JULEMARKED DEN 3 DEC KL 13.00 I BEBOERHUSET
EXTRAORD. BEBOERMØDE ONSDAG D. 29 NOV. KL. 19.00
EXTRA ÅBENT PÅ GENBRUGSPLADSEN ONSDAG 29 DEC
FRA KL 10:00 TIL 12:00 GOD JUL OG GODT NYTÅR
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Forside foto julemarked i beboerhuset den 3 december kl 13:00
Fotos Jørgen

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen
Næste BETONHJERTE udkommer 1. januar 2018
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. december
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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december MENU

7 DEC. ÅRETS BEDSTE JULEFROKOST / ALLE
14 DEC. LÅGE NR 14 LAVES AT JØRGEN /ERIK
21 DEC. DAGENS KORTESTE RET OG LYSFEST PÅ
BROGAARDSPLADS KL 16.00
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 48

Nyt fra Driften

Når sneen falder
I foråret 2013 besluttede vi, på baggrund af flere klager, at ændre
på vores måde at udføre snerydning. Klagerne går på: Sne udenfor
min havelåge – sne udenfor og på min hoveddør – sne op af min bil
og campingvogn, med deraf følgende erstatningskrav for ødelagte
biler og lign.
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.
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Beboerhuset december 2017
Tirsdage

Kl 11 - 12

Gymnastikken nye er velkomne ring
til Annelise 2859 6065
I dec. kun den 5. 12. og 19. dec.

Tirsdage

Kl 19

Fotogruppen
Tonni Bodal 2659 9476

Kl 19

Nørkleklubben
Den 6. dec. laver vi bolsjer
Og den 13. laver vi æbleskiver
Anita 2424 4074
I dec. kun den 6. 13. og 20.

Onsdage

Sydspætterne
Fredag d.1 dec.: julemarked i Odense
Onsdag d.6 dec.: Kaffe/kage kl. 14
Onsdag d. 20 dec.: Julefrokost kl. 13

Onsdag

Anette 6145 45 45

Torsdage

Torsdage

Kl 9 til
10.44
Kl 18.00

Morgenbolleit

Windows 10 nu også med egen undervisning og smartphone tablet

Jørgen 2893 7251 fri den 28.
Cafe ørnen Se side 3

Røgholdet Tonni Lilja 50 71 44 71 se side 13.
Arr. I cafe 72 kanalens kvt 72 morgenbolleit den 5 dec kl.9

God jul og godt nytår
Julebusture
er pt planlagt (odense
1/12 Rostock 8/12) sæt X
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen
Siden sidst har vi arbejdet videre med byggesagen/renoveringen.
Dispensationsansøgningen vedr. pergolaer og udestuer blev desværre
afvist i første omgang. Med argumenter om, at det bl.a. strider mod
”kulturarven”.
Vi har henvendt os til miljø- og byudvalget og fået accept på, at det bliver behandlet i december. Så håber vi på, at ansøgningen bliver behandlet mere positivt.
Dispensationsansøgningen om differentierede hegnshøjder er ikke færdigbehandlet endnu.
Vi arbejder desuden videre med indretning af de to prøvehuse i Ørnens
kvarter. De bliver færdige i løbet af forsommeren.
Der er opsat batteribeholdere ved molokkerne, hvor det er muligt.
Da man er nervøse for at ødelægge molokkerne, kan de ikke monteres
der på. Derfor er de placeret andre steder.
HUSK på onsdag d.29.november kl.19 er der beboermøde med forslag
til fælles drift og opdeling til mindre boliger vedr. renoveringen.

I må alle have en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen / Lena Kujahn
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Familieskolen flytter ind

Solen skinner, og vi er mødt på vores nye arbejdsplads, Svanens Kvt. 24.
Der er kaffe på kanden og computerne er i gang.
Vi har tidligere snakket om, at der var noget stille i kvarteret.
Pludselig står en mand i vores nymalede lokaler, som vi ikke
tidligere har mødt.
Han viser sig, at være meget lokal. Han præsenterer sig som
Jørgen fra den lokale beboerforening, VA 4 SYD, som gerne
vil invitere os på kaffe dagen efter.
Vi dukker op og her bliver vi budt velkommen med kaffe, brød
og åbne arme af 30 beboere, som engageret fortæller om huset og alle deres aktiviteter.
Sikke en fantastisk stemning!
VI HEDDER FAMILIESKOLEN,
fordi børn og forældre i en periode går i skole sammen, hvor
de arbejder sammen med og deler viden og erfaring med andre familier.
Vi er nyt tilbud i Albertslund Kommune for familier med børn i
alderen 5-16 år.
Ideen med Familieskolen er, at forældre til børn med forskellige udfordringer i skolen, får redskaber til, hvordan de kan
hjælpe deres børn til et bedre skoleforløb.
I vil snart møde nye børn og voksne på stierne i kvarteret.
Særligt tirsdage, onsdage og fredage i tidsrummet 8-14.
Mange hilsner og rigtig god jul
Rikke Hessellund og
Dorthe Æbelø
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Julen december 2017
1 dec. juletur til Odense fra kl.13-ca.kl.20

afgang kl.13 fra Svanens kvt. 22
8 dec. juletur til Rostock kl.8.30—ca.kl.23
Afgang kl 8.30 Svanens kvt 22
Tilmelding cafe@va4syd.dk el. 28937251

Julestue i Beboerhuset Ørnen
Svanens kvt 22
Søndag den 3 december
Kl. 13.00 til 15.00
mød bare op og køb din adventskrans - julesok - julepynt - julenisser
osv.
Der er gløgg og æbleskiver
vi ses nisseholdet
Betonhjertet DECEMBER 2017
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Molokkerne

Nu er det ved at være et år siden, at vi fik molokkerne.
Stort set går det fint.
Men på enkelte pladser bliver der sat storskrald ved siden af
molokkerne. Det er ikke tilladt.
Der har været plasticsække med meget blandet småskrald,
som godt kunne sorteres og puttes i molokkerne og stort affald, der ikke kan komme i molokkerne.
Hvis det er muligt kan man f.eks. skære pap i mindre stykker,
så det kan komme i.
Ellers har genbrugspladsen, åbent hver søndag mellem kl.10
og 12 til storskraldet.
Generelt koster det arbejdstimer, når driften skal rydde op
efter os og i sidste ende huslejekroner.
Hvis driften finder ud af, hvem de skyldige er, enten via
adresser i skraldet eller andre, der ser det bliver sat, bliver de
bedt om at rydde op eller betale for driftens oprydning.
Nogle molokker har været overfyldte. Når en molok er fyldt,
må I gerne forsøge at fordele affaldet med et kosteskaft
el.lign. Eller gå til næste plads, der er ikke så langt at gå imellem dem.
Ring til driften, når det sker, så vil de kontakte forbrændingen.
PS. På Facebookgruppen VA 4 syd
https://www.facebook.com/groups/1624725631147520/
Kan I som faste beboere følge debatter om vores afdeling.
Med venlig hilsen
Affaldsgruppen/
Maja Reutzer, Anita Wittusen og Lena Kujahn
PS.
Husk at gavepapiret fra julegaverne skal i restaffald.
8

Betonhjertet DECEMBER 2017

Indlæg om Fuldbrovejs elendige forfatning

Til Miljø og teknik forvaltning
I mere end et år har Fuldbrovej været i en elendig stand. Fyldt med
huller, revner skærver og småsten. Til stor fare og gene for al færdsel.
Der er renovering igang i AB boligerne og senere bliver det så VA
4’s tur.
Det er rigtigt godt for bydelen. Så langt så godt!
MEN. Med al den trafik af store tunge lastbiler, varevogne, håndværkerbiler -for ikke at nævne flyttebiler - er vejen så ødelagt at
det er mere end vanskeligt at færdes. Som foto viser, er den ene
halvdel af alle vejchikanerne store åbne huller med skærver og
småsten, så trafikken tvinges over i den modsatrettede kørebane.
Det er et under, at der ikke er sket flere ulykker, når biler og cykler
og gående blandes på den måde.
Få nu et nyt lag asfalt på og ved genopretning af vejchikanerne så
fjern de stejle bump og etabler vejen som på Sletbrovej.
Fuldbrovej er ikke mere - og har ikke været det i flere år - en gennemkørselsvej så det vil være tilstrækkeligt med flade vejchikaner.
Venlig hilsen René Nielsen Spættens Kvt 5B
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VAGTORDNING
Men husk!

Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet
af vagten:
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

Genbrugspladstider i december 2017

Husk det nu
kun søndage fra 10.00 – 12.00.
Den 24. og 31. december er der
lukket.
God jul og godt nytår

Ekstraåbent onsdag d.27.dec. fra
kl.10-12.
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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

Christel Gyllenborg

Uglen

Maja Reutzer

Uglen 9 C

29 40 95 40

Suppleant:
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
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