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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, 
Tonny Lilja, Henrik Domino Isaksen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1 april 2015 , Indlæg og lign. til 
bladet skal være indleveret inden 25. APRIL 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 Traner på vej nordpå  af Carsten Højer  

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,  
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2. APRIL  PÅSKELAM V. JØRGEN/TONNY 

9. APRIL DAGENS RET 

16. APRIL DRONNINGENS FØDSELSDAG V.  HOF-FOLKET 

23. APRIL DAGENS MENU  

30. APRIL STOREBEDEDAGSAFTEN SE BAGSIDEN 

APRIL  MENU 

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 

ÅBNINGSTIDER GENBRUGSPLADSEN  
PÅSKEN 2015  

SKÆRTORSDAG LANGFREDAG PÅSKELØRDAG OG  
PÅSKESØNDAG LUKKET   
2. påskedag d. 6. april åbent kl. 10-12 
Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44 er åben fra klokken 10 - 17 alle 
ugens 7 dage,  

mailto:cafe@va4syd.dk
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Ref.: er godkend af  dirigenten   
referatet findes med begge underskrifter  på hjemmesiden  www.va4syd.dk  efter 
påskeferien  2015 
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 Fotogruppen MØDES  hver tirsdag kl 19.00  
 PÅ GENSYN Blænde 22 se mere her www.va4foto.dk  

Faste aktiviteter 
 i Beboerhuset  APRIL 2015 

NB.: NYE TIDER 2015 med hjælp til IT 
 tirsdag den 7. APRIL  
kl 9:00 til 11:00 i  
Kanalens Kvarter 72 med morgenmad. 
Derefter kun torsdage formiddage 9, 16, 23 
og 30 april i Beboerhuset   
kl 9:00 til 11:00 kommer man efter kl. 10 kan 
man ikke regne med at få hjælp  
 
HUSK PENGE 
TIL KAFFEKANDEN 
Vel mødt til Alle  
Overitnørden 
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IT - morgencafe   
Hver torsdag kl 9 undtagen 2 april 
MORGENBOLLE IT OG HYGGESNAK 
  her har vi god tid til at hjælpe med bl.a 
opsætning og gode tips til at din pc, tab-

NØRKLEKLUBBEN 
Giver hjælp til hoser 
og bukser Hver onsdag kl 19:00 til 21:00 
undtagen 1 april.  
Kom og vær med til at lave lidt sy arbejde  
Hilsen Anne-lise og Anita 

 
STOLEGYMNASTIKKEN  
I BEBOERHUSET FRA APRIL HVER TIRSDAGHUSK 
HUSK  TIRSDAG 
KL 12:30 TIL  13:30 
          

SYDSPÆTTERNE   
APRIL MÅNED  
Onsdag d.8.april kl.13:  
Mindfulness  med Christel 
Og Kl.14: alm. ”Sydspætte” kaffe/kage. 
 
Onsdag d.22.april kl.14  
”Sydspætte” kaffe/kage. 
 

MVH Anette syd@va4syd.dk 
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Info fra Ejendomskontoret. 
 
Beboerservice 
Som tidligere omtalt i Betonhjertet vil beboerservice (dryppende 
vandhaner, løbende toiletter ect ) blive udført Mandag – Onsdag 
og Fredag formiddage. 
Dette gøres for at give mulighed for bedre planlægning og  opgave-
fordeling mellem medarbejderne. 
Der vil selvfølgelig stadig blive udført uopsættelige opgaver, så vi 
lader ikke nogen med akutte problemer i stikken. 
 
 
 
 
1.meter reglen. 
På beboermødet den 24 marts blev der ved-
taget et nyt sæt regler for pasning af 1 me-
terreglen. 
Derfor vil alle, der er tilmeldt denne ordning, modtage et brev med 
de nye regler, her vil det blive muligt at afkrydse om man forsat øn-
sker at være tilmeldt- eller ønsker at framelde  ordningen.  
Brevet vil blive omdelt medio april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Mail adresse  nedlægges: 
Der er stadig nogle af beboerne der bruger denne mail til ejendoms-
kontoret.  Driften@va4syd.dk den bliver nedlagt den 1 maj 2015. 
Derfor skal man huske at bruge denne mail fremover : 
afd67-4syd@bo-vest.dk    
 

mailto:Driften@4syd.dk
mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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Info fra Ejendomskontoret. 
Plast og plastemballage 

I boligområder med indsamling af plastemballage, må hård plast og 

plastfolie nu blandes. 

I de boligområder, hvor plastfolie og hård plast indtil nu er blevet 

sorteret i hver sin sæk, må alt mindre plastemballage nu lægges i 

samme sæk. 

Plastemballage er plastdunke, -bøtter, -poser og -folie, hvor der har 

været mad eller drikke i eller shampoo, sæbe, rengøringsmidler 

m.v.  Plastemballagen skal være tømt for indhold og måske skyllet, 

men den behøver ikke at være vasket ren med sæbe. 

Plast skal ikke længere sorteres efter trekantsnumre. Men plastem-

ballagen må ikke være større, end at det kan komme ned i indsam-

lingsstativets hul. Større plast ting skal afleveres på genbrugsstatio-

nen. Plastaffald, der afleveres på genbrugsstationen, må ikke inde-

holde rester af mad. 

Plastemballage fra husholdningen og plastaffald på genbrugsstatio-

nen behandles på forskellig måde på forskellige anlæg. Derfor stilles 

der forskellige krav. 

  
 
Ledig Carport nr. 56 i Svanens Kvarter 
  
Henvendelse til Belinda Lingskov Frandsen 
BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 
Telefon: 88 18 08 80 
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”Den af jer, der er uden synd, skal kaste den 
første sten” 
 

Når man går en tur i afdelingen og ser hvordan mennesker i det 
små har indrettet sig, er der trods strikse regler en forskellighed, 
der er f.eks. nogen der har hævet den del af plankeværket der går 
fra boligen og hen til havelågen, andre har hævet hele plankevær-
ket med et ekstra bræt, én har udskiftet pladen over hoveddøren 
med en glasrude og andre har opsat et åbent cykelskur. 
 

Der er formentlig ingen af dem, der har gjort det for at genere de-
res naboer og måske har de nogen gange gjort det i samråd med 
naboer, men fælles for dem alle, har de sikkert følt et behov for at 
tilpasse sig med nogle mindre ændringer, der ikke fysisk generer 
andre beboere, og det har vi levet glimrende med i flere år, lidt 
småbrok måske, og det er så det. 
 

Vi skal selvfølgelig have nogle regler så vores bebyggelse ikke bli-
ver det rene Klondyke, og man kan diskutere om der er en baga-
telgrænse for hvad driften skal kontrollere, det vigtigste er vel at 
afdelingen fungerer uden for mange problemer efter devisen lev 
og lad leve.  
 

Nogen mener at forskelligheden klæder vores bebyggelse og andre 
mener det modsatte, men fælles for os alle bør ønsket være, en 
størst mulig frihed for den enkelte, det skal bare ikke være på be-
kostning af naboens frihed. 
 

Det ville være rart, hvis vi gav hinanden lidt plads, for smag og 
behag er jo som bekendt forskellig, og man kan ikke gøre alle til-
freds, derimod kunne vi, i stedet for at vise nidkærhed og hakken 
på ”de andre”, forsøge at vise lidt storsind og tolerance og i den 
forbindelse ville det også være godt, hvis lokalplanen ville være en 
positiv medspiller, der i højere grad gav plads til individuelle be-
hov, men nu må vi se om det bliver nogle meget strikse og be-
stemte regler eller om der kommer en fleksibilitet som giver afde-
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lingerne mulighed for en større valgmulighed i valget af facadeud-
tryk, men vi håber at kommunalbestyrelsen vil give afdelingerne en 
større grad af selvbestemmelse i fremtiden, så vi kan afprøve be-
boernes ideer. 
 

I København har der i mange år været tradition for gavlmalerier, så 
hvem ved, måske skulle man spørge beboerne i Albertslund om det 
var noget der kunne bibringe byen et nyt kunstnerisk udtryk eller 
om de har andre ideer. 
Opgaven skal ikke være at begrænse hinanden, men at vi i fælles-
skab finder nogle rimelige rammer indenfor hvilke vi kan udfolde 
os. 
  
Hvis din nabo bliver glad så glæd dig, livet er så kort, så gør som 
soluret, tæl kun de lyse timer. 
 

Tommy Larsen 
Ørnens kvarter 

På  ”1974 Cafe” besøg i den  gamle By i Aarhus—tak til alle for en god tur…. 
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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, Glos-
trup 
 

Købes..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg samler på Lyholmer æggebægre, lysestager, blyantsholdere og 
vaser, Jens Quistgaard emaljekander og Kronjyden krydderikruk-
ker. Ligger du inde med noget du vil sælge, så kontakt mig på 
21909402 på sms og jeg ringer tilbage eller ring efter kl. 17.   
Venlig hilsen  Annette Jørgensen Hanen 
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BANKO 
Har du lyst til at spille banko så mød 
op i kanalens kvt 138 klokken 19 den 
10/4-2015 Det koster 55.00 kr for 6 
pladder samt kaffe og kage i pausen 
vi spiller 8 ordinære spil samt 2 ekstra 
spil  Tilmelding og betaling til Karin 
43620920/26599476 

 

Hvad gør du når dit hjælpemiddel går i stykker i 
weekenden? 
Onsdag den 29. april i Café 72, Kanalens Kvt. kl. 19.00-21.00. 
Vi er en gruppe kørestolsbrugere som gerne vil i dialog med kom-
munen omkring nye muligheder for hjælp og support i weekender 
og samtidig styrke det sociale netværk blandt borgere som er af-
hængige af deres hjælpemiddel. 
Vi byder på lidt kaffe og kage, så kom endelig forbi og bidrag til 
samværet og debatten. 
Tilmeld dig hos Tonny Bodal på 26 59 94 76 eller Flemming Dahl på 
31790223.  
 
 
 
 
 

Andelslandsbyen Besættes Oplev besættelsen lyslevende, 

Bustur lørdag den 2 maj kl 10.  
når Andelslandsbyen opfører et storslået totalteater, hvor 
publikum henføres til krigsårene. Man vil opleve luftalarm, 
alsang, krigsscener, vejspærringer, sabotage og meget, 
meget mere. Her er besættelsen lyslevende. 
Det koster 70 kr pr sæde og det dækker transport og 
indgang.  
Tilmelding til Tonny 26599476 husk at give besked 
hvis du bruger rolator el trehjulet scooter.  
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Genbrugspladstider i April 2015 
Alle hverdage kl. 11—11,25  
Torsdage 17 - 18 
Alle søndage  kl. 10  -  12  
PÅSKEN 2015: se side 3 
 
Genbrugsgruppen 

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 uundgåeli-
ge 
Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må an-

ses 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 
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK Hjemmeside bo-vest.dk 

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   

Tonni Lilja 
Jørgen Hansen 

Ørnen 2B 
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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Sæt X i kalenderen i april 
Foråret er over os og det klør i fingrene efter at komme ud i jorden. 
Det er stadig en god idé at samles om fællesarealerne og forskønne jeres 

omgivelser. 

 

Grøn Dag lørdag d.25. april 

Kommunen lægger igen op til en god dag på den nye miljøstation/
materialegård på Holsbjergvej/Gadagervej. Der kan hentes muldjord, 

regnorme, sjove og nyttige planter og meget mere. 

 

Kongsholmgruppen genopstår 

Vi har de sidste par år hygget os med at motivere parkgæsterne til at ryd-
de op efter sig. 

Iført veste, snappere, poser og handsker, har vi turneret rundt mellem 

gæsterne.  
Vi fik taknemmelige tilkendegivelser, prøvesmagninger og mindre og min-

dre affald til følge. Derfor fortsætter vi i år. Hvis i vil deltage, kan i hen-
vende jer til Anette eller Lena fra miljøgruppen. (Mail og mobilnr. findes på 

side 23). 

 

Affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening Søndag 

d.19. april 
Igen i år vil vi gerne deltage i konkurrencen om at samle mest affald op i 

vores nære omgivelser. 

Sidste år kunne vi ikke finde meget i afdelingen, men på områder, der 
grænser op til os var der gevinst. Vi kunne slutte af med en hyggelig fro-

kostsammenkomst….. 
 

Gåtur på volden Store bededags aften d.30.april 

Vi mødes på volden ved Brogårds Plads kl.19 og starter voldvandringen 
derfra. 

Der er muligvis en øl- eller vandpause på vejen – traditionen tro. 
Vi afslutter med hveder og kaffe/saft 

og en lille sang med tilhørende musik. 

 
Beboerhuset Ørnen. 

 
Svanens kvarter 22 

 
Vel mødt     Miljøgruppen 

 


