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I DETTE NUMMER:  

SIDSTE NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN   
 

3 - 5 

BEBOERHUSET  JUNI 2019  6 – 7 

MEDLEMSNR.,ANNCIENITET, VENTELISTE OG ØKONOMISK 
BEBOERRÅDGIVNING 

8—9 

VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 10 

UDVALG OG GRUPPER  11 

BYDELSFEST 12 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen - Erik Rudolph og 
Povl Povlsen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1.  september 2019 
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. august 
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  nu har åbent   
onsdage fra 17-18  søndag   fra 10-12 
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. 
Det har jo været en forholdsvis stille juli måned. 
Dog ikke hos beboerne i Duen, Hanen og Spætten  
ud til Fuldbrovej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dér bliver der gravet og udskiftet fjernvarmerør og andre led-
ningsarbejder. 
 
Tiden nærmer sig for beboerne i Duen, Hanen og Spætten. 
I beboere dér er nok begyndt at spekulere på, hvilken be-
plantning I vil bevare og hvordan det kan lade sig gøre. 
 
Husk, at I selv skal sørge for flytning/opbevaring. 
 
Lige som I selv skal sørge for pakning og oprydning/
frasortering af jeres indbo. Hvis I står overfor uløselige opga-
ver, vil driften være behjælpelig. 
Det vil stadig være ønskeligt, hvis nogle beboere vil hjælpe 
med praktiske opgaver i forbindelse med flytningerne. Man 
kan henvende sig til os på mail: bestyrelsen@va4syd.dk eller 
til en af kontakterne bag i bladet. 

4 SYD 

Foto Per Modig 

mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
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Nogle steder har der huseret rotter også på grund af ledningsar-
bejder rundt omkring i syd. 
Hvis de besøger dig, husk at kontakte rottefolkene på Rotteweb 
på kommunens hjemmeside: www.albertslund.dk  
: skriv ”anmeld rotter” i søgefeltet. 
 
I fik et ”spørgeskema om genhusning mv.” tilsendt fra BO-VEST. 
 
Der var nogle fejl og muligheder for misforståelser i skemaet, 
som vi gjorde opmærksom på. 
Derfor blev der sendt en ”Information” ud, som rettede op på 
dem. 
Læg mærke til, at man ikke kan få sit gamle køkken genopsat 
efter renoveringen. 
Der blev det også forklaret hvordan man skal notere hvis man vil 
blive i afdelingen, men vil flytte til en anden bolig dér. 
Der er kommet en del spørgsmål om hvordan man er på venteli-
ste med medlemsnummer og anciennitet.  
Det er nøjere beskrevet andet steds her i bladet. Se side 8 
 
Spørgeskemaet er kun vejledende. 
 
Har I spørgsmål omkring genhusning, er der en kolonne på BO-
VEST´s hjemmeside, hvor “genhusningsteamet” svarer på 
spørgsmål.  
 
Du kan spørge dem på mail: genhusning@bo-vest.dk hvis vi an-
dre ikke kan svare.  
 
Men kig lige om I kan få besvaret jeres spørgsmål på hjemmesi-
den. 
 
Referatet fra informationsbeboermødet d.26.juni er uddelt. Det 
er på mange sider, men der er mange gode informationer, 
spørgsmål fra beboere og svar. 
På hjemmesiden www.va4syd.dk og i Facebook-gruppen “VA 4 
syd”, er der link til de slides, der blev brugt på beboermødet. 
 

4 SYD 

http://www.albertslund.dk
mailto:genhusning@bo-vest.dk
http://www.va4syd.dk
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Budgetbeboermødet. 
Vi arbejder stadig på budget 2020, så det er klart til budget-
beboermødet d.25.september. Dertil forventer vi også at væ-
re klar med oplæg til råderet, husorden og vedligeholdsreg-
ler. 

 
 
 
SÆT KRYDS I KALENDEREN 
Budgetbeboermøde onsdag d.25.september i beboerhuset. 
 
Som der blev orienteret på beboermødet i juni, vil beboermø-
det om SKEMA B ligge i oktober/november 2019.  
 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 
 
 

Foto: John Bodholdt Nielsen. 
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 JUNI  MENU 

 

  
  
 1. AUGUST: VELKOMMEN TILBAGE  
 TIL LAKS SOM HERLUF/ANNELISE STÅR FOR 
  EN TING ER SIKKERT : 
 DER BLIVER LAVET MAD TORSDAG DEN 8 AUGUST,  
 DEN 22. AUGUST OG DEN 29. AUGUST  
 KOKKENE OPLYSER MENUEN TORSDAGEN FØR  
 (SE HJEMMESIDEN) 
 FREDAG DEN 16 AUGUST ER DER IFØLGE TRADITIONEN  
 GRILL PÅ BROGAARDS PLADS HVOR CAFEEN MIXER EN MENU 
 BILLEDET ER FRA 2003 

Beboerhuset august  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 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Kom og få en snak med de ansatte i DRIFTEN  
 Den første torsdag i måneden kan du møde de ansatte til  
morgenbolleit  næste gang bliver torsdag den 1 aug. kl 9,00 
 
På gensyn morgenbolleitbageren, driften og afd. Bestyrelsen  

Tirsdage 
Kl 
11.15 - 
12.15 

Gymnastik.  Vi holder ferie til 3 sep. 
Nye er velkomne   
ring til Anne-Lise  2859 6065 

Tirsdage  
 
Kl 19  
 

FOTOGRUPPEN    
kontaktside på Facebook 
Info Fra Va4syd-foto  
Tonny Bodal 2659 9476 

Onsdage 
 

Kl 19  
NØRKLEKLUBBEN: 
LYNLÅSE OG KNAPPER MM   
Anita  2424 4074  

Onsdage 
I ulige 
uger 

 

SYDSPÆTTERNE 
14 AUG  KAFFE OG BRØD 
 
28 AUG KAFFE KAGE EVT TUR 
 
 Anette 6145 45 45 

Torsdage 
kl 9 til 
11 

MORGENBOLLEIT ER TILBAGE  
EFTER SOMMERFERIEN I LANGSOMT TEM-
PO 
Jørgen 2893 7251   

Røgholdet Tonny Lilja 50 71 44 71 Fanger du hornfisk og vil 
have dem røget så kontakt Tonny 

TOGBANEN KØRER HVER tirsdag KL 19.00   
Kontakt John  53772388 
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Hvordan kan jeg se,  
om jeg er skrevet op på venteliste til en anden bolig? 
  
Da vi meldte os ind i VA fik vi et medlemsnummer.  
Hvis man har betalt det årlige beløb lige siden, er nummeret det 
samme.  
Nu er det blot omdøbt til et ventelistenummer: 961- xxxxxx0.  
(De første 3 tal viser, at det er et VA-ventelistenummer. Derefter 
medlemsnummer/ventelistenummer og til sidst et 0.) 
  
Hvis man vil skrive sig op som aktivt søgende, bliver det med den 
anciennitet, som ventelistenummeret indikerer. 
 
Dvs.: hvis man har boet her i mange år og har betalt det årlige kon-
tingent og ønsker en anden bolig, kan man komme før andre, der 
også står på venteliste til samme bolig og som måske har stået på 
ventelisten i flere år. 
  
Hvis man ikke har indbetalt det årlige beløb til sin venteliste og øn-
sker at blive skrevet op til en anden bolig, starter man som ny på 
ventelisten også selv om man har boet i VA i mange år. 
  
For år tilbage blev boligopskrivningssystemet ændret i VA fra at stå 
på ventelisten pr.automatik til at man aktivt skulle melde sig på og 
betale til det. 
 
  
Her finder man sine med-
lemsoplysninger på BO-
VEST´s hjemmeside: 
www.bo-vest.dk   
 - log på  
 - log på din venteliste  
 - brugernavn (kan 

være din mailadresse 
eller et brugernavn 
du fik af VA/BO-
VEST) og kodeord – 
som du har valgt. 

 
 
Har I spørgsmål kan I kon-
takte BO-VEST: 
Mail: bo-vest@bo-vest.dk 

http://www.bo-vest.dk
mailto:bo-vest@bo-vest.dk
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Har I spørgsmål kan I kontakte BO-VEST: 
Mail: bo-vest@bo-vest.dk 
 
Tlf. 88 18 08 80 
Telefontid: mandag,tirsdag og onsdag kl.9 -15. Torsdag kl.9-17 og 
fredag kl.10-14. 
  
I kan se på hjemmesiden, hvornår det er bedst at ringe.  
Adresse og åbningstider er også noteret dér. 
 
Hvis man hellere vil have det ordnet hér, er der jo Morgenbol-
le-IT torsdage fra kl.9-10.30 i beboerhuset. 
 
Med venlig hilsen Lena Kujahn / afdelingsbestyrelsen 
  
Ps. Nogle beboere er i tvivl om de kan blive boende efter re-
noveringen. Det er derfor en god idé at kontakte den økono-
miske beboerrådgivning for råd og vejledning. 

mailto:bo-vest@bo-vest.dk
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Genbrugspladstider i august  2019 
Husk det nu nye tider    
  onsdage fra 17-18 og  søndage  fra 10-12 

 
ALBERTSLUND GENBRUGSSTATIONEN 
FINDER DU PÅ HOLSBJERGVEJ 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 

Kaj - Erik Pedersen 
suppleant 

Ravnens Kvt 3B  

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   

Jørgen Hansen Ravnen 14 B 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  

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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Bydelsfest lørdag den 31-08-2019  
kl. 11:00 til 16:00  
I kanalgaden mellem Hvidbrovej og Fuldbrovej.  
Program:  
11:01 loppemarked starter se notits om loppebordsalg  
 
Musik: Keld Kolbe ,Tom Frederiksens fest musik, Urban Grrls 
og BAROS   
 
Ansigtsmaling, Klub Svanen, Fitness, Vikingelandsbyen,  
Sundhedshuset, Vestegnens Sprogskole og meget mere  
løb på hhv. 3km, 5km og 10km  med Alot  
Børne loppemarked gratis pladser  
Mad & drikke:  Dejligt hjemmelavet mad fra Cafe72.  
Pølsebod, popkorn, kaffe, te, kage, slushice og fadøl / vand.  
 

Loppebords  salg:   
Pris 80 kr. for et bord + en stol 
Den 19-08-2019 Cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 17:00-18:00    
Den 20-08-2019 Cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 17:00-18:00      
Restsalg den 27-08-2019 cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 14:30-
17:00    
Bydelsfesten er et samarbejde mellem de seks boligafdelinger i 
Albertslund Syd.  
Der skal tages forbehold for ændringer i programmet.  
I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses arrangementet.  


