
VA4 SYD                                                                            NR.: 6 juni  2022 

FRA AFSLUTNINGSFESTEN FREDAG DEN 20 MAJ 



Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen for maj 
 
Renoveringen: De sidste beboere er nu flyttet hjem til 
deres nyrenoverede boliger og byggesagen slutter de-
res arbejde til udgangen af maj og fortsætter i 4 nord. 
Held og lykke til dem. 
Det forventes at NCC er færdige med udearealerne i 
slutningen af juni. 
Der er ikke plads i 4 nord til alt materiale og alle 
mandskabsskure. Derfor bliver en del tilbage på Kirke-
gårdsgrunden, til renoveringen dér er færdig. 
På Sletbrovej står en del containere, der benyttes til 
byggeaffald fra 4 nord. Vejen er kommunens og NCC 
har fået tilladelse til at have dem stående dér. 
Vi arbejder på, at kommunen og NCC finder et bedre 
alternativ, der ikke vil genere os i 4 syd. 
Indtil da bedes vi beboere ikke at benytte contai-
nerne til eget affald.  
NCC arbejder på at overholde krav til sortering af de-
res affald. Sorteringen er blevet dårligere, da nogle 
beboere benytter dem.  
Vi har udmærkede molokker og genbrugsgård til det. 
Afslutningsfesten fredag d.20.maj:  
Det blev en rigtig god fest. 
Mange beboere var mødt op til helstegt pattegris, læk-
ker oksesteg (Halal) godt og fint tilbehør samt drikkel-
se. Formand Lena bød velkommen. Borgmesteren, VA 
formand Vinie, Mads fra BO-BEST og Erik fra NCC 
holdt alle gode taler. De roste os beboere for vores 
store tålmodighed og samarbejdsvilje igennem årene. 
Det samme fik byggesagen ros for. Erik gav os et ind-
blik i de mængder af byggematerialer, jord og ar-
bejdstimer, der var og stadig bliver brugt på hele byg-
gesagen. Det var meget store mængder. 
Vi fik 3 træer som gave: Hængeblodbøg fra Wissen-
berg og Vandkunsten, et æbletræ fra VA og et Magno-
lia-træ fra 4 nord´s afdelingsbestyrelse og drift. 
Live-Musik fik vi også af SHUBI-forsjov. 
Der blev snakket, grinet, danset og hygget. Det var en 
god fest. 
Nogle beboere mente, at det var ligesom Albertslund-
fester i gamle dage. Vi blev dog ikke ved til kl.2 om 
natten. 
 
Nybyggeri i 4 syd: Der er flere planer om byggeri her i 
afdelingen. 
Klub Svanens nye klubhus er ved at være klar til ind-
flytning. 
Senere bliver det gamle klubhus revet ned og der ska-
bes plads til bygning af Seniorboliger på grunden. Vo-
res beboerhus bliver revet ned i den forbindelse og det 
er planen, at der bygges et fælleshus til deling med 
seniorbofællesskabet. 
Det hele er i gang på tegnebrættet, men er ikke læn-
gere, end det først skal igennem en lokalplanshøring, 
derefter et ”skema A”, der forventes fremlagt i sidste 
halvdel af 2023 og det hele skal igennem et skema B, 

før byggeriet kan gå i gang. 
I skrivende stund er der afsat dagsordenpunkt på 
kommunalbestyrelsesmøde tirsdag d.31.maj. Hvis I er 
interesserede, så gå ind på kommunens hjemmeside. 
 
Udearealerne: Udeudvalget arbejder på at få forskøn-
net fællesarealerne. Mere information følger. 
Driften: BO-VEST arbejder på at få genbesat tomme 
stillinger i vores drift. Det er ikke nemt. Afdelingsbe-
styrelsen holder møder med driftsledelsen. 
Udeudvalget og vores nye ejendomsmester Per Buch-
Larsen, har været på markvandring med fokus på ude-
arealerne. 
Senere tager afdelingsbestyrelsen en markvandring 
med ham vedr. det andet. (Bebyggelsens tilstand, 
udelys mv.)   
Velkomstpjece: Vi har opdateret en pjece bl.a. med 
oplysninger om aktiviteterne i beboerhuset. Den følger 
med Betonhjertet denne gang, så alle får den. 
 
Afdelingens regler: 
I kan se de opdaterede regler på Bo-Vests hjemme-
side:   
www.bo-vest.dk/beboer/find-din-afdeling/4-syd/   
Råderetskatalog, Vedligeholdelseskatalog, Husdyrsreg-
ler, Handicapparkeringsregler.   
Det er vigtigt at I kigger i reglerne inden i foretager 
ændringer/ fornyelser i boligen og haven.   
Husk at søge om ændringer/fornyelser, hvor det kræ-
ves.   
Man kan blive stillet overfor krav om lovliggørelse, hvis 
man bryder reglerne.   
 
Afdelingsbestyrelsen afholder møder den 3. mandag i 
måneden. Der vil være spørgetime for jer beboere fra 
kl.17-18. Driften vil også være til stede og klar til at 
svare på spørgsmål.  
 
VA-jubilæum: VA holder 75 års jubilæum d.25.juni. 
Der er lagt op til, at forskellige afdelinger viser deres 
bebyggelse frem. 
Det gør vi. Vi er med til at fejre dagen med rundvis-
ning i afdelingen fra kl.14-16. 
Vi vil  vise et nyrenoveret gårdhus og opdelt bolig 
frem og fortælle om renoveringen og vores fremtidige 
ideer til forskønnelse af vores udearealer, facader, 
skure mm. 
Vi giver kaffe og kage i beboerhuset. Der udsendes en 
invitation i Alberts-
lundposten. 
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrel-
sen 
 
 



 
Udskrift fra kort vedlagt gaven en hængblodbøg 
 
Afslutning af renovering i VA4syd er en milepæl 
af et projekt, som alle omkring projektet kan 
være stolte af. 
Mange års tanker planlægning og byggeri kul-
minere med denne afslutning. 
Der har været mange bekymringer og gener 
gennem de sidste par år, når der f.eks graves 
foran hoveddøren eller når man må rykke op i 
teltpælene,  for i en tid at bo et helt andet sted. 
Men resultatet er ikke til at tage fejl af, hvor de 
renoverede boliger tydeligt er en forbedring. 
Wissenberg og Vandkunsten sætter stor pris på 
det gode samarbejde der har været mellen 
Va4syds bestyrelse, byggeudvalg, driftorganisa-
tion samt BO-VEST 
Tillykke til VA4syds beboere og BO-VEST 
Med venlig hilsen  
Wissenbjerg og Vandkunsten 

 
 
 

BUSTUR TIL LOLLAND  
CAFE ØRNEN PLANLÆGGER 
EN TUR DERNED ENGANG 
TIL JULI SE JULI NR. 
 
 

BEBOERHUSET ØRNEN     
JUNI MÅNED. 
Gymnastik  
Tirsdage kl 11.  
Nye møder bare op til en prøvetime.  
Kontakt Lena 28830702 
Sydspætterne onsdage i ulige uger 
8 juni kl 14. Kaffe/kage 
22 juni evt tur inden det bliver den 23  
Kontakt Anette 61454545 
Nørkleklubben: 
Onsdage kl 19 
kontakt Anita på tlf..: 24244074 
Morgenbolleit :  
Torsdage   kl 8.58.   
Hjælp til bla. IT og andet digitalt sjov 
Som fx mitid og skat mm og hyggen 

Kontakt Jørgen 28937251 
Cafe Ørnen torsdage kl 18.00  
2 juni kl 18 Farsbrød - Kogekonerne  
9 juni s tore hakkebøffer - Berit 
16 juni endelig er der fisk med låg 
23 juni steg bål og heskering  
Menu på www.va4syd.dk på gensyn. 
Gåholdet de gamle sure m/k  
Har du lyst til en gåtur med andre så er 
det bare med at møde op kl.:9.14 fra be-
boerhuset ørnen  eller 9,27 cafe 72 i ka-
nalens kvt 72 man-tirs– og fredag  vi ses 

RØGHOLDET 
Har du noget, du gerne vil have røget, det kan 
være kød eller fisk, er vi klar med råd og vejled-
ning til saltning og røgning. 
Kontaktperson: Tonny Lilja: 5071 4471 



Ejendomskontoret                   
  Svanens kvt 22 
TLF.: 88190190 
Afdelingsleder: 
Michael Willumsen 
Telefontid: 
man-torsdag kl. 8- 14,  
og fredag kl. 8-11. 

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 juli 2022 

Indlæg og lign. til bladet skal 
være indleveret 

inden 25 juni 2022 
 

 Indlæg skal mærkes 
”Betonhjertet” og kan lægges   i 

postkassen Svanens kvt 22,   
eller kan sendes som e-mail til: 

info@va4syd.dk 

 
GENBRUGSPLADSEN 

   
 Juni  2022 
 ONSDAGE 

 KL 17.00 til 18.00  
 SØNDAGE  

KL 10.00 TIL 12.00 
 
 Du finder i øvrigt Albertslund Genbrugs-
station 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.  
Birgitte Jæger  Kasserer Duens Kvt. 
 
Maja Reutzer Uglens Kvt. 
 
Herluf Ringgaard Ørnens Kvt. 
 
Charlotte Simonsen Svanens kvt. 
 
Suppleant: 
Tonni Lilja Ørnens Kvt  
 

Referater på hjemmesiden   

:www.va4syd.dk 

Opgørelse af forbrug fra NCC 

Når vi er helt færdige, har vi eksempelvis ud-
gravet og bortkørt mere end 35.000 m3 jord 
brugt ca. 6650 m3 beton til støbning af ter-
rændæk i husene.  

Det svarer til at grave 2 meter af en hel fod-
boldbane og fylde den halvt op med beton.  

Vi vil have lagt ca. 26 km ny kloak, og banket 
ca. 34 km pæle i jorden til at bære de nye ter-
rændæk.  

Vi vil have brugt ca. 47.000 m2 X 400 mm 
isolering mod terræn (Flamingo), lagt omkring 
47.000 m2 nye trægulve, og brugt 82.000 
stk. gipsplader til indvendige vægge og lofter.  

Det svarer til over 235.000 m2 gips.  

Vi vil også have brugt ca. 20.000 liter ma-
ling, monteret 15.000 nye stikkontakter,  
og lagt 45 km nye varmeslanger i boligerne. 

20.000 m2 nye belægninger- + 9 KM Nye 
hegn .  

4200 stk nye tag kassetter../ 

 

Der bliver brugt ca 907.800 arbejdstimer. 
Heraf er de 95.000 timer.  

Hertil kommer alle de timer rådgiver bestyrelser 
og byggeudvalg osv har brugt.  
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     Albertslund d. 30. maj 2022  

 

Triste omgivelser, hvorfor gør Udeudvalget ikke noget? 

 

Ja, vores pladser og grønne områder matcher ikke de flotte huse, som vi har fået, så hvad sker der 
egentligt? 

 

Udeudvalget, der er valgt på beboermødet til at stå for udendørsområderne, er gået i gang med deres 
arbejde for at forskønne afdelingens udendørsarealer. Dog er der flere store begrænsninger og 
udfordringer i arbejdet så som økonomi, mandskab og hele byggeprojektet.  

Centralt for Udeudvalget er, at vi skal have så meget forskønnelse som muligt for pengene. Derfor bliver 
forbedringerne også prioriteret sådan, at de områder som trænger mest, vil blive påbegyndt først. 

Med denne prioritering er det naturligt at spørge, hvorfor der ikke er sket noget i Svanen, Uglen og Ravnen, 
da der er mange pladser og områder, der er meget triste. Det skyldes, at byggeprojektet er lige knapt 
færdigt omkring disse pladser. NCC mangler stadigt at udføre det afsluttende jordarbejde på flere af de 
rekreative områder. Efter planen, vil det ske i begyndelsen af juni. Her vil området typisk blive jævnet, 
fræset og efterfølgende tilsået med græs. Det vil give disse områder et mindre trist udseende, hvorefter 
Udeudvalget og beboerne kan skabe de nye udeområder. 

Et andet sted, hvor der er nogle uafsluttede projekter, er Ørnen. Her ligger der et forslag til forskønnelse af 
den første del af indkørslen samt den store parkeringsplads samt tre mindre pladser. Når disse projekter 
endnu ikke kan ses, skyldes det en kombination af mandsskabsmangel og økonomi. Som flere måske ved, så 
er Driften ramt af en meget lav bemanding for tiden. Det betyder at det kun er de vigtigste opgaver der 
bliver udført. Derfor er det kun i meget sjældne tilfælde, at der bliver udført andet end pleje og almindelig 
vedligeholdelse af områderne. Det rammer udeudvalget, da vi ikke har nogle der kan udføre vores gode 
ideer. 
Selvom det ikke er så varmt for tiden, så betyder sommertiden, at nyplantede planter kræver stor pleje, 
hvis de skal overleve. Derfor er det også besluttet, at plantning skal udsættes til efteråret, så vi undgår 
tidskrævende opgaver som f.eks. vanding af planterne. 
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Men når det hele står stille, kan jeg som beboer ikke blot ”adoptere” et område og så forskønne det? 

 
Jo, det kan altid gøres, men områdets ændring skal alligevel omkring Udeudvalget, da vi har en begrænset 
økonomi, så er der ikke penge til f.eks. 4 borde/bænkesæt og en grill til hvert område for derved at kunne 
styrke sammenholdet mellem naboerne. 
Derfor kan I opleve, at der bliver sagt nej til at støtte selv mindre projekter. Selvom du gerne vil ”adoptere” 
et område, kan det være, at du bliver bedt om at lave nogle ændringer på dine ideer for at sikre en 
passende vedligeholdelsesvenlighed. F.eks. kan en ”stenhave” med mange store sten være problematisk, 
hvis du om to år flytter fra afdelingen, da det så er Driften, der skal stå for vedligeholdelsen.  
Hvis det betyder, at store områder skal håndluges, så vil det blive nedprioriteret. Hvis projektet er svært at 
gøre rengøringsvenligt senere, vil det blive nedprioriteret. F.eks. vil ”stenhaven”, der gratis er anlagt med 
25 tons sten, kræve del penge at fjerne senere. Derfor kan det være, at gratis initiativer bliver blokeret. 

 

Kortfattet, så sker der følgende: 

• NCC vil, efter planen, aflevere de sidste pladser/områder i planeret og tilsået stand i juni måned. 
• Omkring Ørnen er der 4 projekter, der står stille primært som følge af mandskabsmangel samt at vi 

venter til efteråret, så vi ikke skal bruge mange penge på at sikre, at planterne overlever 
sommeren. 

• Beboerprojekter i små områder skal vurderes før der gives tilladelse, så det sikres, at de er 
vedligeholdelsesvenlige, så afdelingen ikke bliver påført en stor omkostning til vedligeholdelse hvis 
drivkræfterne i et projekt flytter. 

 

Hvad har i så lavet indtil nu? 

Vi har haft en del markvandringer i hele afdelingen op til flere gange, og skal have flere. Disse både med og 
uden driften. Vi har tegnet, taget billeder, lavet skitseudkast, kigget på generel udbedring og forskønnelse 
af ”småting” samt, noteret diverse ønsker der indtil videre er kommet.  

 

Hvad sker der lige nu? 

Der skal indhentes tilbud på diverse ting til beplantning, der skal som ovenfor beskrevet reetableres med 
græs af NCC, vi skal tale med flere beboere og så i gang i efteråret. Vi håber i holder ud og holder fast i 
glæden over at, vores afdelingen snart bliver frodig og farverig igen. 

I er altid velkommen til at kontakte udeudvalget på nedenstående mail. 

 

God sommer fra Udeudvalget. 
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