
VA4 SYD                                                                        NR.:  11 december 2021 

Juleloppemarked På søndag den 28 november kl.: 13 - 16  
Der vil være mulighed for at købe gløgg, kakao og æbleskiver. 

 Og alt til en hyggelig julemåned (husk kontanter). 
Der vil også være kaffe, the og saft til alle  PÅ GENSYN 
 
Bustur til Julemarked 12 december til Odense se bagsiden  
Lysfest på årets korteste dag 21  december på Brogaards Plads se bagsiden 



Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 
 
Vi beboere er nu meget forskellige steder i re-
noveringen her op til jul. 
Nogle skal julehygge for første gang i deres nye 
boliger og andre i deres genhusningsboliger. 
Heldigvis er det hele snart overstået – til marts. 
Vores overfor-bo afdeling VA 4 nord er nu gået 
i gang med samme renovering. Vi ønsker dem 
held og lykke. Byggefolkene har nu fået erfarin-
ger fra vores byggesag via vores samarbejde i 
byggeudvalget og projektgruppen. Ting og sa-
ger er ændret til fordel for dem. 
 
Etapemøder: 
Vi indkalder til etapemøder områdevist, for at 
høre hvordan det er gået med flytning og gen-
husning og det videre forløb med det, at bo i en 
nyrenoveret bolig. Vi kan lære meget af hinan-
dens erfaringer. 
Uglen og Ravnen bliver inviteret her i december 
og resten i januar. 
 
NCC holdt ”overdragelse af Svanen komsam-
men” med helstegt pattegris, kartoffel-, pasta- 
og grøntsalat. Taler fra byggeledelsen med ros 
til bl.a. håndværkerne og også til beboerne der 
har fundet sig i generne. 

 
I får lige lidt opdatering her sidst på året: 
Reglerne for afdelingen bliver løbende opdate-
ret: 
Som beboere, der er flyttet i en nyrenoveret 
bolig, har vi modtaget en ”Beboervejledning til 
vedligeholdelse af boligen.”  
 

Derudover har vi: 
Vedligeholdelses-reglement, Råderetsregler, 
Husorden, Husdyrsreglement og regler for Han-
dicapparkering. De kan ses på: www.Bo-Vest.dk 
– find din afdeling – VA 4 syd – 
Læs Råderetskataloget nøje igennem, hvis I vil 
lave ændringer udenfor og inde i boligen. 
Løsøre i haverne: Der har været beboerhenven-
delser om, hvad man må sætte op i haverne. 
Udgangspunktet er, at man må sætte ting som 
pavilloner, legehuse, lette skure op, så længe 
de ikke er fastnaglede til bygninger eller hegn. 
De må heller ikke flyve væk i stormvejret. (Se i 
øvrigt Husordenen på Bo-Vests hjemmeside.) 
 
Driften 4 syd. 
Prioriteringen af driftens arbejde hos os ligger 
jo meget i det store behov for at servicere os 
beboere i vores nyrenoverede boliger. 
Der er meget run på telefonerne og ejendoms-
funktionærerne har meget travlt med at ser-
vicere os. 
1.mand Claus har søgt andre udfordringer og er 
holdt op pr.30.november – desværre. 
Så vi må væbne os med tålmodighed til nye 
kommer til. 
Derfor er der ikke så meget fokus på udearea-
lerne. 
Men en rundgang med vores nye ejendomsme-
ster Kasper Cederholm har resulteret i, at der 
sættes gang i renholdelsen i Duen, Hanen og 
Spætten, der blev ”frigivet” først af NCC. 
Så der bliver snart fældet dårlig beplantning, 
ryddet ukrudt, fejet blade sammen osv. 
Driften/ejendomskontoret holder åbent for per-
sonlig henvendelse TIRSDAGE kl 13-15. Det fo-
regår på ejendomskontoret i Beboerhuset Ør-
nen, Svanens kvarter 22. 
Derudover er der den sædvanlige telefontid på 
88 190 190 og mailadresse  
afd67-4syd@bo-vest.dk 
Der kan man også aftale mødetid for personligt 
fremmøde. 
 
Udeudvalget er i gang med at registrere ude-
områderne i afdelingen. 
Sideløbende vil vi omdele sedler til jer, om I vil 
involveres i udviklingen af jeres fællesareal. 
Vi forsøger at få små projekter i gang i første 
omgang til realisering til sommer. Vi skal først 
have økonomien i orden til de større projekter, 
der skal godkendes på beboermødet til marts. 
Vi modtager konsulentbistand fra Landskabsar-



BEBOERHUSET ØRNEN 
DECEMBER MÅNED. 
Gymnastik  
Tirsdage kl 11. Nye møder bare op til en 
prøvetime. Sidste dag i år er den 21-12 
Morgenbolleit :  
Torsdage i december kl 8.58.   
Hjælp til bla. IT og andet digitalt sjov 
Som fx mitid og skat mm 
Ps lukket torsdag d. 30 december  

Kontakt Jørgen 28937251 
Sydspætterne:  
Onsdag den 8 december  kl.: 13:00 
Julefrokost . 
Der er juleferie til onsdag den 5 januar 
2022  
Kontakt Anette 61454545 
Nørkleklubben: 
hver onsdag kl. 19.00 juleferie fra 22 dec 
til 4 januar 2022 
kontakt Anita på tlf..: 24244074 
hvis du har brug for hjælp til fx oplægning 
af bukser el. gardiner. 
Cafe Ørnen torsdage kl 18.00  
husk tilmelding cafe@va4syd.dk  
deadline tirsdage kl 18.00 

2 –12. Fisk  
9 –12 Ungarns gullaschgryde  
16—12 julefrokost med det du har med 
30-12 nytårstorsk med det hele... 

kitektfirmaet Opland, der er en gave fra VA, 
der holder 75 års jubilæum til den tid. 
 
Kongsholmparken 
Der sker ting og sager i parken. 
Græsset er pløjet op til beplantning. 
Indtil videre er ”Generationslunden” blevet 
beplantet med træer og anden beplantning. 
Gåholdet fra syd og repræsentanter fra 
Sydspætterne og Udeudvalget har sat træer 
i jorden. 
Senere ser vi, hvad der skal ske med de an-
dre pløjede arealer. 

 
 
Fællesudvalgsmøde for udvalg og grupper: 
På grund af Coronasituationen har der ikke 
været afholdt møde i lang tid. 
Beboerhusudvalget indkaldte til møde for at 
vi kan give hinanden indblik i det frivillige 
arbejde vi udfører i de forskellige udvalg og 
grupper. 
Vi kan alle klappe hinanden på skuldrene for 
det arbejde, der udføres. 
Beboerhusudvalget, Café Ørnen, Sydspæt-
terne, Nørkleklubben, Fotogruppen, Morgen-
bolle-IT, Gymnastikholdet, Togfolket, Gen-
brugsgruppen og Udeudvalget. 
 
I må alle have en god jul og godt nytår 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 
 
 
 
 
Fotos  forsiden  Lene gren fra Kanalen 
Side 2 Rein Rubenkamp 
Side 3 Poul Markussen 



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. 
Kontortid på ejendomskonto-
ret hver tirsdag 13 til 15  

Mail: afd67-4syd@bo-vest.dk  

BO-VEST Stationsparken 37    
2600 Glostrup                              
Telefon 88180880                           
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK 
Hjemmeside bo-vest.dk 

Informationsudvalget: 
Jørgen Hansen –  
Næste BETONHJERTET 
udkommer 1 januar   2022 
Indlæg og lign. til bladet skal 
være indleveret 
inden 25 dec. 2021 
 

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

 
GENBRUGSPLADSEN 

   
  Nye tider DECEMBER  2021 
Alle SØNDAGE i December  
KL 10.00 TIL 12.00 
Første søndag i 2022 
Er den 2 januar 
 
 Du finder i øvrigt Albertslund Gen-
brugsstation på Holsbjergvej 44. 
Genbrugsstationen 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 hjemmesiden   

:www.va4syd.dk 

Årets korteste dag : 
Tirsdag den 21 december kl 16  
Mødes vi som vi plejer på  
BROGAARDS PLADS  
Til lysfest  
Gløgg og  
æbleskiver  
og  
en lille sang 
På gensyn 
Husk lygten 
 

Bustur til julemarked i Odense 
Søndag den 12 december 2021 kl 10.45 
Mødes vi på p-pladsen Duens Kvt 
Igen afholdes der julemarked i Odense 
så vi har bestil en bus som tager os med 
til Odense I Odense bliver der god tid  til 
julemarked og evt en tur i det nye HCA 
museum. Vi drager hjemad igen ca kl 
17.00   
Sms til  28937251 el. cafe@va4syd.dk 
Vi ses i bussen  
Hvor du også  
Betaler ca 80 kr  
Fx med mobilpay 
 
Turen arr.  
Af Gåholdet de gamle 
sure mænd og  
morgenbolleitholdet.  
Husk coronapas  og  
mundbind 


