
Godt nytår og på gensyn i 2018  
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I DETTE NUMMER:  

MENU CAFE ØRNEN DECEMBER 3 

NYT FRA DRIFTEN OM SNERYDNING 3 

AKTIVITER I BEBOERHUSET JANUAR 4 

TAK TIL DE FRIVILLIGE 
AFFALDSSORTERING 

5 
5 

NYT FRA BRUGERGRUPPEN  6  

TUPPERWARE  TIL FEBRUAR  7 

MILJØMÆRKER FRA AGENDACENTRET 8 

NATRON RENGØRING FRA AGENDACENTRET 9 

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 10 

UDVALG OG GRUPPER  11 

NYTÅRSKONCERT  I HJORTEN 12 

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

 

Forside  Lasse og Mathilde  i beboerhuset 

Fotos Jørgen  
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januar MENU 

4 JANUAR    HERLIG TORSK 
11 JANUAR  TOVE OG ANETTE LAVER MADEN 
18 JANUAR  GULE ÆRTER A.LA POVL 
25 JANUAR  HERRE MENU SOM TAGE WILLY OG LAVER 

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 carpor-
te.  

Vi vil kun feje sne indtil en meter fra bilernes sider og to meter fra 
henholdsvis bagende/forende. Derfor vil der ikke blive ryddet mel-
lem to biler og lignende steder, med mindre vi kan overholde oven-
stående 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 – cykelan-
hængere og lign.  

Pps.: vi  beklager at alle fik grønne bioposer inden jul. Det skyldes  
en it fejl. 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Tirsdage Kl 11 - 12 
Gymnastikken nye er velkomne  ring 
til Annelise  2859 6065 
Første gang D. 9. januar. 

Tirsdage  
 
Kl 19  
 

Fotogruppen   
Tonni Bodal 2659 9476 

Onsdage Kl 19  

Nørkleklubben 
holder tupperware i huset den 4/2 
2018 kl 14 og vi giver kaffe og the 
med boller  
Vi ses på onsdag d.3. 
Anita  2424 4074  

Onsdag 
 
 

Sydspætterne 
 
17. januar nytårsforsætter kl 14.00 
31. januar kaffe og kager kl 14.00 
 
Anette 6145 45 45 

Torsdage 
Kl 9 til 
10.44 

Morgenbolleit  
 
Windows 10 nu  også med egen under-
visning  og smartphone tablet 
Jørgen 2893 7251   

Torsdage Kl 18.00 
Cafe ørnen  Se side 3 
 

 

Røgholdet Tonni Lilja 50 71 44 71  

Arr. I cafe 72 kanalens kvt 72  morgenbolleit den 2 jan kl.9  

 

Beboerhuset  JANUAR 2018 
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Tak til de frivillige. 
 
Midt i december holdt afdelingsbestyrelsen julefrokost for de be-
boere, der laver frivilligt arbejde her i vores afdeling. 
Anita Wittusen og Maja Reutzer var arrangører. Tak for det. 
Det var en god aften for os 30 beboere med god mad og hygge-
ligt samvær. 
Der er gjort et godt stykke arbejde i 2017 fra de frivillige. Vores 
aktiviteter i vores beboerhus er kendt og respekteret rundt om i 
kommunen og vores genbrugsplads kører rigtigt godt. 
Samværet og engagementet også på beboermøderne bunder i 
det samarbejde, der er skabt via beboerhuset. 
 
Hvis i har lyst til at deltage i de forskellige grupper, kan i finde 
dem i Betonhjertet. 
Tak for i år. 
Vi fortsætter det frivillige arbejde i 2018. 
 
Godt nytår til alle 
Lena Kujahn 
 
 

Affaldssortering 
 
Signe og Helene fra Agendacentret har været på affaldsturné 
rundt i kommunen. 
De har sendt os en mail med mange roser. 
Sidste gang var vi gode til at sortere og denne gang er vi bedre. 
De har igen sat grønne smileyer på molokkerne, hvor der var fint 
sorteret. 
Der er dog stadig beboere, der smider plasticposer i bioaffal-
det……. 
 
Min rundtur til molokkerne her efter julen, har også været positiv. 
Der var rent og pænt rundt om molokkerne og ingen overfyldte 
rum. 
Det var jo godt at genbrugsgruppen holdt ekstraordinært åbent 
på pladsen d. 27.december. 
 
Godt nytår til alle 
Lena Kujahn 
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Brugergruppen er Albertslunds miljørepræsentantskab. I gruppen 
sidder en fra hver af byens boligområder, og gruppen diskuterer alt 
fra affaldsplaner, vand og belysning, til varme, rotter og kloakker. 
Her kommer en lille opsamling på nogen af de punkter, der var på 
dagsordenen i december. 
 
Vand-, Varme og Affaldstakster i 2018. Taksterne i 2018 vil 
stort set være de samme som i 2017. Eksempelvis falder vandtak-
sten fra kr. 61,98 til kr. 61,78. Så det er samme niveau som i 2017. 
 
Handlingsplan for overgang til lavtemperaturfjernvarme. 
Med udgangen af 2025 sender varmeværket ikke længere 90 gra-
der varmt vand ud i rørene, men kun 60 grader. Derfor skal alle 
byens bygninger gøres klar, til at kunne nøjes med den lavere tem-
peratur i fjernvarmevandet. Selvom der er 8 år til, skal der tages 
fat nu, for det bliver en kæmpe opgave! På Brugergruppemødet 
fremlagde forvaltningen en plan med 13 punkter for at nå målet. 
Det var bl.a. om renovering af fjernvarmerørene i jorden og kedler-
ne på Varmeværket. Om hvordan vi sikrer, at alle boliger kommer 
med, og at alle til enhver tid kan holde varmen. Om energirådgiv-
ning og energirenoveringer. Om intelligente målere og nye takster, 
der skal motivere borgerne til at gøre deres hus lav-temperatur-
parat. Planen blev diskuteret og indstillet til Kommunalbestyrelsen. 
 
Belysning. Nu hvor vejene har fået ny moderne LED-belysning, er 
turen kommet til boligområderne. De første vil blive kontaktet i be-
gyndelsen af 2018, og derefter vil det gå slag i slag hen over de 
næste 3-4 år.  
 
Status på de nye affaldsordninger. Det er nu et årstid siden, 
de nye affaldsordninger blev sat i værk. Der har været mange pro-
blemer undervejs, men klageraten, der startede på 6 %, er nu fal-
det til 1 %, så det går meget bedre. 1 % er dog stadig for højt, 
helst skal den ned på 0,1 %. Derfor fortsætter arbejdet med at for-
bedre systemet. Samtidig skal der også laves kampagner for, at få 
mere sorteret fra til genanvendelse. Pt. er genbrugsprocenten på 
39. I 2018 er målet at nå 50 %. Særlig skal der fokus på madaf-
fald, plast, pap og storskrald. Det blev også oplyst, at poserne til 
madaffald fremover vil blive af en kraftigere kvalitet.  
 
Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt Bru-
gergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 
www.albertslund.dk/brugergruppen 
 
Med venlig hilsen  Brugergruppens arbejdsgruppe 

Nyt fra Brugergruppen – December 2017 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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Nørkleklubben  
afholder tupperware  
i beboerhuset  
den 4/2 2018 kl 14  
og vi giver kaffe og 
the med boller  
 
 
 
På gensyn  
Nørkleklubben 

Testhusene i Ørnens kvarter : Arbejdet med at rive husene ned går stille 
og roligt fremad . 
Lige nu har  man lavet fundament til elementerne . Tag en gåtur om-
kring  så kan du følge med i  arbejdet. Go gåtur og godt nytår . 
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Genbrugspladstider i JANUAR 2018 
 

Husk det nu  
kun søndage fra 10.00 – 12.00. 
 
HUSK d.31. er der lukket. 
Godt nytår  
 
Genbrugsgruppen 

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 

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  

Christel Gyllenborg  Uglen 12 C 93 93 70 62 

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  

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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Glæd dig til vores gode tradition  
Baltic Love Affair  

spiller til Nytårsbrunch  
Søndag den 28. januar 2018 kl. 12  

I Beboerhuset, Hjortens Kvarter 10  

Foto: Jørgen Hansen  

Igen i år er der mulighed for at nyde den lækre stemning med det 
dansk-finske jazz-orkestrer ”Baltic Love Affair” – med albertslunde-
ren Pio Simonsen på violin, step-danseren Ilmo Simonsen fra Finland 
og den fantastiske sangerinde Katja Prudinsky, som også var med 
sidste gang, de var her (Se billedet!).  
”Baltic Love Affair” spiller gypsy jazz og har tidligere optrådt ved for-
skellige jazz festivaler både i Danmark og i udlandet.  
Nytårsbrunch er et samarbejde mellem VA4Syd og VA4Række.  
 
Der serveres brunch til koncerten til 40 kr.  
Tilmelding på e-mail: cafe@va4syd eller sms jazz til 
28937251  
senest torsdag den 25. januar 2018 inden kl. 12.  
 
Vi glæder os til at opleve spillevende, swingende jazz og velsmagende 
brunch sammen med jer. Drikkevarer kan købes billigt. 

Nytårsudvalget  
 


