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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 

 
Renoveringen: 
Nu sker der noget i Duen, Hanen og Spætten. 
I Duen er der løftet et par gamle tage og lagt nye på. I dele af Hanen og Spætten er beboerne flyttet ud.  
En projektgruppe arbejder med at kommunikere på tværs af entreprenører (NCC m.fl.), byggefolk fra BO-
VEST, arkitekter(Vandkunsten), rådgivere (Wissenberg), beboerkoordinator (Berit Djarling) og 
beboerrepræsentant (Lena Kujahn). 
Vi fik en rundvisning på byggepladsen og i gårdhuse med hjelm, sikkerhedssko og briller. 

En meddelelse på en væg  Badeværelse  havefacade sættes på plads 

 
Her står kranføreren (den gule hjelm) og styrer kranen, der “egenhændigt” løfter de gamle tage af og lægger nye på.  
 

Stabilisatorpæle: Pæle, der bankes 6 m. ned i jorden for at stabilisere gulvet. Rundjernene, der stikker op, bliver 

bundet sammen med de jern, der bliver lagt over gulvvarmerørene. De bliver fæstnet godt og stabilt langs kanten af 
fundamentet, så gulvet ikke kommer til at give sig, med løse furer og rykkede fliser til følge. 

Referenceboligen Duen 2 B bliver åbent hus til september. 
 
Hegn og låger: prøveopsætningerne tages ned igen. Nyt opsættes. 
Haveudvidelser: Beboere, der får mulighed for haveudvidelser, vil få besked. 
Skraldeskure/ ekstraskure: De beboere, der har haft ekstraskure vil ikke kunne få dem igen, når 
de vender tilbage fra genhusning.  
Pergola: I denne uge sendes en ansøgning om varig ændring af lokalplanen, så vi kan få en 
mulighed for at få trapeztag på pergolaerne. 



Driften undersøger, om der er mulighed for pergola i mindre størrelse til de opdelte boliger. 
 
Afdelingsbestyrelsesmøder og spørgetid: 
Vi holder ikke møde i juli. 
Næste møde bliver mandag d.17.august. Husk spørgetimen kl.17-17.30. I kan spørge om alt 
muligt. Hvis vi ikke kan svare, undersøger vi sagen. 
 
Beboermøde med valg og budget 2021- og behandling af råderetskatalog, vedligeholdsregler og 
husorden er sat til tirsdag d.29.september. 
 
Hjemmesider: 
www.Bo-Vest.dk 
byggeri/renoveringer og helhedsplaner/ 4 syd og 4 nord. 
www.va4syd.dk 
Www.va4.tilvalgskatalog.dk 
Facebook: Vi har en lukket gruppe for os beboere i afdelingen (va 4 syd), hvor I meget gerne må 
komme med jeres oplevelser og spørgsmål. I en ordentlig tone. 
 
Corona: Husk stadig at forholde jer til retningslinierne som afstand, ingen kram eller håndtryk. 
Beboerhuset: Der er spritdispensere ved indgangene og der kommer nu papirshåndklæder på 
toiletterne. 
Beboerne kan igen leje huset. Der kan stadig være max. 50 personer til arrangementer og fester. 
Beboerne må ikke selv gøre rent efter deres fest. Det skal rengøringsfirmaet. 
Etapemøder genoptages for de, der snart skal genhuses. Ørnen deles op i 2, da de vil være for 
mange beboere tilsammen. 
 

Molokker: Der opstår ind imellem svigt i tømningerne. Beboere har parkeret foran molokker, så 
renovationsbilen måtte køre igen. 
Håndværkerne i deres maskiner, har været gode til at vige for renovationsbilerne. 
Spættens molok lukker nu, da Spætten syd er tømt for beboere. 
 
Parkeringsforhold: Selvom parkeringsforholdene er besværlige, bedes beboerne væbne sig 
med tålmodighed, være overbærende omkring anderledes parkeringer, men indenfor 
rimelighedens grænser og glæde sig til det er overstået.  
Det hjælper ikke at protestere ved at ridse andres biler. 
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen OG GOD SOMMER TIL ALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENBRUGSPLADSEN JULI 2020 
 
ONSDAGE KL 17.00 TIL 18.00 
 
SØNDAGE KL 10.00 TIL 12.00 
GOD SOMMER  
GENBRUGSGRUPPEN

 
Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen - Erik Rudolph  
Næste BETONHJERTE udkommer 1.  august 2020 
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. juli 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 

Ejendomskontoret Svanens kvt 22  
TLF.: 88190190   
Afdelingsleder: Michael Willumsen   
ejendomskontoret: 
VA 4 Syd, Svanens Kvarter 22.   
Telefontid man-torsdag kl. 8-14, og fredag kl. 8-11.  
Telefon Nr.: 88 190 190 
 Mail: afd67-4syd@bo-vest.dk 
 
BO-VEST  Stationsparken 37,  2600 Glostrup Telefon  88180880 
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK    Hjemmeside bo-vest.dk 
  
 

http://www.bo-vest.dk/
http://www.va4syd.dk/
http://www.va4.tilvalgskatalog.dk/
mailto:info@va4syd.dk
mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk


Beboerhuset Ørnen juli måned 
  
Efter en lille sommerferie starter vi op sidst i juli og alt er stadig ikke som 
det plejer:  
Cafe Ørnen  
Torsdag den 23 juli græskfarsbrød /kogekonerne 
Torsdag den 30 juli dagens friske fisk /fiskemanden  
Tilmelding cafe@va4syd.dk dagen før på email 
Morgenbolleit torsdag den 23 og 30 juli kl 8.58 
Gymnastikken tirsdag den 21 og 28 juli kl 11.00 
Sydspætterne mødes onsdag den 1 juli kl 10.00 
På Albertslund st. med tog til Botanisk have husk rejsekort 
Vi byder en kop kaffe og kage. 
Nørkleklub holder ferie hele juli ses til august  

Velkommen og god sommer til alle 

mailto:cafe@va4syd.dk
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