
 
Kvarters Koncert 6 nov. kl 18 med disse 4 gutter   se bagsiden 
 
Bustur til Lübeck den 12/12 2014     se side 5 
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I DETTE NUMMER:  

MENU CAFE ØRNEN NOVEMBER 3 

NYT FRA DRIFTEN 3 

1 METER REGLEN 4 

BUSTUR TIL LÜBECK 5 

JULETRÆSFEST 2015 6 

NØRKLEKLUBBEN M. TUPPERWARE 7 

FORNUFTIG OPVARMNING / SANGAFTEN 8  -  9 

EFTERLYSNING AF BILLEDER TIL 50 ÅRS FESTEN midtersiden 

ØKOMONISK RÅDGIVNING 12 

MASTERPLANSYD.DK  13 

RØGKURSUS OG UDLÅN 13 

FASTE AKTIVITETER I BEBOERHUSET 14  - 15 

LOKALPLAN 4.11 HØRING 16 

JULEMARKED 30 NOVEMBER 17 

 VAGTORDNING OG  NYE ÅBNINGSTIDER  18 

UDVALG OG GRUPPER  19 

NOVEMBER KVARTERSKONCERT 6/11 20 

BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, 
Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1 december 2014 , Indlæg og 
lign. til bladet skal være indleveret inden 25. NOVEMBER 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. 
Foto: forsiden Birthe Lunau 

Husk du kan besøge Albertslund Kommunes Genbrugsstation når vo-
res 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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6 NOVEMBER  MIN SVENSKE FARMORS MØRBRADGRYDERET PLUS 

KVARTERSKONCERT  

13 NOVEMBER MORTENS AND / MAJA, HENNY OG ANITA 

20 NOVEMBER MÅNEDENS SUPPE / TAGE OG WILLY 

27 NOVEMBER DAGENS FRISKE FISK  / ULLA OG JØRGEN 

NOVEMBER  MENU 

Fra DRIFTEN : 
Ledige carporte 
Nr U16 Uglens kvarter 
Nr SV56 Svanens kvarter 
Nr Ø6 i Ørnens kvarter  
Kontakt : Belinda Lingskov Frandsen  
BO-VEST, Malervangen 1 2600 Glostrup Tlf: 88 18 08 80 

 

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 på rette tid ellers er der udsolgt 

29 oktober 2013 efterårsstorm 

mailto:cafe@va4syd.dk
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1m. reglen 
Driften og Miljøgruppen har været på markvandring. 
Generelt er det godt at se, at vi er gode til at passe på vores 
afdeling. Der er intet affald på stierne og fællesarealerne. 
Undtagen der, hvor beboere stiller affald uden for deres bo-
lig. Affaldet skal opbevares i boligen indtil det kan bortskaf-
fes. Og det skal man jo selv sørge for at få fjernet. 
 

110 husstande får en differentieret husleje med en reduktion 

på 100 kr. mdl. for at holde 1m.reglen. 

En langt overvejende del holder ikke arealet uden for boligen 

efter reglerne. 

På et beboermøde er det vedtaget, at driften kontrollerer om 

reglerne overholdes:  

Citat: ” Hvis arealet ikke bliver passet efter reglerne, 

vil beboeren modtage et skriftligt varsel med en hen-

stilling om at bringe orden på arealet indenfor 3 uger. 

Hvis dette ikke opfyldes bortfalder aftalen og dermed 

også reduktionen i huslejen. 

I den forbindelse kan driften beslutte at ændre på 

arealet til mere driftsvenlig vedligeholdelse. ” 

Da så mange misligholder aftalen, og først ordner arealet når 
de får brev fra ejendomskontoret, bruger driften for meget 
tid på at dele breve ud og se til at man overholder aftalen. 
Derfor opfordrer vi de beboere, der ikke kan overkomme at 
holde deres 1 m. uden for boligen til at meddele det på ejen-
domskontoret, så driften kan tage over. 
Det er mange tusinde kroner afdelingen går glip af, så det 
skulle gerne gå op, så driften får tid til andre ting. 
 

Venlig hilsen 
Driften og miljøgruppen. 



5 Betonhjertet  NOVEMBER 2014 

 

Bustur til Lübeck igen  
Fredag den 12 december 2014  
fra svanens kvarter p-plads ved nr 22 kl 7:45 til 20 
Pris 100 kr. tilmeldning cafe@va4syd.dk  

Glinsende tykke pølser på rad og række og dampende vin i enorme gryder. Jule-

markedet i Lübeck byder på mad og drikke i rigelige mængder. De fleste af mar-

kedets boder sælger nemlig spiselige varer, der ud over de tyske klassikere – 

wurst og glühwein – også tilbyder stegte kartofler, svampe i sovs, pandekager, 

honninghjerter og så meget juleknas, at en tandlæge let vil kunne få mareridt. 

Men Lübecks julemarked har også boder med kunsthåndværk og julepynt, men 

heldigvis ikke så meget af plastic, sådan som vi kender det fra de danske julebo-

der. Lübeck JulemarkedMad og drikke  Rådhuset, der er idyllisk kulisse for jule-

markedet, er også et besøg værd. Det er bygget mellem 1200 og 1500 og er en 

blanding af gotik og renæssance. Det er muligt at besøge Rådhuset på en rund-

visning, som blandt andet går igennem den overdådige audienssal og hallen med 

de skinnende teglsten, der ifølge guiden er glaseret med sod og okseblod. I Råd-

husets kælder ligger restauranten Ratkeller, hvor du kan spise et solidt tysk mål-

tid og slukke tørsten i husets hjemmebryggede øl. 

Foto fra sidste års taget af Henrik D.I 
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Søndag den 9 november kl 14  
Inviterer nørkeklubben TUPPERWARE i Beboerhuset 
Her kommer Sussanne og viser de ny ting frem—du 
kan se den ny brochere i beboerhuset  
Hvis du har  nogle Tupperware ting liggende der er i 
stykker eller mangler fx låg så tag dem med. 
 
Kom over i Beboerhuset og få en snak og en kop kaf-
fe og et stk kage  
Hilsen Anita og Annelise  



8 Betonhjertet NOVEMBER 2014 

 

Fornuftig opvarmning 
Efteråret er kommet og varmesæsonen er begyndt. Det er tid til 
at tænde radiatorerne, men efter mange måneder med slukkede 
radiatorer kan det være svært at huske, hvordan man udnytter 
varmen bedst muligt - uden det går ud over komforten. Her er 
et par råd: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Termostaterne skal stå på det samme 
Du får den bedste komfort, hvis alle termostater i samme rum 
står på det samme. Det er samtidig den mest effektive måde at 
varme op på. 
(I vores afdeling anbefaler driften at alle termostater i hele boli-
gen skal stå på det samme, f.eks. 3. det vil give en temp. på ca. 
20-21 grader. Hvis man ikke kan sove i et varmt værelse anbe-
faler driften, at man lukker for varmen 2-3 timer inden man skal 
i seng og lufter ud så værelset bliver køligt, nogle sover med 
åbent vindue og det kan de stadig gøre, hvis de varmer op om 
dagen.) 
Hav lidt varmt tøj klar 
Temperaturen har meget at sige i forhold til, hvor meget varme 
du bruger. Hver gang du hæver temperaturen 1 grad, stiger dit 
varmeforbrug med 5 %. Prøv derfor om du kan have en tempe-
ratur, der er lidt lavere, end du er vant til – og hav i stedet en 
lidt tykkere trøje og et par hjemmesko på standby. 
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Luft ud ofte 
Udluftning giver bedre indeklima og mindre fugt i boligen, så 
luft kraftigt ud, men kun i korte perioder! Lad ikke et vindue 
stå på klem hele dagen. På den måde når vægge, gulve og 
møbler ikke at blive kolde, og der skal derfor bruges mindre 
energi til at varme rummet op igen. 
 

Mærk på røret 
Fraløbsrøret på radiatorerne skal være så koldt som muligt. 
Er det varmt betyder det, at du sender varme tilbage til var-
meværket, og det koster ekstra. Ved at følge ovenstående 
råd burde problemet være løst. 
 

Aflæs måleren  
Følger du med i dit varmeforbrug, undgår du overraskelser, 
når regningen kommer. Det er også sjovere at spare, hvis 
man kan se på måleren, at det har en effekt. 
 

Varme hilsner 
Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

Sangaften med Rene Nielsen med sange  
fra arbejdersangbogen  
Den 21 november 2014 kl 19:00 
Kanalens Kvt. 138  
For 45,00 får du sang, vin, kaffe og kage 
Tilmeldning Karen 43620920 / 
26599476  

http://www.agendacenter.dk
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                         Husk til næste år bliver vi  50 år så find billeder frem fra dengang og til nu— se mere om dette i de n
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Husk til næste år bliver vi  50 år så find billeder frem fra dengang og til nu— se mere om dette i de næste nummer af BETONHJERTET 
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Alle beboerne kan få fat på os alle hverdage på telefon 60 35 46 63 (Stine) og 60 
35 26 63 (Lars) eller mail: sjh@bo-vest.dk og lsc@bo-vest.dk. De har også mu-
lighed for at ringe og aftale møde uden for kontortid. 
Onsdag Lars: ABC, Kanalens Kvarter kl. 10-15 
Mandag og fredag: Stine: BO-VEST, Glostrup Lars: BO-VEST, Glostrup 
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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 (25/11) kl. 19:00 i bebo-
erhuset  

Gå gensyn Røgholdet 

 
NYT på MASTERPLANSYD.DK  
 
Gårdhusene: Nu kan du se en lettere revideret 
version af elementerne for beboernes valg og til-
valg ved renoveringen i AB Syd —   
 
 
 
 
 
kopi ligger fremme ved morgenbollearr.  
Torsdage i november 
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 Fotogruppen MØDES  hver tirsdag kl 19.00 
 PÅ GENSYN Blænde 22 

Faste aktiviteter 
 i Beboerhuset  NOVEMBER 2014 

NB.: tirsdag formiddag igen 
Smart IT med og uden computer  
Få hjælp til smartphones, bærbar og  tablets  
Nem-id, billeder,sms, mms, lydbøger osv. 
vi starter den 4 NOVEMBER kl 9:00 til 11:00 i  
Kanalens Kvarter 72 med morgenmad. 
Tirsdag den 11,18 og 25 november i Beboer-

huset  kl 9:00  til 11:00 
  HUSK PENGE  

      TIL KAFFEKANDEN 
       ….Vel mødt til Alle  

Overitnørden 
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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 smartpho-
ne. It nørderne 

NØRKLEKLUBBEN 
Giver hjælp til hoser og bukser  
I NOVEMBER  går vi i gang med ju-
lenøkleriet. Vi giver den første nisse       
Hver onsdag kl 19:00 

STOLEGYMNA-
STIKKEN  
I BEBOERHUSET 
HVER  torsdag  
Kl 14:30        
    

SYDSPÆTTERNE  NOVEMBER MÅNED  
DEN 5. NOVEMBER OG DEN 19. NOVEMBER 
KL.: 14  
ER VI PÅ HJEMMEBANE MED HJEMMEBAG I 
BEBOERHUSET  

MVH Anette syd@va4syd.dk 
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Lokalplan 4.11 

Forslag til lokalplan 4.11 - Renovering og modernise-
ring af gårdhusene i Albertslund Syd er i høring 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 7. oktober 2014 ved-
taget forslaget til lokalplan 4.11 for Gårdhusene i Albertslund 
Syd til offentlig høring. Forslaget til lokalplanen er i høring fra 
den 21. oktober til den 16. december 2014 kl 12.00. 

Forslag til lokalplan 4.11    

Lokalplanforslaget giver mulighed for at modernisere og reno-
vere gårdhusene i Albertslund Syd. Forslaget giver samtidig 
mulighed for at bygge fælleshuse, materialegård mm. i bebyg-
gelsen. 

Miljøvurdering 

Der er i henhold til "Lov om Miljøvurdering af Planer og Pro-
grammer" (LBK 936 af 24. september 2009) § 3, foretaget en 
miljøscreening af de bygge- og anlægsarbejder, som planfor-
slagene giver mulighed for at gennemføre. Screeningen viser 
at den renovering, som forslag til lokalplan 4.11 giver mulig-
hed for vil minimere ressourceforbruget. Lokalplanforslaget vil 
derfor ikke have væsentlige negative indvirkninger på miljøet. 

Screening af forslag til Lokalplan 4.11 

Ps.: de understregende  virker som genvej i webudgaven  
Ellers skriver du 
http://albertslund.dk/borger/by-og-trafik/ihoring/lokalplan-
411/ 
 
Der ligger også en kopi i Beboerhuset  

http://albertslund.dk/media/793313/forslag-til-lokalplan-411-gaardhusene-syd.pdf
http://albertslund.dk/media/793318/screening-af-411-for-miljoevurdering.pdf
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Julemarked 
Søndag d.30. november kl.13 - 16 

I beboerhuset Svanens kvt 22 
Kom og vær med: 

Giv en ting væk, sælg eller byt  
Kom og se på  

eller få en bod til dine  
ting og sager. 

Køb din adventskrans og dit kalenderlys 
 

Kom og få en kop kaffe eller gløgg smag en kage. 
Husk bestil et bord på cafe@va4syd.dk  

På gensyn  
Maria og Jørgen Ring 28937251 
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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 lukket til marts 2015  
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   

Tonny Lilja Ørnen 2 B 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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Hvis du har det med  november ligesom Henrik Nordbrandt  i digtet 

“Året har 16 måneder”   

              “Året har 16 måneder: November 

              december, januar, februar, marts, april 

              maj, juni, juli, august, september 

              oktober, november, november, november, november.”  

Så mød op til ”November kvarters koncert”. Kon-
certen afholdes den 6 november kl 18 med øl og 
”min svenske mormors mørbradgryderet”  

i beboerhuset Ørnen, Svanens Kvt 22.  
Her vil ”kvartetten ”SKANDINAV”  forkorte din november oplevelse. 

Kvartetten er: 
Rune Carlsson - Guitar - Svensk Troubadour 'och Sjøkaptain’ - egne viser og 

viser af Dan Andersson  E Taube  Connelis W  o.a. 
René Nielsen -  Guitar - troubadour og jazz Sing’n’Songwriter - bl.a. viser af 

Kai Normann Andersen   Grundvig   E.Taube(gendigtning)  Aage Stentoft o.a. 

Jens Madsen - Accordion - Nordiske Snoaer  Hopsaer  Valse - franske musette 
komp. og  melodier af Sigfred Petersen o.a. 

Ib Lund Nielsen - bas  - jazz – viser 
Vedr. tilmelding. Se side 3 

Det er en gratis oplevelse at høre de  fire gutter i beboerhuset i Ørnen. Men ” 

maden koster”  


