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I beboerhuset Svanens kvt 22
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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 januar 2015 , Indlæg og lign.
til bladet skal være indleveret inden 25. DECEMBER 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 Jens Zalhe Hansen (genhuser)
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DECEMBER MENU
4 DECEMBER

HOKAIDOSUPPE + KYLLING ANETTE OG TOVE

11 DECEMBER

HJERTER I FLØDESOVS TONNI OG JØRGEN

18 DECEMBER

JULEFROKOST ALLE SAMARBEJDER OM MENUEN OG
FESTLIGE INDSLAG

25 DECEMBER

LUKKET

31 DECEMBER NYTÅRAFTEN

NYTÅRSAFTEN FOR ALLE JER DER VIL ARR. EN
HYGGELIG AFTEN
TILMELDING DEN 18 DECEMBER

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

Fra DRIFTEN :
Ledige carporte
Nr SV56 Svanens kvarter
Kontakt : Belinda Lingskov Frandsen
BO-VEST, Malervangen 1 2600 Glostrup Tlf: 88 18 08 80
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November 2014
I forbindelse med renoveringen af vores bydel, skal der laves en
ny lokalplan over vores udearealer, boligernes fysiske udseende
udadtil, samt trafik og miljø- og energiforhold.
Kommunen har udarbejdet forslag til lokalplanen, der nu er i høring.
Høringen slutter d.16. december.
Lokalplansforslaget kan hentes på kommunens hjemmeside på
nedenstående link:
http://albertslund.dk/borger/by-og-trafik/ihoring/lokalplan-411/
eller i borgerservice.
Vi er en gruppe beboere, der har udarbejdet høringssvar.
I er velkomne til at kommentere det til lena@kujahn.dk eller udarbejde et høringssvar selv.
Høringssvar vedr. Lokalplan 4.11 Gårdhusene i syd.
17 beboere fra beboerudvalg i afdeling VA 4 syd var samlet til
møde om lokalplanen.
Dette høringssvar blev derefter udsendt via vores beboerblad,
så andre beboere kunne forholde sig til det, komme med kommentarer eller udarbejde eget høringssvar.
Generelle kommentarer:
Gruppen er positivt indstillet til renoveringen. Men vi synes dog,
at tagene og de tunge facader også skal udskiftes/opdateres.
De eternitpladebeklædte facader, hvoraf en hel del stadig indeholder asbest og ikke er tidsvarende isoleret, harmonerer ikke
med de fine ord om ”skelsættende social boligbebyggelse af høj
kunstnerisk standard” og kommunens klimastrategi.
Vores udgangspunkt i debatten om høringen var, at lokalplanen
er rammen og at vi, inden for denne ramme, kan udarbejde vore egne regler for vores afdeling. Reglerne styres af drift og afdelingsbestyrelse i samarbejde.
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Vores kommentarer og forslag til ændringer:
S.4.
- i afsnittet ”Lokalplanområdet” om bygningerne: ”Oven på
de oprindelige flade tage, blev der bygget nye tage med
fald og ekstra isolering. ” Det fik dog ikke den tilsigtede
virkning. Skimmelsvamp og manglende isolering er stadig
problematisk. Argumentet for ikke at få gulvvarme er, at
vi ikke får nye tage.
- I afsnittet ”formålet med lokalplanen” mener vi, der skal
stå at husene bliver moderniserede og ikke kun ”fremstå
som moderniserede”.
- Lokalplanområdet: der er 28 gårdhuse i 2 plan.
s.5
”Strategi for beplantning” giver ikke mulighed for
hønsehold, legehuse og drivhuse på hhv. fællesarealer
og tæt på boligerne på volden ud til Vridsløsevej. Vi
ønsker mulighed for disse aktiviteter.
”Trafik og parkering”: mulighed for bilvaskeanlæg med
olieudskilningsanlæg på p-plads.
Trafik og parkering: Vi ønsker stillezone med påbudt 40
km.t. i hele syd.

Havelågen er åben
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Trafik og parkering: Tunnellen under Sletbrovej bør fyldes op. Og
vejen lukkes af dér for bilkørsel. Kørende til Uglen og Svanen
har adgang via Kongsholm allé og kørende til Ravnen og Ørnen har adgang via Vridsløsevej. Kørende trafik til Genbrugsstationen foregår via Vridsløsevej. Tunnellen bør fjernes, da
den ikke bliver brugt. Det er ikke et led i skolevejen mere og
beboerne benytter den ikke. Der er uhumskt og den er gemmested for hashhandlere o.lign.
Trafik og parkering: Der bør kunne etableres p-pladser langs
Vridsløsevej.
”Miljø- og energiforhold”: det er positivt at der arbejdes på at
fremtidssikre med hensyn til klimatilpasning. Men sedumtag og
solenergi på tagene bliver nok kun en løsning med etablering
af nye tage, da de gamle tage nok ikke kan bære.
S.6.
Rammelokalplan 4.0 for Albertslund syd:
s.8. ”Åbne byrum og fælles friarealer må ikke indskrænkes i omfang. De skal friholdes for bebyggelse og fastholdes til fælles
brug.”
Der bør være mulighed for etablering af drivhus, legehus mv. Beskrevet som ikke fundamentkrævende ”midlertidig bebyggelse”.
S.8. Der må ikke opføres bygninger af nogen art på ”Det grønne
bælte”. Her bør der også gives mulighed for opførelse af
”midlertidig bebyggelse”.
S.9. ”Ved detaillokalplanlægning vil der formentlig blive bestemmelser, som retter sig mod en kvartersopdeling markeret med
variation af farve eller materialevalg med henblik på at bryde
den monotoni, som giver manglende overblik i bebyggelsen. ”
Lokalplanen bør give mulighed for at male husene i andre farver og forskønne med andre materialer.
S.35. Ved fældning af træer langs Sletbrovej og Fuldbrovej
skal der genbeplantes med letløvede og åbentkronede træer….
6
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S.6. Klimastrategien er at reducere energiforbruget………
Det ville hjælpe, hvis de tunge facader bliver isoleret til
opdateret standard og vi får nye tage.
Bestemmelser
S.9.
§ 5. Veje, stier og parkeringsforhold.
§ 5.1. Alle veje i lokalplanområdet skal være udformet som
stilleveje. Med påbud på 40 km.t.
§ 5.4. Der kan ved nyindretning af vejene Sletbrovej, Fuldbrovej og Vridsløsevej etableres parkeringspladser langs
disse. Langs Sletbrovej og Fuldbrovej etableres cykelsti.
§ 7 Bebyggelsens omfang og placering.
§7.2.1. De respektive boligafdelinger fastlægger retningslinjer for udformning af bygning/ overdækning i haven.
§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden.
§ 8.1. Tunge facader mod have og sti skal fremstå med malede træpartier samt plader af fibercement.
§ 8.6. ….. hærdet glas, termoplader el.lign. slagfast materiale.
S.10.
§ 9. Ubebyggede arealer.
§ 9.1. Som udgangspunkt må havens afskærmning ikke
overstige 180 cm. I enkeltstående tilfælde kan der dispenseres indtil 220 cm. – dispensation søges hos, og gives af kommunen.
§ 9.2. Ubebyggede fællesarealer kan benyttes til nyttehaver,
opholds- og legearealer mv. Der kan etableres midlertidige – ikke fundamentkrævende- bygninger såsom drivhus,
legehus, hønsehus, el. anden overdækning til fælles brug.
På gruppens vegne
Rein Rubenkamp
Svanens kvt. 19 A
Betonhjertet DECEMBER 2014

Lena Kujahn
Ravnens kvt. 14 B
7

Indbrud og nabohjælp
Der har igennem de sidste par måneder været flere indbrud og indbrudsforsøg i vores afdeling, og derfor vil jeg opfordre til at vi alle retter vores fokus på mennesker og biler der normalt ikke færdes i vores
område samt mere nabohjælp, og vi burde måske oprette en ”mobil –
sms – hvadvedjeg” ring så alle der tilmelder sig bliver gjort opmærksom på hvis der sker noget der kunne ligne optakt til indbrud i vores
område.
I forbindelse med vores renovering er arkitekten gjort opmærksom på
at vi ønsker tyverisikrede vinduer og døre, tyverisikrede vinduer kan
også smadres, men vinduet kan ikke vrides fra rammen så en tyv kan
ikke åbne vinduet, men bliver nødt til at kravle ind igennem det ødelagte vindue hvilket alt andet lige vil tage mere tid og blive mere besværligt.
Den, efter min mening, sidste udvej kunne være videoovervågning.
2010 blev der åbnet mulighed for, at almene boligorganisationer efter
forudgående tilladelse fra politiet kunne tv-overvåge boligområdet og
arealer i direkte tilknytning til området, fx parkeringspladser og stiarealer. Siden er der givet flere end 100 tilladelser til bolig-organisationer
fremgår det af en redegørelse, som Justitsministeriet har anmodet Datatilsynet og Rigspolitiet om at udarbejde.
Det er Rigspolitiets opfattelse, at der er gode erfaringer med at benytte
optagelserne fra kameraer, der er placeret i boligområder, til efterforskning af bl.a. færden, ildspåsættelse og hærværk. den præventive effekt af tv-overvågningen de fleste steder har været markant med store
fald i antallet af anmeldelser
Den 28-03-2014 fortalte DR2 at Datatilsynet og Rigspolitiet har udsendt
en rapport der viser at videoovervågning i boligområder klart nedsætter
kriminaliteten i de områder der overvåges.
Videoovervågning af boligområdet kunne måske også modvirke kriminaliteten i vores område, herunder indbrud og hærværk med evt. forhøjede forsikringer til følge, men det bør efter min mening være vores
sidste udvej.
Tommy Larsen Ørnens kvt
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Info fra Ejendomskontoret.
Afdelingen har indkøbt et anlæg til afvaskning af facaderne på vores
huse. Derfor har ejendomskontoret foranlediget afvaskning af 11 huse i
Ravnens kvarter.
Det vil bliver udført indenfor de først kommende uger.
De udvalgte huse har allerede fået besked på hvornår deres huse vaskes.
Da to huse Ravnen 5. A+B. er afvasket, har vi valgt at fortsætte hvor vi
slap. Ravnens kvt. 1 – 2 – 3 – 6 – 7 A-B.C
Til hundeejerne: Der har i en periode manglet hundeposer i stativerne.
Det var simpelthen fordi de unge mennesker syntes det var sjov at
trække større mængder poser ud og smide dem i området.
Vi har nu fundet et nyt system hvor man tager poserne gennem et hul
på forsiden, det bevirker at man kun kan få fat i et par stykker af gangen, og så er de nye poser omsættelige i naturen ”Økoposer”
HUSK NU! hvis sneen falder, skal cykler, barnevogne og lignende flyttes fra stierne foran husene. Hvis der, mod forventning, skulle være
steder hvor der er spærret vil der ikke blive ryddet for sne.
Pga. klager sidste vinter ændrede vi praksis så derfor vil vi fremover
sende mindre sne mod og på hoveddørene, det kan så medføre at der
ikke er lige så ryddet som der plejer. Vi vil fremover holde større afstand
til biler, campingvogne og carporte.
Vi vil kun feje sne indtil en meter fra bilernes sider og to meter fra
henholdsvis bagende/forende. Derfor vil der ikke blive ryddet mellem
to biler og lignende steder, med mindre vi kan overholde ovenstående
afstande.

Betonhjertet DECEMBER 2014

9

Når gårdhavehusene skal renoveres, har vi en enestående chance for lidt forskellighed!
Renoveringen af Rækkehusene nærmer sig sin afslutning. De er flotte,
men kors hvor er der mange af dem – 550 ens huse! Har man set to, har
man set dem alle. Der går ikke lang tid, før det bliver småkedeligt at gå
rundt blandt dem. Når nu Gårdhavehusene også skal renoveres, er
spørgsmålet, om det skal ende med samme resultat – blot ikke i størrelsesorden 550, men 2.000!!
I Kulturøkologisk Forening synes vi, det vil være rigtig ærgerligt – og det
er netop i forbindelse med renoveringen, at der er en enestående chance
for at skabe lidt forskellighaed.
Derfor har vi sammen med beboerne udsmykket et hus i Ørnens Kvarter. Ikke noget vildt og voldsomt, men i respekt for afdelingen. Vi har
ladet 4 Syds syv fuglekvarterer ”flyve” rundt om et kompas, der ikke bare viser vej til N, Ø og V, men også til ”4 Syd”. Pladerne på muren har vi
renset af, og så har de tværgående brædder fået hver deres grønne og
blå nuancer – for hhv. planterne og himlen, der er fuglenes element. Endelig har betonmuren foran huset også fået en omgang med grønt.
Selv synes vi, at huset er blevet flot.
Det lyser i hvert fald op, og så fortæller det en historie om 4 Syd.
Det er en slags hyldest til afdelingen og de mange fællesskaber og muligheder, der er i bebyggelsen.
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Samtidig kan det også hjælpe – ikke mindst gæster – med at orientere
sig… J
Da vi gik og lavede det, lørdag den 22. november, var vi naturligvis meget spændte på forbipasserendes reaktion. Men det viste sig heldigvis, at
der ikke var noget at være nervøs for. Alle var virkelig positive. Så nu
håber vi på en god og konstruktiv debat – ikke kun i 4 Syd, men i hele
byen – om, hvordan vi kan få lidt flere farver, fortællinger og spræl ind
byen, hvad enten det så er i forbindelse med renoveringer eller ej.
Men tag selv forbi Ørnens Kvarter på en kigger. Kunne det være sjovt,
hvis hvert kvarter havde et hus eller to, med hver sin udsmykning og
fortælling eller…..?
Tak fordi I har taget så godt imod det!
Med venlig hilsen
Kulturøkologisk Forening i Albertslund
www.agendacenter.dk

Betonhjertet DECEMBER 2014
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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 mulighed 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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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 - få pl. tilbage
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
Betonhjertet DECEMBER 2014
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Faste aktiviteter
i Beboerhuset DECEMBER 2014

Fotogruppen MØDES hver tirsdag kl 19.00
PÅ GENSYN Blænde 22

NB.: tirsdag formiddag i December
Smart IT med og uden computer
Få hjælp til smartphones, bærbar og tablets
Nem-id, billeder,sms, mms, lydbøger osv.
vi starter den 2 DECEMBER kl 9:00 til 11:00 i
Kanalens Kvarter 72 med morgenmad.
Tirsdag den 9 og 16 december i Beboerhuset
kl 9:00 til 11:00
HUSK PENGE
TIL KAFFEKANDEN
.Vel mødt til Alle
Overitnørden og god hjul
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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
Giver hjælp til hoser og bukser
I DECEMBER slutter vi julenøkleriet.

Vi giver den første nisse
Hver onsdag kl 19:00
STOLEGYMNASTIKKEN
I BEBOERHUSET
HVER torsdag
Kl 14:30
Fra januar hver mandag
SYDSPÆTTERNE DECEMBER MÅNED
DEN 3. DECEMBER ER DER JULEFROKOST
VI BEGYNDER KL 12:30
OG DEN 17 DECEMBER AFGANG FRA BEBOERHUSET KL.12.30 I BILER OG TIL DET BLÅ
HUS (WIINBLAD)
MVH Anette syd@va4syd.dk
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Hærværk
Der var desværre nogle sikkert velmenende men efter min
mening uforstandige mennesker der i weekenden øvede hærværk på et gårdhus i afdelingen.
Når man fra Agendacenteret skriver at ”Kulturøkologisk Forening udsmykkede i lørdags et gårdhavehus i Ørnens Kvarter”
er jeg uenig, der er efter min mening tale om hærværk udført
af mennesker der glemte at tænke sig om, de sender et forkert signal og vi må ikke håbe at der kommer andre mennesker med samme tilbøjeligheder der tror at det er omkostningsfrit at lave graffiti på gårdhusene i Albertslund.
Vi har i et par år talt om det var muligt i forbindelse med renoveringen at udskifte eternitpladerne på gårdhusene med
farvede fibercement plader, så f.eks. hvert kvarter fik sin egen
farve. Afdelingsbestyrelsen er ved at startet et projekt der skal
rense facaderne så afdelingen fremtræder pænere, så vi har
nok at bruge pengene på uden diverse besynderlige tiltag
udefra.
Afdelingsbestyrelsen afholdte den 24. november 2014 kl.
19:00 et møde i beboerhuset, om kommunens forslag til lokalplan 4.11, og der kunne man komme med alle de ønsker man
havde til ændringer i lokalplanen, herunder også ønsket om
farver på facaderne.
Hvis man har nogle ”gode ideen” som man mener skal udfoldes i afdelingens regi, håber jeg at man for fremtiden vil forlægge dem for afdelingsbestyrelsen inden man farer frem og
måske laver flere ulykker end det var nødvendigt til skade for
beboernes økonomi.
Nu håber jeg at vi i fremtiden kan tale om vores forskellige
opfattelser af forskønnelse af afdelingen i stedet for at hver
især maler husene i de farver som de selv har lyst til.
Vh
Tommy Ørnens kvt
16
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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.

Nytårsaften i beboerhuset
Har du lyst til at fejre nytårsaften i beboerhuset sammen med andre beboere fra
afdelingen?
De sidste 2 år har vi haft en hyggelig nytårsaften i beboerhuset, og det vil vi
prøve at gentage i år.
Der bliver serveret:
Velkomstdrink
En treretters menu
Nytårsdrink og kransekage
Prisen oplyses senere.
Tilmelding til nedenstående, som gerne vil have hjælp til madlavning og andet
praktisk arbejde.
Med venlig hilsen Vibeke Hansen (vibeke@4syd.dk)
Tonny Bodal (tonny.bodal@gmail.com)
Tove Meyling (meyling@4syd.dk)
Betonhjertet DECEMBER 2014
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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

Mellem jul og nytår er der lukket i helligdagene. Der er åbent
d.29.,30. december og 2.januar.
BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup Telefon 88180880
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK Hjemmeside bo-vest.dk

Genbrugspladstider i December 2014
Alle hverdage kl. 11—11,25
Sidste gang inden jul er den 23 december
første gang efter jul bliver den 28 december
fra 10 til 12
Mandag d.29 og tirsdag 30 dec. kl. 11—11,25
2. januar 2015 kl. 11—11,25
Torsdage lukket til marts 2015
Alle søndage kl. 10 - 12
Husk genbruspladsen på Holsbjergvej har
åben hver dag 10—17 med undtagelse af 24.-26.
december, 31. december og 1. januar.

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
Suppleant:

Uglen 9 C

Tommy Larsen

Ørnen

Dorthe Larsen

Ørnen

26
61
24
43

59
69
24
62

94
36
40
30

76
62
74
30

29 40 95 40

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
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
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45 45 45
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Pas på indbrudstyvene.
Julen nærmer sig og det gør indbrudstyvene også. Faktisk har der allerede været en del indbrud og -forsøg i
vores afdeling.
Derfor ville det være en god idé at vi går aftentur med
og uden hund rundt i afdelingen.
Hjælper hinanden omkring fællesarealerne med at holde
øje, fortælle hinanden, når vi rejser væk – eller bare er væk en nat.
Opdager i, der har været indbrud: RING 114
Hvis i ser, der er indbrud i gang: RING 112
Når vi tager ud, er det en god idé at have en lampe tændt og radioen
kørende.
Hjælp hinanden og snak med naboerne.

Høring om nye affaldsløsninger i Albertslund kommune.
Fra d. 16.december til d.19. januar er der en høring om ny affaldsløsning.
I vores afdeling skal vi også tænke i ny løsning med affaldsøer
på p-pladserne i stedet for de nuværende affaldsbeholdere ved
hoveddørene.
Afdelingsbestyrelsen vil holde temamøde for beboerne først i
det nye år.
Kommunens forslag ligger på hjemmesiden
www.albertslund.dk/nye-affaldsordninger fra d. 16. december
og kan fås på borgerservice til den tid.

Familiejulehygge med levende lys,
Duggede ruder og duften af julemad.

Miljøgruppen ønsker alle beboere i 4 syd
”En god og hyggelig Jul og godt nytår”
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