VA4 SYD

NR.: 8 september 2021

BYDELSFEST 2021
lørdag den 4-09-2021
kl. 11:00 til 16:00
I kanalgaden mellem Hvidbrovej og Fuldbrovej.

Program:

09:30

10:00

11:00

11:00

11:15



Lopperne indretter deres boder.
Kell Kolbes rullende DJ- Hytte underholder.
Bydelsfesten åbnes med velkomst og en tale.
Loppemarked starter.
Musik med Tom Frederiksens Festmusik.

13:00 Thormod og Trolle underholder
14:00 Musik med Tom Frederiksens Festmusik

Verdensmålcenteret, Vikingelandsbyen, Sundhedshuset, Fit og Sund,
Natur og Ungdom, Bydelsmødrene og mange flere deltager alle med informationsboder, råd og vejledning, spændende Quizzes og meget mere
Klub Svanen arrangerer løb på stylter, boldkast og andre lege
Motionsløb med ALOT:
3km løb kl.14:30 - 5 km løb kl. 14:00 - 10 km løb kl. 13:30
Mad & drikke: Dejligt hjemmelavet mad fra Cafe72.
PÅ GENSYN

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

kommunen.
Ændringerne bliver ikke så store hos os, da vi i
Det sidste nye er vel, at der intet nyt er.
forvejen har et veludviklet system.
Renoveringen går som den plejer. De sidste be- Mad- og drikke kartonner og tekstiler skal sorteboere flytter ud til genhusning eller til en anden res fra restaffaldet.
permanent bolig. Andre er genhuset og andre
I får information, når det bliver en realitet.
igen er jo flyttet ind i deres nyrenoverede hjem.
Vi har fået nye beboere til nogle af de tomme
Renoveringen m.m.:
boliger. Jer byder vi velkommen.
Der arbejdes stadig på en facadeløsning og på
Vi håber, I bliver tilfredse med at bo hos os.
Når/ hvis I vil lære nogle af os gamle beboere
nærmere at kende, er det en god idé at deltage
i nogle af de aktiviteter, der foregår i beboerhuset.
Der er IT-hjælp og morgenkaffehygge Torsdag
morgen, god mad torsdag aften i Café Ørnen til
billige priser, Nørkleklubben nørkler onsdag om
aftenen, ”Sydspætterne” er en kvindekaffeklub
onsdag eftermiddage, tirsdag formiddage er der
stolegymnastik.
I kan se mere om det andet sted i bladet.

renovering af skurene.

Råderet og andre reglerfor afdelingen:
Husk at man kan finde dem på hjemmesiden
eller søge råd og vejledning hos driften/
ejendomskontoret.
Om skur i haven, riste over sokkelrender osv. :
Råderetskataloget bliver opdateret.

Malerkoder: Opdaterede
Nu skulle det være helt rigtigt:
Loft: S0502_y - 01 refleksfri
Vægge: S0502-Y - 05 glans
Køkken/baderum: 802 modehvid - glans 25
På vores hjemmeside www.VA4syd.dk kan I se (Dyrup pro) Kan kun fås hos DYRUP
reglerne for vores afdeling ved at trykke på lin- Efter Duens kvarter har køkken væggen
ket til Bo-vests hjemmeside.
samme malerkode som de øvrige vægge i huDer står bl.a. om råderetten. Man skal søge
set.
driften/ejendomskontoret, hvis man vil ændre
Baderum er som ovenfor beskrevet.
sin bolig eller have. Afd67-4syd@bo-vest.dk
Fodliste/indfatninger: S0502-Y - glans 30
Om renoveringen på Bo-vest´s hjemmeside:
www.Bo-vest.dk/ Byggeri/ renoveringer og hel- Udvendig: S01502-Y
Er I i tvivl - kontakt driften: Afd67-4syd@bohedsplaner/ 4 syd og 4 nord.
vest.dk
Ved indflytning har I fået en velkomstpjece og
en beboervejledning med oplysninger om jeres Budget-beboermøde d.28.september
Det afholdes i beboerhuset og der er ingen Conyrenoverede bolig.
rona restriktioner.
Udearealerne:
Vi skal behandle budgettet for 2021 og evt. indEntreprenørerne har stadig overtaget vores
komne forslag.
udeområder under byggesagen.
I skal være så velkomne.
Det nystartede udeudvalg arbejder med fremtiAfdelingsbestyrelsen:
dige planer for fællesarealerne.
Efter afleveringen af arealerne, bliver der mulig- Vi afholder møde d.13.september.
Spørgetiden er aflyst denne gang.
hed for at forskønne dem. Det skal ske i et
samarbejde mellem beboere, udeudvalget og
Med venlig hilsen
driften.
Vi samarbejder med kommunen og driften om Afdelingsbestyrelsen
de kommunale områder, der støder op til vores Ps:
Husk Ordinær generalforsamling i VA
afdeling.
Torsdag den 9. september 2021 kl.
Vi er ved at ansøge VA om jubilæumsgavestartpakke med konsulentbistand til at forskøn- 19.00 Musikteatret, Bibliotekstorvet 1-3,
ne nogle områder.
Albertslund
Se opslag i Beboerhuset. El her
Vi glæder os til at komme i gang.
www.bo-vest.dk/media/6984/samlet-materialeAffaldssortering:
Der arbejdes på at udvikle affaldssorteringen i va-gf-2021.pdf

BEBOERHUSET ØRNEN
SEPTEMBER MÅNED
Gymnastik
Tirsdage fra den 10.aug kl 11 Nye møder
bare op til en prøvetime.

Omdelt den 25. august 2021

Fotogruppen

Indkaldelse til ordinært beboermøde
med behandling af budget for 2022

tirsdage kl 19:00

Tirsdag den 28. september 2021

Se mere på facebook: ”Foto4syd info”
emner og ture planlægges fra gang til
gang

kl. 19:00

Morgenbolleit :

Svanens Kvarter 22

Torsdage i september kl 8.58

Foreløbig dagsorden:

Hjælp til bla. IT og andet digitalt sjov

1.

Vaig af dirigent

Kontakt Jørgen 28937251

2.

Valg af referent

Sydspætterne:

3.

Godkendelse af forretningsordenen

Onsdage i september

4.

Valg af stemmeudvalg

5.

Godkendelse af dagsordenen

6.

Godkendelse af referat fra beboermøde den 21. juni 2021

7.

Indkomne forslag

8.

Fremlæggelse og godkendelse af
budget for 2022

kontakt Anita på tlf..: 24244074

9.

Eventuelt

hvis du har brug for hjælp til fx oplægning af bukser el. gardiner.

Vedrørende indkomne forslag:

Den 1. 15 og 29 kl 14.00
Kaffekage i huset og evt. ture.
Kontakt Anette 61454545

Nørkleklubben:
hver onsdag kl. 19.00

Cafe Ørnen torsdage kl 18.00
husk tilmelding cafe@va4syd.dk
deadline tirsdage kl 18.00
Se menu på www.va4syd.dk

Beboerhuset Ørnen,

Beboere kan indlevere forslag til behandling på beboermødet. Forslagene skal afleveres på ejendomskontoret i beboerhuset senest mandag den 13. september kl.
12.00.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen for VA 4 Syd

PÅ GENSYN Beboerhus udvalget

nye huse - nye facader - nye skure - nye pladser - nye beboere
Byggeudvalget har været på rundtur i de opdelte boliger. Det ser jo fint ud.
Når I har bladet i jeres hænder, har Albertslundposten også været forbi.
Ejendomskontoret
Svanens kvt 22
TLF.: 88190190

Informationsudvalget:
Jørgen Hansen – Næ-

BETONHJERTET
Afdelingsleder:Michael Willumsen ste
udkommer 1 okt 2021
ejendomskontoret: VA 4 Syd,
Indlæg og lign. til bladet skal
Svanens Kvarter 22.
være
indleveret
Telefontid man-torsdag kl. 8inden
25 sep 2021
14, og fredag kl. 8-11.
Telefon Nr.: 88 190 190
Indlæg skal mærkes
Mail: afd67-4syd@bo-vest.dk

BO-VEST Stationsparken 37
2600 Glostrup
Telefon 88180880
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK

”Betonhjertet” og kan lægges i
postkassen Svanens kvt 22,
eller kan sendes som e-mail til:
info@va4syd.dk

GENBRUGSPLADSEN
September 2021
SØNDAGE KL 10.00 TIL 12.00
ONSDAGE KL.17‐18
Du finder i øvrigt Albertslund
Genbrugssta on på Holsbjergvej
44.
Genbrugssta onen har åbent alle
ugens 7 dage fra klokken 10‐17
GENBRUGSGRUPPEN

Afdelingsbestyrelsen:
Email bestyrelsen@va4syd.dk
Lena Kujahn formand Spættens
kvt.
Anita Wittusen Kasserer Ørnen kvt.
Maja Reutzer Uglens Kvt.
Pia Petersen Ørnens Kvt
Birgitte Jæger Duens Kvt.
Suppleant:
Lone Hvidbjørn Sennov Ørnens Kvt.

Referater på hjemmesidenwww.va4syd.dk

