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Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen - Erik Rudolph og 
Povl Povlsen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1.  februar 2019 
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. JANUAR  
2019 
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 af genbrugspladsen  kun har åbent   
Søndag kl 10 til 12  
Husk   ALBERTSLUND GENBRUGSSTATIONEN FIN-
DER DU PÅ HOLDSBJERGVEJ 44 ÅBEN ALLE DAGE 
10 TIL 17  
PS. Når molokken er fuld i dit kvarter er der måske 
plads i nabokvarterets. 
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 
 
Vi har ikke afholdt møde i december, men der har alligevel 
været sager, at arbejde med: 
Der været besigtigelse af prøvehusene. Det kan I læse om 
andet sted i bladet. En kommunikationsmedarbejder fra BO-
VEST har skrevet en artikel om arrangementet. Og der har 
været opslag i forskellige facebookgrupper (vores egen: VA 4 
syd) og debat på AP´s hjemmeside. 
Vi forventer at holde ekstraordinært beboermøde 
d.15.februar og inden da inviterer vi igen til at besøge prøve-
husene, hvor der vil være plantegninger over de forskellige 
muligheder. 
 
Kommunen er i gang med at planlægge nybyggeri af klub 
Svanen. 
Vi kunne tænke os, at klubben genopbygges på Svanegrun-
den i stedet for på Spættegrunden, som er kommunens plan. 
Problemet er, at Svanegrunden er vores grund og Spætte-
grunden, Kirkegårdsgrunden er kommunens. Men Svane-
grunden har de støjvolde, der skal til, så børnene/ de unge 
kan færdes udendørs uden de store gener. Det er fastlagt i 
kommunen, at klubben forbliver i vores område. 
Måske skal vores genbrugsplads flyttes i samme forbindelse. 
Der arbejdes også stadig på at finde en god løsning omkring 
fælleshus på kirkegrunden og evt. små beboerhuse i tilknyt-
ning til afdelinger. 
Desuden arbejdes der stadig på 
seniorboliger i vores område. 
 
Godt nytår til jer alle 
Afdelingsbestyrelsen. 

4 SYD 
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Indtryk fra åbnet hus i prøvehusene  
 
Af Line Brabæk 
Journalist & Kommunikationsmedarbejder 
BO-VEST, 
De to prøvehuse var proppet til randen weekenden 8. og 9. decem-
ber under åbent hus for beboerne i 4 Syd. 
De mange beboere var dukket op for selv at opleve, hvilke mulighe-
der der er, når gårdhusene skal renoveres helt nede fra soklen og 
op til taget. 
Flere udtrykker stor begejstring for de nye huse. En af dem er pæ-
dagog Kathe Angersbach, der var afsted med sin datter Alberte på 
15. 
"Min datter og jeg var taget derovre, fordi vi er meget visuelle, vi 
ville gerne se huset indefra. En af prøveboligerne er vi virkelig faldet 
for," siger Kathe. 
Hun glæder sig særligt til, at husene bliver bedre isoleret, fordi hen-
de og datteren altid må gå i ”hyggesokker” derhjemme lige nu. Hun 
har nogle bekymringer omkring projektet. 
"Jeg er lidt ambivalent. Når man ser husene, så tænker man, det er 
helt vildt. Men på den anden side, hvad stiger huslejen med?," siger 
hun. 
Huslejestigninger er stadig usikre for afdelingen, fordi det endelige 
tilbud fra entreprenøren for renoveringen ikke er faldet på plads 
endnu. Derefter skal tilvalgskatalogerne med individuelle løsninger 
tilpasses i byggeudvalget. 
Flere "åbent hus" på vej 
De kommende gårdhuse kommer til blandt andet at få nye køkke-
ner, ny rumfordeling og nye trægulve. Beboer Tonny Bodal glæder 
sig over, at der ingen dørtrin er i de nye huse. Han sidder i kørestol 
og ser frem til ombygningen.  
"Det er rigtig lækre huse, værelserne er måske lidt små, men det er 
rigtig flot lavet," siger Tonny efter at have været til åbent hus i 
weekenden 8.-9. december.  
Prøveboligerne er til for at vise mulighederne for renoveringen. 
Rumfordelingen er en del af prøvehusene og afviger fra den nuvæ-
rende inddeling.  
Det forklarer formand for 4 Syd Lena Kujahn.  
"Hvorfor planløsningen med vores nuværende boliger ikke er et af 
prøvehusene, er jo fordi vi selv går i den til dagligt," siger hun. 
Tonny Bodal deler bekymringen om huslejen med Kathe Angers-
bach. Generelt føler han, der stadig er mange ubesvarede spørgs-
mål. 
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"Det var svært at finde svar til åbent hus, ruminddelingen er ikke 
besluttet endnu, huslejen er stadig usikker," lyder nogle af hans 
bekymringer.  
Til åbent hus blev der vist ét hus med standardløsninger og et med 
et udvalg af tilvalg. Formanden mødte selv mange engagerede og 
spørgelystne beboere til åbent hus.  
"Vi påtænker at lave flere omgange med åbent hus, hvor planteg-
ningerne kan gennemgås," skriver hun med henvisning til både in-
dendørs og udendørs alternative løsning for renoveringen. 
Få et overblik over, hvornår den endelige rumfordeling og husleje-
stigning kan fastlægges i faktaboksen nedenfor. 
 

FAKTA:  
Standardløsningen for den éne type renovering er godkendt i 
byggeudvalget.  
"Standardløsning" betyder, at ingen beboer har lavet tilvalg.  
Alle har mulighed for tilvalg og flere tilvalg er gratis, mens an-
dre får en huslejekonsekvens. Individuel planløsning er for ek-
sempel altid gratis. 
Den anden type renovering er endnu ukendt ift. tilbud fra en-
treprenør. Derfor er standardløsninger i denne type hus stadig 
ukendt.    
Før den endelige pris skal tilbud hentes fra entreprenøren, der 
skal bygge gårdhusene. 
Herefter skal standardløsningen fastslås i samarbejde med byg-
geudvalget. 
Til sidst bliver tilvalgskataloget revideret. 
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JANUAR MENU 

 
 3. JANUAR   NYTÅRSTORSK MED DET HELE  HANSEN/HERLUF 
10. JANUAR  KALVEKÆBER I ØL 
17. JANUAR  DAGENS RET /LILJA OG SØN 
24. JANUAR  KOGEKONERNE TRYLLER  
31. JANUAR  KALVELEVER  TAGE OG WILLY  

 

Beboerhuset  JANUAR 2019 

Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00)  
cafe@va4syd.dk prisen er 40,00 kr. gæster 45,00 kr. Vi mødes kl. 
18.00 Ps.: Husk nu at tilmelde dig på rette tid der er  kun plads til 48 
 

Sidste gang havde vi omtale af  Gymnastik holdet  
denne gang om sydspætterne : 
 
Kaffeklubben ”Sydspætterne”. 
Sydspætterne har eksisteret i 7år. Da vi startede i 
2011, var vi 8-10 damer, og siden er der løbende 
kommet flere til, så vi nu er 32. Vi mødes hver anden 
onsdag (ulige uger) i beboerhuset til kaffehygge og 
hjemmebag. 
 
 

Vi har som tradition både påske- og julefrokost. 
Vi får tilskud fra beboerhusudvalget til aktiviteter (materiale og tu-
re). Ved arrangementer og ture er der altid tale om egenbetaling. 
Vi arrangerer ture, for at få fælles oplevelser og nye indtryk. 
I år har vi været til rundvisning i Det Kgl. Teater- Gamle scene.- 
Set fotoudstilling på Frederiksborg Slot.- Pederstrup. – Gruppeom-
visning på Eremitageslottet. – Havnerundfart. – Arken og se Van 
Gogh udstilling.- Glyptoteket. Og sluttede året af med Kurt Ravn 
julekoncert i Roskilde Domkirke. 
Inga og Anette. 
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Tirsdage 
Kl 
11.15 - 
12.15 

Gymnastik: Nye er velkomne   
ring til Anne-Lise  2859 6065 

Tirsdage  
 
Kl 19  
 

FOTOGRUPPEN  Program for fotogruppen   
Januar forberedelse og tryk af billeder til 
fernisering i start februar 
Februar fernisering i huset 
Marts anden tirsdag  undervisning ved 
Steen lehmann 
April fotografering og tryk af udstilling  
Maj udstilling  
Juni fototur til Sverige 
 
kontaktside på Facebook 
Info Fra Va4syd-foto  
Tonny Bodal 2659 9476 

Onsdage Kl 19  

NØRKLEKLUBBEN:   
VI MØDES  FØRSTE GANG I 2019 DEN 9  
JANUAR 
3 FEBRUAR  TUPPERWARE  
 
Anita  2424 4074  

Onsdag Kl 14. 

SYDSPÆTTERNE  
VI SES  DEN 16 JANUAR  OG DEN 30 TIL 
KAFFE KAGE DAG   
Kaffe Anette 6145 45 45 

Torsdage kl 9-11 
MORGENBOLLEIT  
Hjælp gives til smartphones mm 
Jørgen 2893 7251   

Røgholdet Tonni Lilja 50 71 44 71 

TOGBANEN MØDES HVER ONSDAG KL 19.00   
Kontakt John  53772388 
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Alle vand- og varmemålere udskiftes. Varmeværket og 
HOFOR har gang i den helt store udskiftning af vand- og var-
memålere. Alle byens 16.000 målere skal udskiftes til nye digi-
tale målere, der automatisk aflæser forbruget hver time og 
sender det til varmeværket. Udskiftningen startede i septem-
ber og kører frem til udgangen af 2019. 
 
Lavtemperatur fjernvarme. I 2025 skal hele byen være 
klar til at temperaturen i det fjernvarmevand, der kommer ind 
i husene, sænkes til 60 grader. Derfor er der fuld gang i reno-
veringer, efterisoleringer og tekniske udskiftninger i hele byen. 
I dag er det sådan, at vi rundt regnet mister 20 % af varmen 
ude i rørene i jorden. Når vi får lavtemperaturfjernvarme, kan 
vi halvere det varmetab. 
Samtidig arbejdes der også på at få mere lokal produceret 
varme ind i systemet. Der er allerede en servervirksomhed i 
Fabriksparken, der leverer deres overskudsvarme ind i vores 
fjernvarmesystem. Næste skridt er også at få varme fra Glos-
trup hospital og FDB. 
 
Gør Verdensmål til Hverdagsmål. Agenda Centeret fortal-
te om deres nye prioritering. ”Agenda” stammer fra FN-
konferencen i Rio i 1992, hvor miljø og energi skulle på ver-
dens dagsorden i det 21. århundrede. I 2015 udviklede og 
konkretiserede FN den dagsorden med de 17 Verdensmål, 
som alverdens statsledere har forpligtiget deres lande til at 
forfølge – og det er den tråd Agenda Centeret tager op lokalt 
og arbejde for, at vi i Albertslund gør Verdensmål til Hver-
dagsmål. 
 
Nye nyttige hjemmesider: 
 
http://www.albertslundforsyning.dk/fjernvarme – hvor du bl.a. 
kan se, hvor varmeværket graver, du kan søge rådgivning og 
få oplysninger om udskiftning af målerne. 
 
https://albertslund.dk/vejetal - hvor du bl.a. kan se, hvor me-
get affald skraldemanden har hentet i de nedgravede affalds-
beholdere. 

Nyt fra Brugergruppen – Dec. 2018 
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https://belysning.albertslund.dk/ - hvor du bl.a. kan give et 
praj, hvis belysningen er i udu. 
 
Vandtakst uændret. Den samlede pris for vand og spilde-
vand vil være uændret i 2019.  
Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt 
Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klik-
ke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 
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Genbrugspladstider i JANUAR  2019 
 
Husk det nu    Søndag den 30 dec. 10 til 12 

Søndage fra 10.00 – 12.00. 
 
ALBERTSLUND GENBRUGSSTATIONEN 
FINDER DU PÅ HOLDSBJERGVEJ 44 
ÅBEN ALLE DAGE 10 TIL 17  
 

 
Genbrugsgruppen. 

VAGTORDNING    
Men husk! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet 
af vagten: 
Svigt i varmeforsyningen i større omfang se 
www.albertslundforsyning.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.: 88190190   
Afdelingsleder: Michael Willumsen   
ejendomskontoret: 
VA 4 Syd, Svanens Kvarter 22.  Ny indgang (ny  dør på siden) 
Kontortid for personlig fremmøde: man-onsdag + fredag  kl. 8.30- 
9.00 og torsdag kl. 17-18. 
Telefontid man-torsdag kl. 8-14, og fredag kl. 8-11.  
Telefon Nr.: 88 190 190 
Mail: afd67-4syd@bo-vest.dk 
Ps Du kan også møde op på kontoret Hjortens kvt  10 
Mandag,onsdag,torsdag  fredag  kl. 8,30 til 9,00 
Tirsdag kl 16,00 til 18,00 
BO-VEST  Stationsparken 37,  2600 Glostrup Telefon  88180880 
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK    Hjemmeside bo-vest.dk 
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd  Email.: bestyrelsen@va4syd.dk  

Lena Kujahn 
Formand 

Ravnens Kvarter 14B 
 28 83 07 02 

Anita Wittusen 
Kasserer 

Svanens Kvarter 12B 
 24 24 40 74 

Maja Reutzer 
Medlem 

Uglens Kvarter 9C 
 29 40 95 40 

Herluf Ringgaard 
Medlem Ørnens kvarter 7A  61 70 88 64 

  

Pia Petersen 
medlem 

Ørnens kvarter 19 C 
 51 59 32 81 

Tonny Lilja 
Suppleant 

Ørnens kvarter 2B 
  50 71 44 71 

Møder 3.mandag i måneden.                                                  
Referater på hjemmesiden www.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   
Erik Rudolph 
Povl Povlsen 

Jørgen Hansen 

Svanen 12B 
Duen 7A 

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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KOM TIL 
LÆKKER NYTÅRSBRUNCH SØNDAG  

D. 27.01.2019  
KL. 12-14                      

I BEBOERHUSET,  
HJORTENS   KVARTER 10                  

 
 
 
 
 
 
Nytårsbrunch er et samarbejde mellem VA4Syd og 
VA4Række og er for 
beboere og gæster i de to afdelinger. 
Der serveres brunch til koncerten til 45 kr. Husk til-
melding på e-mail: 
Cafeva4syd.dk el. sms ”jazz” til 289372251 senest 
torsdag den 24. januar 
2019 inden kl. 12. 
Drikkevarer kan købes billigt. 
På vegne af de to afdelinger Jens Arne Nielsen og 
Jørgen Hansen. 


