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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. juli 2014 , Indlæg og lign. til
bladet skal være indleveret inden 25. juni2014
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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JUNIMEMU
5 juni

Fars dags menu Erik / Jørgen

12 juni

Tage / Willy

19 juni

Tonni / Maja

26 juni

kogekonerne
I juni juli og august står den på dagens ret
Med alle de friske råvarer der nu buldrer frem
Se menu om fredagen på www.va4syd.dk

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

NYT FRA DRIFTEN :

Maling til plankeværk facader og døre kan bestilles på 3 måder
Telefoniske henvendelser: Tlf. 43624470
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
Eller på
Email : afd67-4syd@bo-vest.dk
Når malingen er bestilt får du at
vide hvornår du kan afhente malingen hos maleren i Kanalens
kvarter
Hilsen Driften
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Prøvehuse, spørgeskemaer og ekstraordinært beboermøde
Som et af de første rigtige synlige tegn på den kommende renovering af vores boliger, var der i dagene 11. og 12. april, samt 23. og
24. april åbent hus i de nyetablerede prøvehuse i henholdsvis Lærkens og Vibens kvarter.

Indvielsesfesten den 11. april var noget af et tilløbsstykke med musik, taler, pølser, diverse drikkevare og som det allervigtigste, muligheden for at få et første kig indvendigt i prøvehusene.
Ved alle fire åbent hus dage, blev besøgende opfordret til at besvare
spørgeskemaer med spørgsmål, som relaterede sig til det hus de befandt sig i - denne opfordring blev imødekommet næsten 1.200 gange.

Lidt over en fjerdel af spørgeskemaerne er udfyldt af personer, som
er bosiddende i VA 4 Syd.
Da processen frem til renoveringens begyndelse endnu er lang, så er
der rig mulighed for at indarbejde tilkendegivelserne fra spørgeskemaerne i de endelige løsninger. Og uanset om man i besvarelsen har
givet udtryk for at have fundet sit drømmehus, eller syntes der absolut er plads til forbedringer, så vil det videre forløb nyde godt af alle
besvarelser og kommentarer – så tak til alle dem, der gav sig tid til
at svare.
I det efterfølgende er alle besvarelser og kommentarer forsøgt sam4
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menskrevet. Sammenskrivningen og eventuelle konklusioner er
gjort så objektiv som det nu er muligt, når man selv er en del af
projektet.
Det skal understreges at der på ingen måde er tale om én persons
holdning, men mange personers vidt forskellige input.
Generelt

Man bør tilstræbe fleksible løsninger, og en stor grad af valgfrihed.

Et valg mellem forskellige udgiftsneutrale standardløsninger
skal gennemføres, og dette uden yderlige udgifter for beboerne. Tilvalg af ikke udgiftsneutrale løsninger skal også være en
mulighed, og vil betyde at beboerne selv betaler differencen.

Der skal være en niche i entreen til det daglige overtøj.

Hoveddøren er ikke nævnt i spørgeskemaerne, men bør beholdes i den udformning den har med dørspion.

Skydedøre kan ”stjæle” vægplads, og bør derfor være valgfrie hvor det er muligt.
Badeværelset

Hvis det er muligt bør der være skydedør ud til badeværelset,
da det i dag er svært at komme ud og hjælpe mennesker der
falder om på badeværelset foran døren.

Lyskontakt til badeværelset skal lyse med et rødt lys når den
er aktiv.

Håndvasken skal have ”normal” størrelse, og der mangler et
stort toiletskab.

Der bør være fliser over hele gulvet og i hele brusenichen
samt over håndvasken. Brusenichen skal være afskærmet/
lukket, så man ikke oversjasker det hele.
Bryggers

Ideen er glimrende, men da det erstatter et tidligere pulterrum skal der være skabe fra gulv til loft på alle væggene minus den ”søjle” der er afsat til vaskemaskine. Herved skabes
der plads på badeværelset og rummet får en større udnyttelsesgrad.

Husk et afløb til vand, hvis der sker uheld med vaskemaskinen, og behold ovenlyset.
Gulve
Betonhjertet juni2014
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Det bør være valgfrit om man ønsker klinker eller trægulve i
hele huset eller om man vælger klinker i bestemte rum og
trægulve i resten af boligen, en evt. prisdifference betaler
beboeren selv.
Gulvvarme

Der er ingen sund fornuft eller økonomi i at lave gulvvarme
hvis boligen ikke er totalisoleret.

Uden totalisolering vil gulvvarme ikke kunne opvarme boligen
alene, på grund af et for stort varme tab ved ydervæggene,
derfor skal samtlige ydervægge, samtidig med gulvvarme,
have en radiator. Og da de fleste af boligens vægge er ydervægge virker det ikke hensigtsmæssigt at etablerer gulvvarme uden at totalisolere.

En totalisolering ville gøre det muligt at etablere gulvvarme
og derved fik boligen, udover et bedre indeklima, forøget sit
disponible grundareal med ca. 20-30 cm langs de lette facader mod haven.
Haven

Fliser på terrassen og hen til havelågen bør være standard,
men fliser i øvrigt samt træ-terrasse og pergola må være et
tilvalg eller et autoriseret selvbyg indenfor rammerne af vedtagne regler.

Plankeværket bør tillades op til 2 meter da nogle beboere,
pga. boligens placering, oplever flere gener end andre.

Låges placering bør, som udgangspunkt, være forskudt for
midten med ca. 2/3 og 1/3 plankeværk på siderne.
Køkken

Det ville give mere plads til spisebordet hvis den lette facade
ved køkkenet blev flyttet bare 30 cm ud i haven.

Køkkenet skal have mange skabe med skuffer samt overskabe helt til loftet, det er mere rengøringsvenligt. Der skal være
karrusel i hjørnerne der kan dreje helt rundt, det giver en
bedre pladsudnyttelse.

Der skal være en skiferplade der kan tåle varme ting.

Der skal være en stænkeplade bag komfuret og køkkenvasken.

Der skal være LED-belysningen under de køkkenskabe der
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hænger på væggen.
Køleskab og fryser kunne evt. flyttes til bryggerset, så der
blev mere plads til køkkenskabe hvis det ønskes.

Lette facader ud mod haven
Facadefarverne bør standardiseres.

Facaderne bør beklædes med et materiale der ikke misfarves
af vejr og vind og som kan rengøres med almindeligt vand,
og derfor ikke vil være særlig vedligeholdelseskrævende.

Døre og vinduer bør kunne vippes i toppen så mulighederne
for udluftning bliver lettere.

Brede brystninger giver mulighed for en bedre isolering samt
vindueskarme.

Én dør til haven er nok. Placeret i vinkelhjørnet mod køkkenet
(standardgårdhus med kort gang).
Ovenlys

De nye store ovenlys er gode, men bør kun placeres i køkken,
badeværelse, pulterrum som i den gamle bolig.

Materialet i ovenlysvinduer bør sky skidt og møg, da de er
svære at rengøre.

Bør ovenlyset være el-styret? (driftsikkert/vedligeholdelse/
fordyrende)?
Placering af teknik

Der bør være TV-stik og net-stik i alle rum (trådløs netadgang
er ikke lige så sikkert, og bør være beboernes valg).

Det skal være muligt at slukke for strømmen til alle funktioner i hjemmet via en kontakt, også TV.

Kontakter og stik skal placeres tæt på døren, stik der skal
bruges permanent som f.eks. TV-stik bør placeres nede i panelet lige over gulvet, så man ikke ødelægger muligheden for
at beboerne selv kan udnytte vægpladsen.

Tidsstyring af ventilation er praktisk, men alt det andet ellegetøj er gejl, der bør være et tilvalg.

Trådløse produkter er problematiske da man kan stå udenfor
boligen og påvirke funktionen.
Placering af teknikskab og X-boks

Teknikskab og X-boks skal placeres udenfor boligen som har
rigeligt med pladsproblemer i forvejen.
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Rumhøjde

Det nye tag med større tagudhæng, øget rumhøjde og højtsiddende vinduer er ingen god ide.

Det større tagudhæng har for mange støttepiller som begrænser mulighederne i haven.

Den øgede rumhøjde påvirker muligvis energiforbruget i negativ retning.

De højtsiddende vinduer giver et godt lysindfald, men bliver
besværlige at rengøre.
Skabsplads

Der er stor mangel på skabsplads, pulterrum eller bryggers,
hvad man nu vælger, bør f.eks. have skabe i begge sider fra
gulv til loft, og der bør være gjort klar til en vaskemaskine
som der var i et af prøvehusene med bryggers uanset om
man vælger et pulterrum eller bryggers.
Skur i haven

Skur i haven er et tilvalg på linje med et halvtag til cykler.

Har man selv fået mod på at kigge besvarer og kommentarer
igennem, så er alt materialet samlet på
www.masterplansyd.dk – her findes også en officiel rapport.
Og husk det ekstraordinære beboermøde den 10. juni – mødet afholdes på Kongsholm Gymnasiet (Sydskolen), da vi håber på et
rigtig stort fremmøde.
Venlig hilsen
Flemming V. Wallin
Afdelingsbestyrelsen
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Vores fotogruppe har de sidste
par uger fulgt et spættehul
ved vandhaverne. Billedet på
forsiden er taget af Benny Kratlusker.
Her på spættevagt med sit nye
udstyr.
Feltstol med plads til en kold
bajer, Camouflagehat, kamera
og et par flotte hvide ben. Foreviget af hovedkratlusker Carsten H.

Kongsholmgruppen

Vi er en gruppe, der gerne vil hjælpe med at holde parken og områderne omkring vores afdeling pæn fordi vi synes det er rarere at
se på. Det skal jo ikke være surt at gå tur.
Gæsterne i parken bliver hurtigt opmærksomme på vores ”mission”
og hjælper med oprydningen. Vi mangler dog nogle flere til at
hjælpe os:
Vi starter d. 29. maj – 31. maj – 1. juni og vil ellers gerne dække
weekenderne indtil august.
Der er Børnefestuge i parken d. 17.-20. juni.
Ramadanen falder ca. 26. juni – 26. juli. Der kommer ikke så
mange i parken.
Man kan også melde sig på enkeltdage.
Sidste år gik vi derned hen på eftermiddagen efter de havde spist,
men inden de gik hjem.
Hvis i ikke var med sidste år, kan vi sørge for at i slår følge med en
der var med.
Er du interesseret kan du henvende dig til nedenstående:
Anette 61 45 45 45 eller Lena 28 83 07 02
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Bydelsfesten i Kanalgaden

- Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 23/8 kl. 11 – 16.
Igen i år skal der festes langs Kanalen (mellem Hvidbrovej og Fuldbrovej).
Vi håber på et brag af en fest med loppemarked, underholdning for
børn, god musik og dejlig mad.
Hold øje med programmet i august måned. Vi glæder os til at se
dig!
Loppemarked til Bydelsfesten
Loppemarkedsborde reserveres betales i ABC-sekretariatet, Kanalens Kvarter nr. 104 se tider i næste nr.
Yderligere information
hos koordinator Louise Østergaard på 60 35 46 35.

Tur til andelsbyen NYVANG lørdag den 7 juni
(pinselørdag) Afgang kl 9:00 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 den 2. juni

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
10
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Aftentur på volden

I år var vejret med os – efter en længere regnvejrsperiode fik
vi tørvejr til denne aften.
Efter en god middag i Café Ørnen vandrede vi afsted – 50 mennesker – med og uden hatte.

Som sædvanlig kom vi forbi Lone og Lars,
der – som sædvanlig – gav noget at drikke.
Tak for det!

Derefter tog vi omkring prøvehusene i Lærkens kvt. for at kigge på dem endnu engang. Der er meget delte meninger om
husene………..
Tilbage i vores eget hus var der dækket op med hyggebelysning, kaffe/te, hveder og sang af de ”hjemmeblevne”.
René var på ferie, så vi måtte nøjes med at synge selv – det
gik da meget godt.
Snakketøjet manglede da ikke!
Til slut var kun Henry og Anne-Lise tilbage. De skulle gøre rent.
Huset var lejet ud.
Tak for god opbakning og en god aften
miljøgruppen

Betonhjertet juni2014
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Faste aktiviteter
i Beboerhuset juni2014

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

IT FOR NYBEGYNDERE og andre
Husk tirsdag den 3 juni er vi i cafe 72 i kanalen nr 72
Vi starter med morgenboller inden vi løser og
hjælper og det er sidste
tirsdag inden solhverv
kun torsdage
i juni og juli kl 9:00
HUSK PENGE
TIL KAFFEKANDEN
….Vel mødt til Alle
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IT - morgencafe
Hver torsdag kl 9
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 fortsætter med at lave vores fine æsker
færdig. Nye kan stadig nå at være med til
at lave æsker og vi har alle materialer så
det er jo bare at møde op. Glæder os til at
se nogle nye mennesker
Hilsen Anne-lise og Anita

STOLEGYMNASTIKKEN
I BEBOERHUSET Holder sommerferie
God sommer
SYDSPÆTTERNE
JUNI MÅNED
HJEMMELIG HYGGE I BEBOERHUSET
DEN 3 OG DEN 17
SÆT KRYDS
I KALENDEREN DEN 2 JULI
VI SKAL PÅ SOMMERHUSBESØG HOS
RITA
MVH Anette
Betonhjertet juni2014
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Vagtordning:
Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden for den normale 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
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
Genbrugen har lukket søndag den
8/6 Åben Mandag den 9/6 kl 10 til 12
Husk genbruspladsen på Holsbjergsvej har
åben hver dag 10—17
Genbrugsgruppen
14
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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 juni2014
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HVORFOR DETTE SVINERI
HVEM BURDE GØRE RENT ???
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