaldt hovedentreprise. I en hovedentreprise skal der findes en hovedentreprenør, som bliver
ansvarlig for alle byggearbejder.
Det er derfor muligt, at det er tre forskellige firmaer, der kommer til at
udføre renoveringen i de tre afdelinger. Oprindeligt var det meningen, at
det var det samme firma, som skulle udføre arbejdet i alle tre afdelinger.
Men der er meget få store entreprenørfirmaer tilbage på det danske marked, som vil kunne løfte den samlede sag. Og det er ikke godt for konkurrencen og priserne.
Det er aftalt, at starte i AB Syd’s sydlige ende, da det er praktisk i forhold
til omlægning af fjernvarme- og vandinstallationer. Det er endnu ikke besluttet, om det bliver VA4 Nord eller VA4 Syd, som bliver den næste afdeling, der skal renoveres.
Det er planen, at renovering af gårdhusene skal starte lige efter renovering af rækkehusene. Da det i et vist omfang er de samme genhusningsboliger, der bruges i de to byggesager. På nuværende tidspunkt ser det
ud til, at rækkehusene er helt færdige i sommeren 2015.
Der er Planlagt besluttende beboermøder i de tre afdelinger: indkaldelse
følger senere
Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 19 (VA4 Syd)
Onsdag den 11. juni 2014 kl. 19 (VA4 Nord)
Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19 (AB Syd)
Her kan du følge tidsplanen og processen for gårdhusene. På
www.MasterplanSyd.dk
Betonhjertet maj 2014
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Nyt fra Miljøgruppen
Kongsholmgruppen er genopstået i år.
Vi vil i weekenderne i løbet af sommeren gå en runde i
Kongsholmparken og evt. i vores afdeling for at samle affald.
Ikke for at ”rydde op efter de andre”, men for at bevare vores
områder pæne at se på og være i.
Det var rigtigt hyggeligt sidste år. Vi blev taget godt imod i
parken og det varede ikke længe før der var ryddet pænt op
af parkens gæster selv.
Hvis i vil deltage, kan i henvende jer til
miljoegruppen@4syd.dk eller til Lena på mobil 28830702.

Vi tyvstartede på Naturfredningsforeningens indsamlingsdag.
Her samlede 12 beboere 18 kg. affald sammen.
Godt gået.
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Forårsrengøring:
Foråret er i gang og mange er i gang i haver og på udearealer.
Det er dejligt at se.
Vores politik er at undlade gift i haverne lige som der er forbud mod at bruge gift på afdelingens udearealer. Hvis i vil
have ideer til at udrydde ukrudt på en giftfri måde kan i
henvende jer til miljøgruppen eller til Agendacentret:
albertslund@agendacenter.dk
I vores miljøhandleplan, som er godkendt på beboermødet
står der:
”Ingen brug af skadelige midler, f.eks. pesticider i vores afdeling, herunder i og omkring gårdhavene.”
Grøn dag: Vi mødtes jo som sædvanligt mange syd-beboere
på kommunens genbrugsplads på Holsbjergvej. Det nye
”Drivhuset” blev åbnet og et træ blev plantet af borgmesteren. Vejret var godt.
Store Bededags aften:
Torsdag d.15. maj går vi som sædvanlig en aftentur på volden kl.19.
Det plejer at være hyggeligt. Vi tager en kop kaffe og hveder og en sang bagefter i huset.
Se bagsiden af bladet.

Fortsat godt forår
miljøgruppen

Betonhjertet maj 2014
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Nyt fra Brugergruppen – april
* Madaffaldet skal sorteres fra og bioforgasses!
* På Brugergruppemødet i april
Madaffaldet skal sorteres fra og bioforgasses!
Hvis det står til Brugergruppen, så skal vores madaffald nu frasortere til bioforgasning og kompostering.
Det indstillede Brugergruppen til Kommunalbestyrelsen på aprilmødet. Baggrunden er, at Albertslund
kommune har forpligtiget sig til en genbrugsprocent for husholdningsaffaldet på 50 % i 2018.
I dag er den bare på 19 %! En stigning fra 19 til 50 % bliver intet mindre
end en kæmpe opgave, og den kan kun nås, hvis vi frasortere madaffaldet.
For madaffaldet (eller bioaffaldet om man vil) udgør nemlig omkring 40 %
af det, der kommer i skraldeposerne under køkkenvasken. Ikke fordi det
fylder 40 %, men fordi det er tungt og vejer 40 %.
For at må målet, skal sorteringen af de andre affaldsfraktioner også forbedres, men frasorteringen af madaffald bliver den helt store udfordring.
Og hvad gør vi?
Skal det opsamles og afhentes ved husstanden?
Skal det samles i containere? Skal det kommes i nedgravede beholdere?
Hvor mange forskellige løsninger kan håndteres rationelt i Albertslund?
Hvad koster det?
Hvad giver den bedste service og den bedste sortering?
Hvor skal det forgasses?
Og når nu der bliver mindre i restfraktionen, skal den så kun tømmes hver
fjortende dag?
Spørgsmålene er mange, og vi har travlt, for rammerne skal allerede fastlægges af Kommunalbestyrelsen til november.
Derfor er der også fuld gang i affaldsforsøgene.
Først og fremmest i Galgebakken, hvor de i marts tog et helt nyt og udvidet affaldssystem i anvendelse - herunder indsamling af madaffald.
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På Brugergruppe mødet i april var der også meget andet spændende
på dagsordenen.
Renoveringen af Kanalen og Kanalgaden til 50 millioner, vandtaksternes
udvikling i de kommende år.
Vestforbrændingens forslag til nyt affaldssystem, Agenda Centerets og
Brugergruppens årsberetninger, varmeværkets overtagelse af drift og
vedligehold af private varmeanlæg, og så var der valg.
Valg til både Brugergruppens Arbejdsgruppe (bestyrelse),
Agenda Centerets bestyrelse,
VEKS’s brugerråd,
Sundhedsrådet og følgegruppen til Kanal-renoveringen.
Brugergruppen beskæftiger sig således med ganske mange ting, og er en
ret central spiller i byen. Hvis du vil høre mere Brugergruppen eller Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit
boligområde eller klik ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen Brugergruppens arbejdsgruppe

SOMMERLEJR 2014 Langeland
I uge 29. Vil du med til Langeland en uge. Det koster

500 kr. for voksne og 300 kr. for børn alt incl. Dog ikke
lommepenge og arbejdet på lejren ...
Tilmelding til Tonny Bodal 26599476

Betonhjertet maj 2014

9

10

Betonhjertet maj 2014

Tur til andelsbyen NYVANG lødag den 7 juni
(pinselørdag)
Afgang kl 9:30 hjemkomst kl 17:00
Andelslandsbyen Nyvang besættes! Naar krigen rykker nærmere
Stort besættelsesspil i Andelslandsbyen Nyvang med alsang, kamp, luftangreb, dans og musik, kunst, teater og meget mere
Vil du med så kontakt Tonni Bodal på tlf 26599476 inden 25 maj 2014

Betonhjertet maj 2014
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Faste aktiviteter
i Beboerhuset maj 2014

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

IT FOR NYBEGYNDERE og andre

Husk tirsdag den 6 maj er vi i cafe 72 i kanalen nr 72
Vi starter med morgenboller inden vi løser og hjælper
….Vel mødt til Alle

Sommeren er snart på vej så derfor kun to tirsdage i maj det bliver
den 13 maj og 27 maj kl 9:00

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 HUSK
PENGE TIL KAFFEKANDEN
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IT - morgencafe
Hver torsdag kl 9 dog ikke
den 29 maj MORGENBOLLE IT
her har vi god tid til at hjælpe
med opsætning og gode tips til
at din pc, tablet eller smartphone. It nørderne
NØRKLEKLUBBEN
Hver onsdag kl 19:00
Vi vil lave stofæsker. Tag din egen æske
med. Kom og vær med. Vi starter
d.14.maj.
Husk den 30 april strikker og hækler vi.

STOLEGYMNASTIKKEN
I BEBOERHUSET

Holder sommerferie

vi ses til efteråret
SYD-SPÆTTERNE
MAJ MÅNED
DEN 7 0G 21 . MAJ KL 14
er det kaffe - kage og hyggedag
MVH

Betonhjertet maj 2014

Anette
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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
Alle hverdage kl. 11—11,25
Torsdage 17 - 18
Alle søndage kl. 10 - 12

Fredag den 16 og 27 maj lukket
Husk genbruspladsen på Holsbjergsvej har
åben hver dag 10—17
Genbrugsgruppen
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
Bestyrelsesmedlemmer:
Tonny Bodal
Svanen 3 A
Vibeke Hansen
Hanen 4 A
Anita Wittusen
Svanen 12 B
Flemming V. Wallin
Ravnen 14 A
Maja Reutzer
Uglen 9 C
Suppleant:
Tommy Larsen

Ørnen

Dorthe Larsen

Ørnen

26
61
24
43
29

59
69
24
62
40

94
36
40
30
95

76
62
74
30
40

Se mødedatoer og referater på hjemmesiden www.va4syd.dk

Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper:
Genbrugsgruppen genbrug@va4syd.dk
Anita Wittusen
Svanen 12 B
24
Tonny Lilja
Ørnen 2 B
50
Miljøgruppen miljoegruppen@va4syd.dk
Anette Voergaard
Ørnen 28 B
61
Lena Kujahn
Ravnen 14 B
28
Beboerhusgruppen beboerhuset@va4syd.dk
Tove Meyling
Ørnen 17 A
43
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B
28
Informationsudv. info@va4syd.dk
Flemming V. Wallin Ravnen 14 A
43
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B
28
Fotogruppen foto@va4syd.dk
Tonny Bodal
Svanen 3 A
26
Sydspætterne syd@va4syd.dk
Anette Voergaard
Ørnen 28 B
61

24 40 74
71 44 71
45 45 45
83 07 02
64 84 66
93 72 51
62 30 30
93 72 51
59 94 76
45 45 45

Flere oplysninger på hjemmesiden www.va4syd.dk
Betonhjertet maj 2014
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Aftentur på volden d.15.maj kl.19

Traditionen tro går vi aftentur på volden
Storebededags aften.
Vi følges ad fra Café Ørnen i beboerhuset efter
spisning
eller
Vi mødes på volden ved Brogårds plads
og starter voldvandringen derfra.
HUSK en hat, hvis i ejer en sådan
Vi afslutter med hveder og kaffe/te/saft og en
lille sang
i beboerhuset Ørnen Svanens kvt.22
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