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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja,  
Næste BETONHJERTE udkommer 1 juni 2015 , Indlæg og lign. til 
bladet skal være indleveret inden 25. MAJ 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 Portræt af en blishøne ved Uglens kvt. 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 
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7. MAJ  PØLSER MM  ANNETTE OG TOVE 

14. MAJ LUKKET PGA LUFTFARTDAG 

21 MAJ DAGENS RET MAJA OG TAGE 

28. MAJ NOGET MED VILDT TONNI, TAGE OG JØRGEN  

  

MAJ  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 

 

Aftentur på volden Torsdag d. 30. april kl. 19. 
Henny laver gullasch gryde i cafe ørnen kl 18 husk tilmeld-
ning (cafe@va4syd.dk)  
Vi mødes på volden ved Brogaards plads. Hos Lone og Lars 
får vi en hyggesnak og en øl eller vand.  
På et tidspunkt går vi tilbage til beboerhuset.  
Der får vi varme hveder og synger nogle sange akkompag-
neret af Dan. 
  

mailto:cafe@va4syd.dk
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Afdelingsbestyrelsens affærer  
På beboermødet den 24. marts blev afdelingsbestyrelsen opfordret til at 
prioritere beboerinformation højere. Det var et punkt, vi længe har ønsket 

at forbedre, så det var et positivt og nødvendigt skub i den rigtige retning 

- hvorvidt vi kan leve optil vores og jeres forventninger må tiden vise. Vi 
har forsøgt at systematisere informationen, og vil fremover bestræbe os 

på at hver udgave af Betonhjertet indeholder information fra afdelingsbe-
styrelsen. 

 

På afdelingens hjemmeside www.va4syd.dk, kan man finde referaterne fra 
vores møder. Derudover er det altid muligt at kontakte os på bestyrel-

sen@va4syd.dk hvis I har noget, I gerne vil drøfte med afdelingsbestyrel-
sen. 

 
Asbest i afvaskningsvand 

Som det fremgik af afdelingsbestyrelsens beretning på beboermødet den 

24. marts, så arbejdes der på at vaske vores huse - et projekt der længe 
har været undervejs. Projektet blevet forsinket, fordi der er konstateret 

asbest i spildevandet, efter afvaskning.  
Derfor har Ejendomskontoret kontaktet Teknologisk Institut, der hjælper 

med kompetent rådgivning om hvordan der skal arbejdes med dette uden 

at sætte helbredet på spil for hverken beboere eller Ejendomskontorets 
ansatte. 

Samarbejdet med Teknologisk Institut har affødt en afvaskningsløsning, 
som hverken belaster miljø eller mennesker. Altså skulle det tekniske være 

på plads. Sagen afventer nu kommunens godkendelse, som naturligvis 
også skal indhentes.  

 

Varmevekslere 
Som et element i den kommende renovering, omlægges varmeforsyning til 

lavt temperatur forsyning, hvilket betyder at vores varmevekslere skal ud-
skiftes. Fjernvarmeværket har tilbudt at overtage driften af varmeveksler-

ne i afdelingen. Da det er en af de største, enkeltstående opgaver for drif-

ten, så vil det frigøre meget tid for medarbejderne, hvis de ikke længere er 
ansvarlige for denne drift.  

Driften er dog tilbageholdende, da man ikke ønsker at gå på kompromis 
med det serviceniveau, som man er i stand til at tilbyde på nuværende 

tidspunkt. 
Overtager fjernvarmeværket driften af varmevekslerne, vil det påvirke hus-

lejen i nedadgående retning, mens varmeregning vil stige - formodentligt 

med stort set samme beløb.  

http://www.va4syd.dk
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
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For beboere der modtager boligsikring vil det samlet set betyde en stig-

ning i boligudgifterne, da der kun ydes boligsikring på huslejen. 
Afdelingsbestyrelsen er enig i driftens tilbageholdenhed omkring service-

niveauet, og ønsker en totaløkonomisk vurdering, inden problemetikken 
forelægges et beboermøde. 

 

Svanens stikvej 
Der er usikkerhed om hvorvidt det er kommunen eller afdelingen, der har 

ansvaret for vedligehold af Svanens Stikvej – hvilket også tydeligt frem-
går af stikvejens tilstand.  

Selvom den nuværende stand forhindrer fartbøller på denne vej, er den 
højst utilfredsstillende, og Ejendomskontoret vil nu henvende sig til BO-

VEST for at finde en løsning på dette gamle problem. 

 
Bedste hilsner 

Flemming V. Wallin på vegne af afdelingsbestyrelsen  
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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 har alle, der er tilmeldt denne ord-
ning, modtaget et brev med de nye regler, her skal I huske at af-
krydse om man forsat ønsker at være tilmeldt- eller ønsker at fra-
melde ordningen og husk at aflevere det tilbage til Ejendomskonto-
ret inden 1 maj 2015. 
 

 
E-Mail adresse  nedlægges: 
Der er stadig nogle af beboerne der bruger denne mail 
til ejendomskontoret.  Driften@va4syd.dk den bliver 

nedlagt den 1 maj 2015. Derfor skal man huske at bruge denne mail 
fremover : 
afd67-4syd@bo-vest.dk    
 
Husk  
Ingen sorte poser på genbrugspladsen. 
Der er pt tilbud på klare poser  så husk 
næste gang du er i byen køb et par ruller  

mailto:Driften@4syd.dk
mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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Info fra Ejendomskontoret. 
Vedr.: Tilbage levering af nøgler. 
 
Ejendomskontoret har gennem en årrække haft en nøgle til 
nogle af beboernes boliger opbevaret. 
Dette med henblik på, at håndværkere og vores egne medar-
bejdere på opfordring af jer,  
kunne udføre opgaver i jeres bolig. 
 
Vi kan desværre ikke yde denne service fremover. Dette skyl-
des forsikrings forhold som påpeger, 
at boligen er ukrænkelig og vi ikke kan dække lejernes indbo 
via egen forsikring i tilfælde af tyveri  
af nøgler i vores varetægt. Hvorfor vi nu levere jeres nøgle re-
tur. 
Efter aftale med jer, vil vi stadig modtage nøgler når der skal 
udføres arbejde i boligen. 
Når arbejdet er udført, vil nøglerne blive leveret retur til jer. 
Med venlig hilsen 
Ejendomskontoret 

 
Græsslåning 
Miljøgruppen og driften har lavet en ny plan som græsset vil blive  
slået efter i år. 
Almindelige plæner vil blive slået hver 14 dag, når græsset er i 
vækst. 
Græsarealet langs Vridsløsevej vil kun blive slået 2 gange årligt.  
Voldene bliver kun slået en gang om året. 

 volden ved Ørnens kvt. 
Så de vilde planter kan udfolde sig og til glæde for insekter og fugle-

livet.        Venlig hilsen Miljøgruppen og Ejendomskontoret. 
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Indbydelse til temamøde om forskønnelse af fælles-
arealer i 4 syd. 

Tirsdag d. 19. maj kl. 19 
I beboerhuset 

Beboermødet i marts bevilligede penge til forskønnelse af vores afde-
ling. Vi afventer stadig renoveringen og har derfor lyst til at der sker 
nyt i afdelingen. 
Har du lyst til at være med, så kom med til mødet og giv ideer til liv 
og forandring, som nyttehaver, beplantning, hyggepladser mv. Alle 
ideer er velkomne – store som 
små. 
 Løgplæner 
 Frugtbuske 
 Staudehaver 
 Kartofler 
 Krydderurter 
 Mobile højbede og borde og 

bænke 
 Kvarterslogo på redankasserne 
 Farvede belægningsfliser 
 
Har i fremlagt forslag tidligere er i 
velkomne til at tage dem med som inspiration. 
Vi arbejder på at få en ekstern oplægsholder til at indlede mødet 
med god inspiration. 
Sæt X i kalenderen og tag naboen med. Alle er velkomne. 
Under mødet vil der blive orienteret om den nye lokalplans dispensa-
tionsmuligheder, hvad angår farvesætningen af vores huse. 
 
Venlig hilsen 
Udvalget til kvartersudtryk og byfornyelse 
Flemming V.Wallin, Tommy Larsen, Dorte Larsen.  
Rein Rubenkamp, Tove Jensen og Lena Kujahn. 
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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  MAJ 2015 

NB.: NYE TIDER 2015 med hjælp til IT 
 tirsdag den 5. MAJ  
kl 9:00 til 11:00 i  
Kanalens Kvarter 72 med morgenmad. 
Derefter kun torsdage formiddage 7, 21,  og 
28 maj 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 14 maj 
MORGENBOLLE IT OG HYGGESNAK 
  her har vi god tid til at hjælpe med bl.a 
opsætning og gode tips til at din pc, tab-
let eller smartphone. It nørderne 

NØRKLEKLUBBEN 
Giver hjælp til hoser og bukser Hver onsdag 
kl 19:00 til 21:00  
Kom og vær med til at lave lidt sy arbejde  
Hilsen Anne-lise og Anita 
Ps. Onsdag den 13 maj lukket 

SYDSPÆTTERNE   
MAJ MÅNED  
Onsdag d.6 .maj kl.13:  
SKOVTUR til Boserup med kaffe/kage. 
 
Onsdag d.20.maj kl.14  
”Sydspætte” kaffe/kage. 
 

MVH Anette syd@va4syd.dk 

 
STOLEGYMNASTIKKEN  
I BEBOERHUSET FRA MAJ HVER TIRSDAGHUSK 
HUSK  TIRSDAG NYE TIDER 

KL 11:00 TIL  12:00 
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Affaldsindsamling søndag d.19. april 
Danmarks Naturfredningsforening arrangerede igen i år affalds-
indsamling landet over. 
En lille sluttet flok fra vores afdeling var rundt – både i afdelin-
gen og udenfor. 
Der var ikke meget affald i vores afdeling. Driften gør det godt 
og i beboere passer også godt på ikke at smide affaldet uden 
for skraldespandene. Dog finder man visne grantræer og løg-
planter flydende på græsplænen ved Vridsløsevej. Et sted, der 
gerne skulle syne vores afdeling udadtil… 
 
Vandhaverne vores egen lille naturperle med frøer, salamander, 
vanddyr og fisk, en lille gedde, frøæg og haletudser, ænder 
med ællinger, fugleliv med bl.a gærdesmutten, rødhalsen og  
spætten.  
Det ser ikke god ud at der på en dag indsamles 40-50 kg pla-
stik mv. i vandhaverne. 
 
Vi fandt også rigtigt mange cigaretskodder rundt omkring i af-
delingen. Det er også affald….. 
 
Hvis i lod være med at smide je-
res skodder, vil det spare driften 
mange timer, som kan bruges til 
fornuftigere ting.  
”Skod er så små, at fejemaski-
nerne ikke kan få fat på dem al-
le, og samtidig har de tendens til 
at lægge sig ned mellem fliser og 
brosten, så de i stedet skal sam-
les op med håndkraft et efter et.  
 
Herudover tager det naturen helt op til fem år at nedbryde et 
cigaretfilter. ” 
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Lommeaskebægere kan fås hos driften og i Agenda-
centret. 
PS. Vi samlede ikke de mange hundelorte op, der især var i 
græsset rundt omkring. Det er ulækkert for driften at slå 
græs, der er belagt med dem og vi andre bryder os ikke om 
at træde i dem. Der er rigeligt med hundeposer og skralde-
spande. 
’ 

 

Køb - salg og bytte  i Beboerhuset  
søndag d.31. maj kl.13 - 16 

Har i tøj eller ting og sager i gerne vil af med? 
Kontakt Anita (24 24 40 74) eller Lena (28 83 07 02) hvis i vil 
skrives op til et bord. 
De, der har borde, kan møde frem kl.11. 
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 BUSTUR TIL MOESGÅRD MUSEUM 
SYD FOR AARHUS 
ONSDAG DEN 27 MAJ AFGANG 
7:45 (ODDEN– AARHUS) HJEMME 
IGEN CA 19.00 
PRIS ENTRE TIL MUSEET 110,00 
KR. 
BUSTUR CA 100 KR  
TILMELDING: INFO@VA4SYD.DK 
EL. 28937251 
 

Den Første Kejser - Kinas ter-
rakottahær 

Udstillingen præsenterer over 120 
genstande fra kejser Qin Shi Hu-
angdi's gravkompleks og fra Qin- 
og Han-dynastiet. I udstillingen vil 
publikum blandt andet kunne ople-

ve 10 af de store terrakottafigurer i form af soldater, em-
bedsfolk og en hest, som blev fundet i kejsergraven. Gen-
standene er specielt udvalgt og sammensat til udstillingen på 
Moesgaard Museum og kommer fra ti forskellige museer i 
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Andelslandsbyen Besættes Oplev besættelsen lyslevende, 

Bustur søndagden 3 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.  

 
 
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 
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Genbrugspladstider i maj 2015 
Alle hverdage kl. 11—11,25  
Torsdage 17 - 18 dog lukket d.14 maj 
Alle søndage  kl. 10  -  12 dog lukket 
24/5 pinsedag -  
anden pinsedag 25/5 kl 10  - 12  
 
Genbrugsgruppen 

VAGTORDNING    
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 fredag den 15. maj lukket 
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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Nu skal der være Våde Enge i Kongsholmparken 
 

Invitation til møde om Våde Enge i Kongsholmparken 
mandag den 18. maj kl. 19.00 i beboerhuset Ørnen 

 
I lavningen for enden af vandhaverne begynder HOFOR til efteråret at 
anlægge såkaldte Våde Enge. I forvejen har vi gode erfaringer i Al-
bertslund med de Våde Enge i Egelundparken. 
Våde Enge er et område, der til daglig vil være fugtigt, men som i til-
fælde af skybrud kan oversvømmes og tilbageholde rigtig meget 
vand. Det er nødvendigt, for at Store Vejleå ikke skal gå over sine 
bredder (hvilket de især længere nede ad åen i Vallensbæk og Ishøj 
er bekymret for). 
Men Våde Enge giver også en mere varieret natur, og så bliver vandet 
renset, inden det løber ud i Store Vejleå. 
 
Projektleder fra HOFOR Helle Kay vil på mødet fortælle om pro-
jektet og om planerne for at gøre området endnu mere rekreativt og 
attraktivt. 
Efter oplægget går vi alle sammen med Helle Kay til Kongsholmpar-
ken for konkret at se, hvor de Våde Enge skal etableres og for på ste-
det at få forklaret, hvordan det hele kommer til at se ud. 

 
Med venlig hilsen 

Danmarks Naturfredningsforening, Agenda Centeret og Miljøgruppen i 
VA4SYD 


