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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, 

Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen 
 
Næste BETONHJERTE udkommer 1 november 2014 , Indlæg og 

lign. til bladet skal være indleveret inden 25. oktober 2014 
 
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. 

 

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. 
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2 oktober  GULLACH / TAGE WILLY TONNY 

9 oktober DAGENS FRISKE FISKERET ALEX TAGE JØRGEN 

16 oktober TIKKA MASALA (KYLLING A LA INDIEN) / ULLA 

23 oktober DAGENS RET / ????? 

30 oktober GRILLET GED JØRGEN/TONNI 

OKTOBER  MENU 

 

Billederne fra Kvarters koncerten er taget af Birthe Lunau 

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 

Ps.: Husk nu at tilmelde dig  

Tak for i går, det var et rigtig hyggeligt 
arrangement !!! Hils i huset :)  
KH L&M 

mailto:cafe@va4syd.dk


4 Betonhjertet oktober 2014 

 



5 Betonhjertet  oktober 2014 

  



6 Betonhjertet oktober 2014 

 



7 Betonhjertet  oktober 2014 

 

ITmorgenbolleholdet ønsker lige Buller tillykke med fødselsdagen …. 
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De to vigtigste punkter på brugergruppemødet i september var det nye 
affaldssystem og energisparepuljen.  
 

Nyt affaldssystem – vi skal alle sortere mere! 
Genbrugsprocenten fra husstandene skal hæves fra de nuværende 19% 
til 50%. Det kræver, at vi alle skal til at sortere mere fra til genbrug, og 
det kræver, at vi laver om på vores affaldssystem, så også metal, plast og 
ikke mindst bioaffald kommer med.  
Bioaffald eller madaffald udgør op mod 40 % af affaldet fra husholdnin-
gen, fordi det er vådt og derfor tungt. Det skal nu samles ind særskilt for 
at blive kørt til bioforgasning.  
Når det organiske er ude af restfraktionen, er der i parcelhusområderne 
kun brug for at få tømt hver 14. dag. Men det kræver nye beholdere i 
stedet for de nuværende stativer. Og det er lidt en udfordring.  
Tilsvarende i tæt-lav, række- og etageboliger. Flere fraktionen er lig med 
flere containere – og de skal være tæt på boligen f.eks. i affaldsøer.  
Det er ikke nok at have dem i boligområdets lokale Genbrugsplads. Men 
skal der så bare stilles flere minicontainere op, eller skal sorteringen fore-
gå i nedgravede beholdere!?  
Og hvordan kan det i det hele taget klares, uden at affaldstaksterne kom-
mer til at stige? 
Som udgangspunkt anbefaler Forvaltningen, at parcelhusene får 3 nye 

beholdere, der alle er opdelt i to rum. Altså med plads til 6 fraktioner (bio, 
metal, plast, papir, glas og rest).  
Samtidig anbefaler de parcelhusene at overveje, enten at opgive, eller i 
hvert fald at gøre haveaffaldsordningen og afhentningen af storskrald til 
en ringeordning, så affaldstaksten kan sættes ned. 
For alle andre boligområder anbefaler Forvaltningen nedgravede beholde-
re. Men det er op til boligområderne.  
Og det videre forløb er nu sådan, at Kommunalbestyrelsen skal træffe 
beslutning i november om, hvilke ordninger man skal kunne vælge imel-
lem i Albertslund.  
Inden kommunalbestyrelsesmødet vil der være et stort Borgermøde (den 
25.9.), for alle interesserede, og et ekstraordinært Brugergruppemøde 
den 30.10., der så skal indstille til Kommunalbestyrelsen – herunder også 
hvornår boligområderne skal have det nye affaldssystem klar. 
 

 

 Nyt fra Brugergruppen – sep. 2014 
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Energisparepuljen.  
Siden 2008 har vi i Albertslund haft en energisparepulje, der støtter energi-
besparelser i Albertslund med kr. 1.000 pr. sparet MWh. Det betyder, at 
skifter man f.eks. vinduer i hele huset, og det vil give en årlig besparelse 
på 4 MWh, ja så kan man få kr. 4.000 i tilskud.  
Formålet er naturligvis at motivere til energirenoveringer – både blandt 
lejere, ejere og erhverv.  
Men det er også mange penge, der skal opkræves over varmetaksten, for 
at kunne finansiere tilskuddet. Ikke mindst de store renoveringer i Syd, 
men også udskiftningen af vinduer i Topperne, har kostet mange penge. 
Derfor diskuterede Brugergruppen om tiden er inde til at nedsætte tilskud-
det til kr. 500 pr. sparet MWh.  
For en sjælden gangs skyld deltes vandene i Brugergruppen.  
Derfor måtte spørgsmålet til afstemning. For at kunne fastholde tilskuddet 
på kr. 1.000 skulle der bevilliges yderligere 2,5 mill. kroner, med den kon-
sekvens, at MWh-prisen vil stige med 12 kroner.  
For forslaget stemte 13, imod stemte 9, mens 5 undlod.  
Brugergruppen indstiller derfor, at de kr. 1.000 fastholdes, men det er nu 
op til Kommunalbestyrelsen at træffe den endelige beslutning. Det sker i 
forbindelse med vedtagelsen af budget 2015. 
Flere oplysninger?  
Hvis du vil høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kon-
takt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde eller klik ind 
på: www.albertslund.dk/brugergruppen 
 

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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Opsamling af miljøgruppens arbejde april-
oktober 2014 
Medlemmer: 
Valgte: Anne-Lise Hansen, Anette Voergaard, Benny Pedersen, Tommy Lar-
sen og Lena Kujahn.  
Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en op-
samling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingspla-
nen. 
Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat ” at bidra-
ge 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. 
Med Agendacentret om forskellige kampagner de kunne finde på. 
Deltager i BO-VEST regi, 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 ved forskellige arrangementer såsom Café Ørnen, Sydspætterne mv. 

 

Vi har det sidste ½ år arbejdet med følgende: 
Brogaards plads: Forskønnelse og erstatning for det fældede træ i samar-
bejde med driften og kommunen. 
Arrangementer: Aftentur på volden med hveder og sang i beboerhuset og-
grillaften på Brogaards plads, der foregik i beboerhuset  - det regnede. 
Betonhjertet: Vi har bl.a. orienteret om den årlige opgørelse af Grønt regn-
skab for 2013, om sommersparefif, om bær og frugt i afdelingen og om de 
forskellige arrangementer, vi har holdt. 
Masterplanen: 
Vi har deltaget i møder omkring renoveringen af vores huse. I opsamlings-
gruppen med afdelingsbestyrelsen og andre udvalg og med BO-VEST og 
arkitektfirma. 
Vi fokuserede mest på energirenovering, vandopsamling og affaldsløsning. 
Affald: 
Samarbejde med genbrugsgruppe, drift og de andre afdelinger i Syd for at 
have fokus på affaldssorteringen. 
Vi har i samarbejde med Genbrugsgruppen og driften udarbejdet forslag til 
ny affaldsløsning i vores afdeling. Samtidig er kommunen i gang med det 
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samme på kommunalt plan. Vi har deltaget i et fællesmøde med kommu-
nen og forskellige afdelinger med samme affaldsløsning. Vi har kontakt 
med de andre afdelinger i Syd om et evt. fællesprojekt. 
Vi afventer kommunens udspil inden vi behandler det på et beboermøde. 
Men vores forslag ser ud til at harmonere med kommunens. 
Grønne områder: 
Vi samarbejder med driften og beboerne omkring vedligeholdelse og for-
skønnelse af udearealerne, men der sættes ikke større projekter i gang 
pga. renoveringen. 
Vi har forsøgt at få en erstatning for det fældede træ på Brogaards plads. 
Det er ikke lykkedes endnu i skrivende stund. 
I love Albertslund: 
Forskønnelse af vores by og med fokus på det, der gør Albertslund til et 
dejligt sted at bo – værne om vores område og dets fysiske miljø: Vi har 
deltaget med vores ”Kongsholmgruppe” og Dansk Naturfredningsfor-
enings affaldssøndag. 
I forbindelse med ”Dyrk, Høst og Spis din by”, har vi orienteret i Beton-

hjertet – sidst med et kort over frugt og bær i området.   Mil-

jøgruppen. 

Lån af borde og stole 

 
Vi har 3 borde og 18 stole til udlån 
på genbrugspladsen. 

Borde/stole kan lånes i genbrugs-
pladsens åbningstid og skal afleve-
res i åbningstiden.  

 
Det er gratis at låne, men der skal 
kvitteres for lånet, og det lånte skal 

afleveres i samme stand, som det 
er modtaget.  
 

Borde/stole kan lånes af beboerne 
til private arrangementer i afdelin-
gen, men må ikke bruges udenfor 
afdelingen. 

 

Beboerhusudvalget 

RØGHOLDET 
I Ørnens Beboerhus inviteres alle 
i afdelingen til at røge kød og 
fisk. 

Vi benytter beboerhusets røge-
ovn. 
Den er egnet til både kold og 

varmrøgning. 
Du kan få råd og vejledning af 
holdet den sidste tirsdag i hver 

måned (28/10) kl. 19:00 i bebo-
erhuset  

Gå gensyn Røgholdet 
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 Fotogruppen MØDES  hver tirsdag kl 19.00 
 PÅ GENSYN Blænde 22 

Faste aktiviteter 
 i Beboerhuset  oktober 2014 

NB.: NYE TIDER  
Smart IT med og uden computer  

Få hjælp til smartphones og tablets  
Nem-id billeder sms lydbøger osv. 

kun tirsdage aftener i oktober   
vi starter  

den 7 oktober  
kl 19:00 til 20.30 

HUSK PENGE  
TIL KAFFEKANDEN 

 
     ….Vel mødt til Alle  

Overnørden 



13 Betonhjertet  oktober 2014 

 

 

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 smartpho-
ne. It nørderne 

NØRKLEKLUBBEN 
Giver hjælp til hoser og bukser  

I oktober  går vi i gang med julenøk-
leriet. Vi giver den første nisse       
Hver onsdag kl 19:00 

STOLEGYMNA-
STIKKEN  

I BEBOERHUSET 
HVER  torsdag  

Kl 14:30        
    

SYDSPÆTTERNE  I OKTOBER MÅNED  
DEN 8. OKTOBER 12:30  

FRA BEBOERHUSET 
TUR TIL KAREN BLIXEN MUSEUM 

  
DEN 22. OKTOBER KL.: 14  
KAFFE OG HJEMMEBAG I HUSET  

MVH Anette 
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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 uundgå-
elige.  
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  

 
Husk genbruspladsen på Holsbjergvej har  åben 

hver dag 10—17  
Genbrugsgruppen 

mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

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 29 40 95 40 

Suppleant: 

Tommy Larsen Ørnen  

Dorthe Larsen  Ørnen   

Se mødedatoer og referater på hjemmesiden www.va4syd.dk 

 

 

Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper: 
Genbrugsgruppen genbrug@va4syd.dk   

Anita Wittusen 
Tonny Lilja 

Svanen 12 B 
Ørnen 2 B 

24 24 40 74 
50 71 44 71 

Miljøgruppen miljoegruppen@va4syd.dk   

Anette Voergaard 
Lena Kujahn 

Ørnen 28 B 
Ravnen 14 B 

61 45 45 45 
28 83 07 02 

Beboerhusgruppen beboerhuset@va4syd.dk   

Tove Meyling 
Jørgen Hansen 

Ørnen 17 A 
Ravnen 14 B 

43 64 84 66 
28 93 72 51 

Informationsudv. info@va4syd.dk   

Flemming V. Wallin 
Jørgen Hansen 

Ravnen 14 A 
Ravnen 14 B 

43 62 30 30 
28 93 72 51 

Fotogruppen foto@va4syd.dk   

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Sydspætterne syd@va4syd.dk   

Anette Voergaard Ørnen 28 B 61 45 45 45 

Flere oplysninger på hjemmesiden www.va4syd.dk  

mailto:genbrug@va4syd.dk
mailto:miljoegruppen@va4syd.dk
mailto:beboerhuset@va4syd.dk
mailto:info@va4syd.dk
file:///C:/Users/Jørgen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/75OU0X6A/foto@va4syd.dk
mailto:syd@va4syd.dk
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Plante- byttedag Søndag d.26. oktober 
Kl. 14 - 16 

Miljøgruppen inviterer hermed til Plante- byttedag i beboerhu-

set. 
I ankommer med blomster, stauder og andre planter og kruk-

ker, urtepotter og andre gode ting og kan måske gå hjem 
med lige det i havde tænkt jer . 

Vi giver kaffe og boller. 

I Beboerhuset Svanens kvt.22 

  

                             Arrangement søndag d.5. oktober 

På søndag vil nogle fra Kongsholmgruppen samle affald i 

afdelingen og på de kommunale arealer, der omkranser 

vores afdeling. 

Vi mødes ved beboerhuset kl.11 og deler området op 
mellem os. 

Kl. 12.30 tager vi til Birkelundgård hvor Agendacentret 
inviterer på underholdning, mad, drikke og udfordrende 
konkurrencer :o) 

Hvis i synes det lyder sjovt, kan i bare møde op ved be-

boerhuset og hvis i har snappere og handsker, må i ger-
ne tage dem med.                     Kongsholmgruppen 


