INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE SE SIDE 5

I DETTE NUMMER:
MENU CAFE ØRNEN MARTS

3

EN BLUES FOR GRÆKENLAND IGEN

3

SLUK LYSET

4

INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG

5
6 -7

MILJØFORUM
FASTELAVN 2015

7

TUR TIL HERSTEDHØJE

7

SORTE POSER

7
midtersiden

FASTE AKTIVITETER I BEBOERHUSET
NYT FRA BRUGERGRUPPEN – FEBRUAR 2015

10

TAK FORDI I TOG SÅ GODT IMOD UDSMYKNINGEN

11

ØKONOMISK RÅDGIVNING

12

TUR TIL AARHUS

13

SANGAFTEN

13

ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET OG GENBRUGSPLADSEN

14

UDVALG OG GRUPPER

15

NYE FÆLLESSKABER

16

Husk du kan besøge Albertslund Kommunes Genbrugsstation når
vores egen har lukket
Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44 er åben fra klokken 10 - 17

BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd
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Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen,
Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen
Næste BETONHJERTE udkommer 1 april 2015 , Indlæg og lign. til
bladet skal være indleveret inden 25. marts 2015
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 fastelavn 2014.
Betonhjertet MARTS 2015

MARTS MENU
5 MARTS

GULEÆRTER / DRENGENE

12 MARTS

RÅDYR MED RODFRUGTER/ TONNI OG WILLY

19 MARTS

DAGEN FRISKE FISK /ALEX OG TAGE

26 MARTS

CHILE CON CARNE /HENNY

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

EN BLUES FOR GRÆKENLAND IGEN DEN 5 FEBRUAR HAVDE VI ET HERLIGT BESØG AF DERTI BAND ..DET BLEV EN GOD AFTEN
VI HAR INVITERET DEM TIL SANKT HANSAFTEN DEN 23 JUNI ……….
PÅ GENSYN
Betonhjertet MARTS 2015
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Albertslund den 29. januar 2015

Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg
Tirsdag den 24. marts 2014, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsordenen
4. Valg af stemmeudvalg
5. Godkendelse af dagsordenen
6. Godkendelse af referat fra seneste beboermøde
7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2014
8. Fremlæggelse af beretninger fra afdelingsbestyrelsen samt grupper og udvalg
9. Indkomne forslag
10. Valg til afdelingsbestyrelsen
11. Valg til Brugergruppen
12. Valg til Beboerhusudvalget
13. Valg til Miljøgruppen
14. Valg til Genbrugsgruppen
15. Valg til Informationsudvalget
16. Generalforsamling i VA
17. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2014. Benyt postkassen
på ejendomskontoret eller mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk
Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles senest den 17.
marts 2015.
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende
medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.
Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Betonhjertet MARTS 2015
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FASTELAVN 2015
Du kan se ca 215
billeder fra løjernepå denne
hjemmeside
Www.va4foto.dk

TUR
Søndag d.8/3-2015 afholdes der en tur til Herstedhøje og Cirkusmuseet.
Deltagerbetaling er 50kr for voksne og 25kr for børn.
Tilmeldning senest d.4/3-2015! TONNI BODAL 26599476
Afgang kl.10.00 fra svanens parkeringsplads ,husk madpakke.
Børn kun ifølge med voksne

Info fra Ejendomskontoret.

NYT FRA GENBRUGSPLADSEN:
DET ER IKKE TILLADT AT SMIDE SORTE AFFALDSSÆKKE I CONTAINEREN.
Der er tidligere set gennem fingre med dette,
men det bliver der ikke fremover.
I MODSAT FALD VIL SÆKKEN BLIVE AFVIST OG
DU MÅ TAGE DEN MED HJEM IGEN.
Betonhjertet MARTS 2015
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Faste aktiviteter
i Beboerhuset MARTS 2015

Fotogruppen MØDES hver tirsdag kl 19.00
PÅ GENSYN
se mere her www.va4foto.dk

NB.: NYE TIDER 2015 med hjælp til IT
tirsdag den 3. MARTS
kl 9:00 til 11:00 i
Kanalens Kvarter 72 med morgenmad.
Derefter kun torsdage formiddage 5, 12, 19 og
26 marts i Beboerhuset kl 9:00 til 11:00
HUSK DEN 3 OG 5 MARTS LAVER VI REJSEKORT—HUSK NEMID OG DANKORT SÅ GÅR
DET HURTIGERE
HUSK PENGE TIL KAFFEKANDEN
Vel mødt til Alle
Overitnørden
kommer man efter kl. 10 kan
man ikke regne med at få
hjælp
8
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IT - morgencafe
Hver torsdag kl 9
MORGENBOLLE IT OG HYGGESNAK

NØRKLEKLUBBEN
Vi vil nu begynde at lave
påske ng sy høns og
haner l pynt og nogle kort med kyllinger som
skulle være bløde at mærke på . Eller hvad i
kan ﬁnde på at lave der vil være stof i påske farver så kom ned og vær med. HVER
ONSDAG KL 19
STOLEGYMNASTIKKEN
I BEBOERHUSET FRA MARTS HVER TIRSDAGHUSK
HUSK TIRSDAG
KL 12:30 TIL 13:30

SYDSPÆTTERNE
MARTS MÅNED
11 marts tur til Arken afgang fra beboerhuset
kl.13.30
25 marts påskefrokost kl. 13
MVH Anette syd@va4syd.dk

Betonhjertet MARTS 2015
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Nyt fra Brugergruppen – februar 2015
Vi skal alle have nye affaldsordninger og sortere mere
Brugergruppemødet i februar handlede kun om en ting. Til gengæld var
det en meget stor og betydningsfuld ”ting”, der kommer til at berøre samtlige albertslundere i hverdagen, nemlig: De nye affaldsordninger!
Forslaget til nye affaldsordninger, har netop været i høring, og Brugergruppens opgave var, at forholde sig til de 51 indkomne høringssvar, og indstille til kommunalbestyrelsen, der så den 10. marts skal tage endelig stilling
til, hvordan de nye ordninger skal skrues sammen.
Overordnet og i korte træk indstillede Brugergruppen følgende:
- Alle skal sortere husholdningsaffaldet i 7 fraktioner (papir, glas, plast,
metal, pap/karton, bio og restaffald), og kunne aflevere det tæt på husstanden.
- Boligområderne skal kunne vælge mellem 6 forskellige ordninger
(individuelle stativer, 2-delte beholdere, containere i øer, nedgravede beholder og kombiløsninger).
- Bio / madaffald skal sendes til bioforgasning og kompostering.
- Boligområderne skal være klar med det nye system den 1.1.2017
Særlig bio-fraktionen fyldte i diskussionen. Den er vigtig, fordi vi både kan
få energi og næringsstoffer ud af den, men hvordan sikrer vi, at den ikke
kommer til at lugte, så længe den står hjemme ved husstanden eller i de
fælles beholdere? Heldigvis er der masser af gode erfaringer at trække på,
fra kommuner der har været i gang i årevis og fra det sidste års forsøg på
Galgebakken.
Når kommunalbestyrelsen den 10. marts har truffet den endelige beslutning om de nye affaldsordninger, skal hver enkelt boligområde for alvor i
gang med at diskutere, beslutte og etablere den ordning, der lige præcis
passer bedst til dem. Samtidig skal alle husstande også til at indrette deres
køkkener, så de kan sortere i de 7 fraktioner. Det bliver alt sammen en
kæmpe udfordring, som både kommunen og Agenda Centeret vil hjælpe
med.
Generelt går indførelsen af de nye affaldsordninger ud på at øge genanvendelsen fra de nuværende 22,5 % til 50 %. Mange tror fejlagtigt, at vi i
Albertslund er rigtig gode til at sortere og genanvende. Det er ikke rigtigt. I
Vestforbrændingens område er vi næst dårligst – og det skal vi nu lave om
på!
Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så
kontakt Brugergruppemedlemmet i dit boligområde.
Med venlig hilsen, Brugergruppens arbejdsgruppe
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Tak fordi i tog så godt imod udsmykningen
Vi vil gerne sige tak til jer i 4 Syd, fordi I tog så godt imod den udsmykning, vi lavede sammen med beboerne, på gårdhuset i Ørnens
Kvarter. Udsmykningen var et indlæg, et visuelt indlæg i debatten
om, hvorfor husene absolut skal være så ens. Det er en diskussion,
der ikke kun er brug for i 4 Syd, men også i mange andre boligområder, og vi er glade for, at udsmykningen kunne give en indsprøjtning til debatten, som mange af jer i forvejen var i fuld gang med.
Udsmykningen i Ørnen forblev da netop heller ikke et internt 4 Syd
anliggende, den gav næring til debatten, vi er nødt til at tage, i hele byen, nu hvor så mange tusind boliger skal renoveres. Det kom
bl.a. til udtryk i Albertslundposten, men også på Facebook, hvor
mange tusinder fulgte med, og mange hundreder bidrog. En af
dem skrev meget rammende, ”Hvorfor skal vores huse være grå,
når vi ved, at farver gør os glade?”. Det er egentlig et rigtig godt
spørgemål, og det er dejligt, at den slags spørgsmål og tanker nu
er kommet frem i lyset. Alt i alt håber og tror vi i Kulturøkologisk
Forening derfor også på, at nye lokalplaner vil give beboere og beboermøderne flere muligheder, når det kommer til husenes udseende. Vigtig i den sammenhæng er dog også, at man ikke bare fokuserer på at giver mulighed for flere farver, men at man samtidig
sikrer, at udsmykningen bliver vedligeholdt. Ellers kan også farver
hurtigt komme til at ligne forfald - og netop manglende vedligehold
er jo en væsentlig grund til, at det i dag ser så grimt ud mange steder.
Undervejs i debatten er vi i Kulturøkologisk Forening blevet forsøgt
kompromitteret, som en ”autonom gruppe” der laver ”hærværk”.
Det tager vi ganske roligt, for vi ved i al fredsommelighed, at vi er
en helt almindelig medlemsforening med bestyrelse og generalforsamling. Og da vi på grund af regler og usmidighed, efter ganske
få dage, blev pålagt at fjerne udsmykningen igen, gjorde vi det naturligvis, for vi er ikke ude på at skabe en konflikt om et hus, vi ønsker at skabe en debat om farver / manglende farver i vores by. Og
den debat kom og den debat, fortsætter vi.

Betonhjertet MARTS 2015

11

Vi har således lavet forslag til lokalplanen om, at beboermøderne
skal have større kompetence i forhold til farver på husene, og lige
nu udstilles de ”forbudte figurer” fra Ørnen i vinduerne i Kanalens
Kvarter 32. Senere vil de også blive udstillet andre steder. Og så er
andre boligområder også kommet i spil. Flere borgere har meldt sig
til at lægge hus til udsmykninger, så debatten kan fortsætte. Det
arbejder vi videre på, for som nævnt, det er nødvendigt, at vi får
taget den debat. Stor tak til Jer i 4 Syd - både for opbakning og kritik! Det har været en oplevelse! I håbet om flere farver i fremtiden J
Med venlig hilsen
Kulturøkologisk Forening i Albertslund
Erland Andersen
Formand

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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Tur til den gamle by : vi mødes kl 9 lørdag den 7 marts
på svanens p-plads
Bussen kører os til den gamle by over Odden –Aarhus
Vi er fremme ved byen ca 12:15
Der kan bestilles madpakke inden til 40 kr (ala frk Jensen )
Entre er 90 kr og turen 100 kr.
Hjemturen går over Storebælt med pause i Nyborg Hjemme
ca 20:30 CAFE@VA4SYD.DK
Pengene kan sættes ind på mobilpay 28937251 husk navn
el i kontanter tirsdag i cafe 72 eller torsdag i Beboerhuset Ørnen

Så er der sang aften med Rene Nielsen
den 11 marts 2015
kl 19 i kanalen 138
incl sang vin kaffe
og kage 45.00 kr
Til melding til Karin
43620920 /
26599476

Betonhjertet MARTS 2015
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VAGTORDMING
Men husk!
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af
vagten:
Svigt i varmeforsyningen i større omfang
Svigt i vandforsyningen i større omfang
Svigt i el -forsyningen i større omfang
Svigt i TV-forsyningen i større omfang
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige
Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige

Vagtnummeret er: 70 25 26 32
Ejendomskontoret Svanens kvt 22 43624470
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

Genbrugspladstider i Marts 2015
Alle hverdage kl. 11 — 11,25
Torsdage kl. 17 — 18
Alle søndage kl. 10 - 12
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
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
61

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 MARTS 2015
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