VI SES FREDAG DEN 4 SEPTEMBER KL 15:00
INDHOLD: BUDGET BEBOERMØDE D.7 SEP. KL 19:00 INDVIELSE D.4.SEP. PÅ BROGÅRDSPLADS - CAFE ØRNEN KALENDEREN SEPTEMBER - 50 ÅRS JUBILÆUM
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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,

BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja,
Næste BETONHJERTE udkommer 1 OKTOBER 2015 , Indlæg og
lign. til bladet skal være indleveret inden 25. SEPTEMBER 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: Jørgen Hansen se side 6

2

Betonhjertet SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER MENU
3. SEPTEMBER

LUKKET VI HAR JO FEST 4 0G 5 SEP

10 SEPTEMBER

LIDT ”ITALIANSK FLÆSKESTEG” SOM HERREHOLDET LAVER

17 SEPTEMBER

MENUEN ER KYLLING SOM ULLA LAVER

24SEPTEMBER

JA SÅ SKAL VI SIGE FARVEL TIL ET PAR FASTE BEOERE
SÅ DERFOR STÅR DEN PÅ ”FRANSK FUGL”

Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00)
cafe@va4syd.dk El. smid en seddel ind i beboerhuset.

Grillaftenen på Brogaards plads

Igen i år havde vi en hyggelig aften på pladsen.
Vi var omkring 50 mennesker der fik mange hyggesnakke og spiste
god mad.
De fleste havde bestilt den gode mad i forvejen hos Café Ørnen.Tak til Tonny, Willy og Jørgen.
Tak til Henry for at hjælpe os med at flytte borde, stole og bænke
frem og tilbage fra huset.

Miljøgruppen
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se flere billeder på SIDE 11
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Afdelingsbestyrelsens affærer

På afdelingens hjemmeside www.va4syd.dk kan man finde referaterne
fra vores møder. Derudover er det altid muligt, at kontakte os på bestyrelsen@va4syd.dk hvis I har noget, I gerne vil drøfte med afdelingsbestyrelsen.
Budget beboermøde den 7. september
Sammen med den husstandsomdelte indkaldelsen til beboermøde, har
alle modtaget afdelingens budget for 2016. Og for anden gang indenfor
får år, er det lykkedes at udarbejde et budget, som ikke indeholder en
huslejestigning.
Hvis Du vil vide mere om budgettet, så ses vi til beboermøde den 7. september - vel mødt.
Fremtidens affaldsløsninger
Som konsekvens af kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende fremtidens affaldsløsning, så skal vi senest den 1. november meddele kommunen hvilken affaldsløsning afdelingen fremover benytter sig af. På et tidligere tema beboermøde var det tilslutning til, at arbejde videre med et
nedgravet affaldssystem. Denne gang skal beboermødet derfor træffe
beslutning om hvorvidt, det er denne løsning vi vil have, samt hvordan
løsningen finansieres. Det endelige projekt forventes forelagt et beboermøde til godkendelse, i løbet af vinteren.
Forslaget er husstandsomdelt sammen med beboermøde indkaldelsen.
Etablering af vaskeplads på materialegården
Vaskepladsen på materialegården er stort set færdig og vi arbejder nu
på at lave et adgangssystem, så beboere kan bruge vaskepladsen når
der ikke er andre aktiviteter dér. Der er både en miljømæssig forsvarlig
afledning af vaskevandet og strømstik til jeres støvsugere, så biler og
campingvogne kan få en grundig rengøring.
Bedste hilsner
Flemming V. Wallin på vegne af afdelingsbestyrelsen
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Albertslund den 31 august 2015

Materialet er hustandomdelt og kan ses på nettet

Efterårsferie 2015
Vi har reserveret hovborglejeren på Langeland fra den
12/10-15 til den 16/10-15 vi har planlagt en tur til Rudkøbing / langelandsfortet og en tur til Legoland Det
kommer til at koste 600 kr for voksne og 300 kr for børn
der skal betales det halve af prisen ved tilmelding og
resten til infomødet og pengene tilbage betales kun ved
alvorlig sygdom i nærmeste familie Tilmelding her på
siden eller til Anja eller tonny Der er infomøde tirsdag
den 8/9-2015 kl 19 i beboerhuset svanen 22
Hilsen tonny og Anja
Tilmeldning: tonny.bodal@gmail.com
Betonhjertet SEPTEMBER 2015
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Indvielse af Mikael Hansens landart projekt på Brogaards plads Fredag den 4.september 2015
og 50 års jubilæum.

Vi Starter kl 15.00 med velkomsttale og taler fra Mikael Hansen og Lars Toft Simonsen, som er formand for kulturudvalget.
Efter afsløring af projektet spiller Nielsen swingtime band et
par timer i sommervarmen.
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Jubilæumsfest den 5. september
Program:
Kl. 17.00

Velkomst ved Flemming Wallin
Musikalsk underholdning ved Desperado Rocks
Kl. 18.00 Spidstegt kalv og kartoffelsalat (Udsolgt)
Kl. 19.00 Musikalsk underholdning ved Desperado
Rocks som er et Albertslund Rock N Roll party band som spiller bla. dansk og engelsk rock
Tilmeldning til maden er slut, men man er velkommen til at
kikke forbi og hygge sig til god musik .
Øl og vin vand kan købes

Betonhjertet SEPTEMBER 2015
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Opsamling af miljøgruppens arbejde april - september 2015
Medlemmer:
Valgte: Anne-Lise Hansen, Anette Voergaard, Benny Pedersen, Tommy Larsen og Lena Kujahn. Tommy er trådt ud af udvalget og Anette holder orlov.
Vi ser gerne, at andre træder ind. I kan have interesse for enkelte temaer
inden for miljøområdet og fokusere på det. Man skal ikke kunne det hele.
Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen.
Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat ” at bidrage
til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være miljøresurser til vore efterkommere. ”
Samarbejdspartnere:
Vi samarbejder løbende med driften om udearealer og energiforbrug.
Med Agendacentret om forskellige kampagner og temamøder de kunne finde
på. Vi har bl.a. givet husly til deres arrangementer til deres temamøder om
våde enge og de nye affaldssorteringsmuligheder.
Vi deltager i BO-VEST regi, hvis det har med miljø at gøre.
Inviterer gerne naboafdelingerne til arrangementer.
Orientering til beboerne:
Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, via opslag og skrivelser og
ved forskellige arrangementer såsom Café Ørnen, Sydspætterne mv.
Vi har det sidste ½ år arbejdet med følgende:
Brogaards plads:
Forskønnelse og erstatning for det fældede træ i samarbejde med driften og
kommunen.
Til 50 års jubilæet først i september skal pladsen være forskønnet og Mikael
Hansens Land Art projekt færdigt. Inden da har der været forhandlinger med
kommunen om alternativer til det træ, der ikke kunne skaffes. Da vi fik ideen
med Mikael, som er internationalt kendt som kunstner og som bor her i afdelingen, indkaldte vi beboerne omkring pladsen og afdelingsbestyrelsen til
fremvisning af skitsen til projektet. Mødet gav opbakning til, at Mikael kunne
arbejde videre med projektet. Senere hen har skitsen været vist i Betonhjertet. Det har skabt noget debat, hvilket kun er godt.
Udearealer:
Markvandring med driften:
Vi har haft nogle markvandringer med driften, hvor vi har gennemgået vedligeholdelse af de grønne områder og beskæring af beplantning.
Der er oprettet et udvalg til kvarterspræg og forskønnelse af udearealer i
samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Det er besluttet, at der skal gøres noget for at forskønne afdelingen, da vi først bliver renoveret om 3 år ca. Det
satser vi på sker snarest.
Forsøg:
Vi har pt. et forsøg i gang med mindre græsslåning på skråninger og på
græsarealet langs Vridsløsevej. Der har været gang i debatten for og imod
projektet. Der bliver indkaldt til evalueringsmøde sidst på efteråret.
Beboerhenvendelser:
Vi behandler beboerhenvendelser i samarbejde med driften.
Der har været henvendelser vedr. beskæring af stor beplantning, fældning af
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træer og tilskud til indkøb til forskønnelse af fællesarealer.
I 2010 har beboermødet vedtaget regler for ”Vedligeholdelsespolitik for stor
beplantning i VA 4 syd”. Der står bl.a. at træer ikke fældes når de er raske og
ikke er til skade for bygninger, kloaker mv.
Affald:
Vi har i samarbejde med driften og genbrugsgruppen arbejdet på en ny affaldsordning på baggrund af kommunens forslag. Vi har deltaget i kommunens høringsproces. Resultatet fremlægges på beboermødet.
Kongsholmgruppen:
Gruppen har ikke haft meget at lave i sommer. Forsommeren var kold og de
familier, der bruger parken har igen i år holdt ramadan eller meget lange ferier. Der kommer dog flere og flere andre familier ned i parken og det er jo
hyggeligt.
Grønt regnskab:
El-, vand- og varmeforbruget er stort set det samme i 2014, som det var i
2013.
I 2012 var forbruget lavere. Sikkert som en virkning af vores sparekampagner
i samarbejde med Agendacentret.
Beboeraktiviteter:
Vi har holdt de traditionelle beboerarrangementer med god beboeropbakning,
hjælp fra frivillige og til tider i samarbejde med Café Ørnen.
Tak for det
Miljøgruppen

Betonhjertet SEPTEMBER 2015

9

Invitation til

FÆLLESSANG

Mandag den 5 oktober i Kanalens Kvt. 138 - 2620 Albertslund
kl. 19.00 - 21.00
Vi synger sange fra Arbejdersangbogen - og fra Kai Norman
Andersens repertoire
Få et/to glas vin og kaffe
med kage
samt en unik og engageret
guitarist - Rene Nielsen
alt dette for kr 45.tilmelding til Karin på
tlf 26599476 /25320980

BANKO I KANALENS KVT. 138

Der er kaffe og kage og masser af hygge.
Tid og sted:
fredag 11 september kl 19 -22 i Kanalens kvt.
138.

Pris: Beboere i Kanalen:40 kr. Gæster: 50 kr.
Tilmelding og betaling
til Karin
25320980/26599476
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EN HYGGELIG AFTEN PÅ BROGÅRDSPLADS MED FOTOGRAFEN LUNAU PÅ BILLEDET OG FIRE GLADE KOKKE
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Faste aktiviteter
i Beboerhuset SEPTEMBER 2015

Fotogruppen mødes hver tirsdag kl 19:00
PÅ GENSYN Blænde 22 se mere her www.va4foto.dk
Foto udstilling i Opstandelseskirken i september måned
HUSK FERNISERING I KIRKEN TIRSDAG DEN 1 SEP. FRA
KL:: 14 til 16
Vi giver et glas og lidt chips

SYDSPÆTTERNE
SEPTEMBER MÅNED
Vi ses til kaffe og kage
onsdagene d.9. og 23. september
Kl. 14.

MVH Anette syd@va4syd.dk
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IT - morgencafe
Hver torsdag kl 9 også i september måned
MORGENBOLLE IT OG HYGGESNAK
her har vi god tid til at hjælpe med
bl.a opsætning og gode tips til at din
pc, tablet eller smartphone. It nørderne
Ps tirsdag den 1 sep kl. 9 i cafe 72
kanalens kvt 72

NØRKLEKLUBBEN
Hver onsdag kl 19:00
i efteråret laver vi tasker
Alle er velkomne
Annelise og Anita

STOLEGYMNASTIKKEN
I BEBOERHUSET FRA SEPTEMBER HVER TIRSDAG
HUSK HUSK HVER TIRSDAG FRA KL 11:00 TIL 12:00

Betonhjertet SEPTEMBER 2015
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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 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 M alervangen 1, 2600 Glostrup Telefon 88180880
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK Hjemmeside bo-vest.dk

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

26
61
24
43

59
69
24
62

94
36
40
30

76
62
74
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
Email: Afdelingsbestyrelsen@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
Lena Kujahn

Ravnen 14 B

28 83 07 02

Beboerhusgruppen beboerhuset@va4syd.dk
Tove Meyling
Ørnen 17 A
43
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B
28
Informationsudv. info@va4syd.dk
Tonni Lilja
Ørnen 2B
43
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B
28
Fotogruppen foto@va4syd.dk
Tonny Bodal
Svanen 3 A
Sydspætterne syd@va4syd.dk
Anette Voergaard
Ørnen 28 B

64 84 66
93 72 51
62 30 30
93 72 51

26 59 94 76
61 45 45 45

Flere oplysninger på hjemmesiden www.va4syd.dk
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Indvielse af den første legeplads i vores afdeling ca 1968 og herunder indvielse af vores
dejlige beboerhus 2005
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