
Nyt om helhedsplanen      se side 5 

Nye tider på genbrugspladsen   
Torsdag fra 17.00 til 17.30 søndag fra 10.00 – 12.00. 
Skærtorsdag den 13 april lukket 
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I DETTE NUMMER:  

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 

NYT FRA DRIFTEN 3 

AKTIVITER I BEBOERHUSET APRIL 4 

NYT OM HELHEDSPLAN 5 

FIGUR BEBOERHUSET 6 - 7 

SYDSPÆTTERNE 2016 8 

INDLÆG TIL BETONHJERTET OM HUNDE 9 

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 10 

UDVALG OG GRUPPER  11 

RØGKURSUS - BILLARD—BUSTUR 12 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja, Dorthe 
Larsen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. maj 2017 Indlæg og lign. til 
bladet skal være indleveret inden 25. APRIL 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. 
  

 

 
 

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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april MENU 

TORSDAG DEN 6. APRIL  OSKERETTEN SOM DEN BLIVER /MAJA 
 
TORSDAG DEN 13. APRIL DAGENS PÅSKELAM JØRGEN  
 
TORSDAG DEN 20.APRIL PERLEHØNE I DAGENS ANLEDNING 
 
TORSDAG DEN 27. APRIL DAGENS LAKS / ANETTE OG TOVE 

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 

Nyt fra Driften  
Bioposer omdeles hver anden måned, næste omdeling i 
uge 17 (sidste uge i april) 
 Driften og genbrugsgruppen har besluttet at følgende fraktioner 
ikke kan afleveres på genbrugspladsen fra 1.april. 
  
Plastik, glas og papir skal fremover afleveres i Molokkerne på p-
pladserne. 
Containerne på genbrugspladsen til disse fraktioner vil blive fjernet 
d. 31. april. 
Plastik som ikke kan komme i molokkerne fordi det er for stort, skal 
afleveres på genbrugspladsen eller køres til genbrugsstationen på 
Holsbjergvej 44. 
Husk at  ting der ikke kan være i molokkerne skal på genbrugsplad-
sen 
 
 
Med venlig hilsen  Genbrugsgruppen & Driften 
 
PS.: fra 1 april er er genbrugspladsen åbent  
Torsdag fra 17.00 til 17.30 og søndag fra 10.00 – 12.00. 
Skærtorsdag den 13 april lukket. 

mailto:cafe@va4syd.dk
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tirs-
dage 

D.4. 
D.11 
D.18 
D.25 

Stolegymnastik 
Annelise  2859 6065 
 

Kl 11:00 til 12:00 

Tirs-
dage  

D.4. 
D.11 
D.18 
D.25 

Fotogruppen  
Tonni Bodal 2659 9476 
 

Kl 19:00 til 21:00 

Ons-
dage 

D.5. 
D.18 
D.26 
 

Nørkleklubben 
Anita  2424 4074  
 

Kl 19:00 til 21:00 

Ons-
dage 

 
D.12 
D.26 

Sydspætterne 
Anette 6145 45 45 
12. april: Påskefrokost 
26. april: Skovtur. (biler) 

Kl 14 til 16 

Tors-
dage 

D.6 
D.20 
D.27 
 

Morgenbolleit  
Windows 10 
for og om gamle mænd den 
20. 
Jørgen 2893 7251 

Kl 9:00 til 10:14 

Tors-
dag 

D.6 
D.13 
D.20 
D.27 

Cafe ørnen  
Se side 3 

Kl 18:00 til 21:00 

Røgholdet den 10 april se bagsiden Tonni Lilja 50 71 44 71 

Aktivitet i Kanalens kvarter 138  

BANKO den  fredag den  7 april 2017 kl 19  
F Æ L L E S S A N G Torsdag  d. 20-4-2017 v. Rene Nielsen   
TILMELDING KARIN 25320980 EL TONNY 26599476 

Aktivitet i Cafe 72 Kanalens kvt 72  
Morgenbolleit tirsdag den 4 . april  kl. 9:00 

Beboerhuset   
april 2017 
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Beboermøder i maj 
  
De planlagte beboermøder  
den 17. og 30. maj 2017,  
som skulle omhandle helhedsplanen, er 
udskudt. 
  
Der er opstået nogle nye projektforhold, 
som først skal afdækkes,  
inden vi kan afholde beboermøderne. 
  
Der vil snarest blive orienteret om de 
nye forhold i et særskilt nyhedsbrev. 
  
Med venlig hilsen 
Byggeudvalget og BO-Vest 

Nyt fra redaktionen 
 
Referat fra beboermødet d.20. marts nåede ikke at komme 
med denne gang. Det kommer næste gang og bliver sat på 
hjemmesiden midt i april. 
Se den nye bestyrelse og de genvalgte udvalgsansvarlige  på 
s.11. 
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Indvielse af 4 SYD-figurerne den 29.3.2017 
I dag fejrer vi, at ”4 Syd figurerne” vender tilbage, til her hvor de hører hjem-
me.  
De består af de syv figurer, der symboliserer afdelingens 7 kvarterer, og kom-
passet, der højt og tydeligt peger på 4 SYD – verdens centrum! I hvert fald for 
jer der bor her. Det er herfra, jeres verden udgår, og figurerne er en hyldest til 
det fællesskab, som I har skabt netop her. 
Men figurerne måtte ud på en omtumlet rejse, inden de nu endelig kan vende 
hjem til her, hvor de hører til. 
Det hele startede for 28 måneder siden – i november 2014. Beboerne og Kul-
turøkologisk Forening satte dengang figurerne op på et hus i Ørnens kvarter. 
Der fik de dog kun lov til at hænge en lille måned – helt præcis 27 dage - for 
de var ikke grå, men havde farver, og det må man ikke. Det stred mod lokal-
planen, og det skabte en vældig debat, både her i afdelingen og i resten af 
byen. Men ikke noget at gøre. Ned skulle de!  
Det betød imidlertid ikke, at de gik over i glemslen. For kun 5 måneder gamle, 
var de med til at skrive historie. I april 2015 besluttede kommunalbestyrelsen 
nemlig en ny lokalplan, og i den blev der åbnet en dør på klem, for andre far-
ver i byrummet end grå. 
Men figurerne var altså bandlyst fra huset i Ørnen, og derfor fik de navnet 
”Forbudte Figurer”. 
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Siden blev de udstillet i Agenda Centeret, de har været med på ”Grøn Dag” på 
kommunens Materialegård, og da de var 4 måneder (i marts 2015), kunne vi 
holde fernisering for dem på Galleri Bagatel i Herstedøster, hvor de i de efter-
følgende 22 måneder prydede plankeværket på gårdspladsen.  
Men så for to måneder siden pillede vi dem ned, malede dem op, og nu kan vi 
i dag fejre, at de er vendt hjem, og skal pryde jeres beboerhus her i 4 SYD.  
Samtidig for de deres retmæssige navn igen ”4 SYD figurerne”.  
Og her på beboerhuset skal de nu hænge til både glæde og eftertanke: 
Glæde, fordi vi ved, at farver gør os glade, og 
Eftertanke, for når vi mennesker er forskellige – hvorfor skal vores huse så 
være grå og ens!? 
Det spørgsmål er værd at overveje, diskutere og mødes om – og det kan I, og 
for den sags skyld resten af byen, fremover gøre lige her. 
Tak for ordet og tillykke med jeres hjemvendte ”4-SYD figurer”! 
 
                                                     Povl Markussen, Kulturøkologisk Forening  
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Kaffeklubben Sydspætterne  - 2016 
Sydspætterne er nu i gang med vores sjette år. Her er lidt 
om, hvad vi foretog os i 2016: 
Vi har drukket en masse kaffe og fået lækkert hjemmebag, så 
har vi som tradition haft både påske- og julefrokost. Der har 
været banko spil og sangeftermiddag med Rene´.  
Vi får tilskud fra Beboerhusudvalget til aktiviteter(materiale og 
ture). Vi har nedsat en lille ”styregruppe” på 2 personer, Inga 
og Anette, som holder styr på regnskab og planlægning. Ved 
arrangementer og ture er der altid tale om egenbetaling og 
differentieret betaling, alt efter om man kommer fra vores af-
deling eller anden afdeling. 
Vi synes det er godt med samarbejde og åbenhed imellem 
afdelingerne, f.eks har en fra naboafdelingen lært os decoup-
age, en anden har lært os at flette tasker af kaffeposer, og 
mens vores beboerhus blev renoveret, kunne vi bruge lokaler 
i Kanalen. 
Vi arrangerer ture for at få fælles oplevelser og nye indtryk. 
Disse ture foregår oftest i private biler, og vi har åbnet op for, 
at ægtefæller kan deltage, når der er mulighed for det. Der 
kan også ved f.eks. en rundvisning være samme pris uanset 
man er 15 eller 20.  
I 2016 har vi været på tur til Fredensborg Slot – Korsbæk på 
Bakken – Ordrupgård – Frelsens Kaffe og en rundtur for at se 
Kæmper/trolde. 
Da vi startede i 2011 var vi 8-10 damer og siden er der løben-
de kommet flere til, så vi nu er 32 friske damer.  
Hilsen Inga og Anette. 
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Indlæg til Betonhjertet 

 
Hjælp! Igen - igen løsgående hunde på vore grønne 
områder uden ejernes kontrol. 
Det er en plage med de løsgående hunde, der på alle måder sviner på 
græsarealet mellem husene og Vridsløsevej.  
Der er virkelig mange efterladenskaber.  
Det er ulækkert!  
Kære hundeejer, saml op efter din hund!!! 
 
For nogen tid siden var jeg en tur nede ved det nye vandreservoir.  
I løbet af ganske kort tid mødte jeg 3 løse hunde.  
En ejer havde dog kontrol over sin hund.  
De andres hunde sprang gladeligt op ad mig.  
Jeg tillod mig at brokke mig, men blev belært om, at hundene skam måtte 
være løse på området.  
Det ved jeg godt, men det fremgår af skiltningen, at hunden skal være 
under ejerens kontrol!? 
En anden hundeejer har tidligere sagt til mig, at jeg bare kan gå tur et 
andet sted, hvis jeg ikke kan lide hunde.   
Jeg kunne ikke få at vide, på hvilke grønne områder der ikke færdes løse 
hunde. 
Tag dog venligst jeres hunde i snor, - så vi alle kan færdes i området.  
I vil have kontrol over,  hvor hunden besørger, og kan til glæde for alle 
samle svineriet op!! 
 
Med ikke så venlig hilsen 
Inger Larsen 
Ørnens kvt. 
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Genbrugspladstider i april 2017 
 
Vi har nu brugt molokkerne i nogle måneder.  
Det har efterhånden medført, at der kommer meget få beboere i 
genbruget tirsdag og torsdag eftermiddag. 
 
Vi har derfor besluttet, at sløjfe den ekstra åbningstid tirsdag efter-
middag fra 1. april. 

Fremover er genbrugspladsen derfor åbent  
Torsdag fra 17.00 til 17.30  
og søndag fra 10.00 – 12.00. 
Husk skærtorsdag d. 13 april lukket 

Genbrugsgruppen 

VAGTORDNING    
Men husk! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vag-
ten: 
Svigt i varmeforsyningen i større omfang se 
www.albertslundforsygning.dk 
Svigt i vandforsyningen i større omfang  se www.hofor.dk 
Svigt i el -forsyningen i større omfang  
Svigt i TV-forsyningen i større omfang se www.yousee.dk 
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  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: 

Lena Kujahn Ravnens Kvt 14B 28 83 07 02 

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: 

Christel Gyllenborg  Uglen  

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Se mødedatoer og referater på hjemmesiden www.va4syd.dk 

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 
Jørgen Hansen 

Ørnen 17 A 
Ravnen 14 B 

43 64 84 66 
28 93 72 51 

Informationsudv. info@va4syd.dk   

Dorthe Larsen 
Jørgen Hansen 

Ørnen  
Ravnen 14 B 

 
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: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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TIL BEBOERE I VA 4 SYD SOM ER INTERESSERET 
I ,AT  DELTAGE I RØGNING I AFDELINGENS RØGE-

RI, HOLDER VI EN INTRODUKTION I RØGEKUNSTEN 
MANDAG DEN 10,ÅPRIL 2017. KL. 1700.  

I RØGERIET/BEBOERHUSET. 
RING FOR TILMELDING TIL WILLY 21484798, ELLER 

TONNI 50714471 inden den 5 april.. 

 Husk nyhed vi mødes i klub svanen onsdag den 5 april 
kl 10 til Billiard  plus evt en gang fodbold 
Og sæt kryds i kalenderen ved den 2 juni her skal vi på 
bustur til Aarhus. Denne gang frit valg—Aros—
Moesgaard—den gamle by—el. bare byen Aarhus 
tilmeldn. cafe@va4syd.dk  


