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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.

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja,
Næste BETONHJERTE udkommer 1. februar 2017 Indlæg og lign.
til bladet skal være indleveret inden 25. JANUAR 2017
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.
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januar MENU

TORSDAG DEN 5. JANUAR NYTÅRSTORSK MED DET HELE
TORSDAG DEN 12. JANUAR Madgruppen har holdt en tiltrængt
julepause og glemt at planlægge de 3
TORSDAG DEN 19 JANUAR andre menuer. Men ro på der bliver
lavet mad - på hjemmesiden kommer
TORSDAG DEN 26 JANUAR det til at stå efter den 5 januar.
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 der er kun plads til 40

HUSK HUSK
Med alt det gravearbejde der er de næste par år så kan der opstå
forskellige afbrydelser i fx vand varme
Du kan følge drift status på
Varme :www.albertslundforsyning.dk her kan du også tilmelde dig
en sms ordning.
Vand : www.hofor.dk her kan du også tilmelde dig sms ordning
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Beboerhuset
januar 2017
tirsdage

D.3. Stolegymnastik
D.10 Annelise 2859 6065
D.17 Vi ses den 3 januar 2017 Kl 11:00 til 12:00
D.24

Tirsdage

D.3.
D.10 Fotogruppen
D.17 Tonni Bodal 2659 9476
D.24

Onsdage

D.4.
D.11 Nørkleklubben
2424 4074
Kl 19:00 til 21:00
D.18 Anita
Vi
ses
den
4
januar
2017
D.25

Onsdage

Sydspætterne
Se program side 7 og
D.18 bagsiden
Anette 6145 45 45

Kl 19:00 til 21:00

Kl 14 til 16

D.5
Tors- D.12 Morgenbolleit
12 om google foto
dage D.19 Den
Jørgen
2893 7251
D.26

Kl 9:00 til 10:14

D.5
Tors- D.12 Cafe ørnen
dag
D.19 Se side 3
D.26

Kl 18:00 til 21:00

Efter behov Røgholdet kontakt Tonni Lilja 50 71 44 71
Tupperwarearr. Den 21 Se side 7 og jazz den 22 se bagsiden
Aktivitet i Kanalens kvarter 138
BANKO den fredag den 13 januar 2017 kl 19
TILMELDING KARIN 25320980 EL TONNY 26599476
Aktivitet i Cafe 72 Kanalens kvt 72
Morgenbolleit tirsdag den 3. januar kl. 9:00
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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.
Ny affaldsordning
Den 4. december blev afdelingens nye affaldssystem officielt taget i
brug, hvilket skete med 9 små seancer – én ved hver affalds-ø. Ser
man bort fra de gener, som opstod da de gamle affaldsstativer ikke
blev tømt, som det ellers var meldt ud, og derudover nogle indkøringsproblemer omkring den nye tømningsfrekvens, så er overgangen til de nye molokker tilsyneladende sket uden de store problemer. Ifølge Agenda centrets uvidenskabelige stikprøve undersøgelse, så er vi beboere generelt gode til kildesortering, og vi får anbragt affaldet der hvor det hører til.
Selvom moloksystemet generelt lever op til adgangs og brugskrav
for eksempelvis kørestolsbruger, så vil der ved enkelte affalds-øer, i
starten af det nye år, blive kigget på, og eventuelt ske en justering
af det omkringliggende terrænniveau. Er der beboere, som oplever
at adgang til og den daglige brug af affalds-øerne kan optimeres,
så kontakt ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen.
I forbindelse med projekteringen af de 9 affalds-øer, så har teknikere og rådgivere glemt, og vi andre ikke skænket det en tanke, at
det indimellem bliver mørkt. Denne udfordring er midlertidig løst
ved at der er opsat lamper på udvalgte, og i visse tilfælde meget
kreative steder. Mere permanente løsninger vil snarest blive etableret, og alle molokker vil derudover blive markeret med reflekser.
Renovering
Fra fokusmøderne i september og oktober er der en meget lang
liste over ønsker, forventninger og håb, til renoveringen af vores
boliger. Disse rigtig mange input behandles i byggeudvalget, og vil
ende ud i en indstilling til beboermøde om hvad der skal sendes i
udbud. Det er på mange måder en spændende proces, men til tider
også en kompliceret en af slagsen, da ønskerne, forventninger og
håb ikke altid hænger sammen, og på nogle område er i konflikt
med tidligere beslutninger og kutymer.
Processen er ikke så fremskreden, at det er muligt at give et klart
billede – de eneste sikre konklusioner, som kan drages på nuværende tidspunkt er, at den endelige renovering ikke kommer til at
Betonhjertet JANUAR 2017
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indeholde alle input, da der vil skulle ske en prioritering, og at det
bliver beboermødet, som træffer den endelige afgørelse.
En revideret køreplan for det videre arbejde omkring renoveringen,
forventes klar i løbet af vinteren.
Driftssamarbejde og effektiv drift
Budgetbeboermødet i september gav afdelingsbestyrelsen mandat
og økonomi til, under overskriften effektiv drift, at arbejde på udvikling af et driftssamarbejde med VA 4 Række. Arbejdet skrider
stille og roligt fremad med ikke så få ideer til hvor der kan effektiviseres og opnås besparelser. Arbejdsgruppen blev relativt hurtigt
enige om, at eksempelvis snerydning og glatførebekæmpelse var et
oplagt outsourcingsemne. Med udsigt til at kunne drage fordel af
en outsourcing allerede på 2017 regnskabet, blev der indhentet
tilbud. Det viste sig, at en umiddelbar besparelse på outsourcing af
snerydning og glatførebekæmpelse, den er ikke eksisterende – snarer tværtimod.
Ideen om at outsource snerydning og glatførebekæmpelse er dog
ikke lagt på is, men indgår som et element i det katalog af effektiviseringer og besparelser som arbejdsgruppen har med, når budgetoplægget for 2018 skal udarbejdes.

Godt nytår
Alle beboere, ansatte og andet godtfolk ønskes et rigtig godt nytår
- pas godt på jer selv og hinanden.
Bedste hilsner
Flemming V. Wallin på vegne af afdelingsbestyrelsen

Sydspætterne januar 2017
Godt nytår til alle
18 januar : vi mødes i huset kl 14
Drikker kaffe og hygge snakker .
Planlægger måske lidt af 2017
Hilsen Anette
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Snerydning mm.
I foråret 2013 besluttede vi, på baggrund af flere klager, at ændre på vores måde at udføre snerydning.
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.
Beklager meget denne ændring, men den er desværre nødvendig.
Venlig hilsen Driften i 4syd.
Ps.: Husk at vi ikke kan udføre glatførebekæmpelse og snerydning på stier, hvor beboerne har placeret cykler-barnevogne, cykelanhængere og lign.

Kom og lær lidt om googlefoto
torsdag d. 12 januar 2017 kl ca 9:30
Dvs når vihar drukket kaffe og spis en
morgenbolle ….Jørgen
Tupperware arrangement i BEBOERHUSET

Lørdag den 21 januar 2017 kl 14
Vi ses vi giver en kop kaffe el the og kage
Hilsen nørklegruppen
Betonhjertet JANUAR 2017
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Nyt fra Brugergruppen – Dec. 2016
Den nye affaldsordning var (selvfølgelig) hovedpunktet på Brugergruppemødet i december.
Den nye affaldsordning er nu trådt i kraft rundt om i byens boligområder.
Det betyder, at meget mere bliver sorteret og genbrugt. Og tjek har vist,
at albertslunderne er rigtig gode til at sortere – også i de nye fraktioner. I
boligområder med fælles affaldsøer, er alt allerede fint og flot 75 % af
stederne. Det er en rigtig godt start.
Desværre har afhentningen af affaldet ikke været lige så god. Derfor var
Vestfor-brændingen inviteret med til mødet, for at give en status på problemer og løsninger.
Problemerne har først og fremmest været manglende og uregelmæssige
tømninger, men også problemer med det nye IT-system, vanskeligheder
med at bruge Nem-ID, lange ventetider, når man kontakter Kundeservice,
og utilfredshed med at boligejere skal tilmelde afhentning af haveaffald og
storskrald, i stedet for at skraldemanden kommer automatisk.
Vestforbrændingen oplyste, at det lysner.
De er ved at have styr på tømningerne, og de har indsat en ”akutbil”, altså en skraldebil der kan køre rundt og tømme de steder, hvor den ordinære tømning har kikset. Der vil stadig være uregelmæssigheder, men der er
slet ikke så mange, som der har været.
Vestforbrændingen har også fået bedre styr på det nye IT-system, og så
arbejder de på at forenkle bestillingerne ved at droppe Nem-ID. I fht. at
gå tilbage til ”rute ordningen”, hvor skraldemanden automatisk kører
rundt og samler haveaffald og Storskrald, i stedet for at den enkelte skal
tilmelde sig afhentning, er de ved at undersøge, hvor meget dyrere ”rute
ordningen” vil være, og så må boligområderne tage stilling til, hvad de vil.
Alt i alt har det været nogle hårde første måneder med det nye affaldssystem, men det er blevet bedre, og det skal nok komme til at fungere tilfredsstillende – for ”selvfølgelig skal det bare fungere”, som kommunens
forsyningschef sagde.
På mødet blev resultatet af brugerundersøgelsen på kommunens Genbrugsstation også frem lagt. Den viser stor tilfredshed m ed Genbrugsstationen, samt et ønske om flere fraktioner (f.eks. byggematerialer)
og længere åbning i Byttehuset Drivhuset.
Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så
kontakt Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke
ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe
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2016 året i collage
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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
TLF.: 43624470 /88190190
Afdelingsleder:
Michael Willumsen
Åbningstider:
Telefoniske henvendelser: Tlf. 43624470 /88190190
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 januar 2017
NB.:
Tirsdag og torsdag aften 17:00 - 17:30
Alle søndage kl. 10 - 12
undtagen den 1 januar
Genbrugsgruppen
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd
Bestyrelsesmedlemmer:
Tonny Bodal

Svanen 3 A

26 59 94 76

Tommy Larsen

Ørnen

43 64 36 70

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:
Uglen
Dorthe Larsen
Ørnen
Se mødedatoer og referater på hjemmesiden www.va4syd.dk
Christel Gyllenborg

Email.: bestyrelsen@va4syd.dk

Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper:
Genbrugsgruppen genbrug@va4syd.dk
Erik V Nielsen
Hanen 1D

43 64 44 14

Beboerhusgruppen beboerhuset@va4syd.dk
Tove Meyling
Ørnen 17 A
43 64 84 66
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B
28 93 72 51
Informationsudv. info@va4syd.dk
Tonni Lilja
Ørnen 2B
Jørgen Hansen
Ravnen 14 B

50 71 44 71
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
Betonhjertet JANUAR 2017

11

Nyd traditionen Baltic Love Affair spiller til Nytårsbrunch
i beboerhuset Hjortens Kvarter 10
søndag den 22. januar kl. 12

På scenen i beboerhuset kan man opleve den dansk-finske gypsy-jazz
konstellation "Baltic Love Affair" – med bl.a. albertslunderen Pio Simonsen
på violin.
"Baltic love affair" spiller gypsy jazz og har tidligere optrådt i beboerhusene her i Albertslund Syd. Og ikke mindst ved forskellige jazz festivaler
både i Danmark og i udlandet.
Bandet er kendt for sin levende stil og ikke mindst for optræden med
stepdanseren Ilmo SImonsen fra Finland.
Nytårsbrunch er et samarbejde mellem VA4 Syd og VA4 Række.
Der serveres brunch til koncerten for 35 kr.
Tilmelding på e-mail: cafe@va4syd el. sms jazz til 28937251 senest torsdag den 19. januar inden midnat.
Vi glæder os til at nyde svingende jazz og velsmagende brunch sammen
med jer den 22. januar kl 12:00
På gensyn i Hjorten
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