
VA4 SYD                                                                            NR.:  7 juli  2022 

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 
Driften: 
Som I måske ved, er vores ejendomsleder  
Michael Willumsen sygemeldt. 
Per Buch-Larsen er nyansat ejendomsmester 
og Kim Milton er Driftschef. 
Derudover har der været en del opsigelser 
blandt personalet og der arbejdes stærkt på at 
få ansat andre. 
Vi arbejder tæt sammen med både Per og Kim 
og håber på snarlige resultater. 
Vi må stadig væbne os med tålmodighed. 
Efter sommerferien tager vi en markvandring 
med dem, for at se på tilstanden på udearea-
ler, facader, carporte, skure, stibelægninger 
mv. for at budgetlægge for fremtiden. 
 
Renoveringen: 
Nu er det slut med renoveringen af vores boli-
ger. 
Det er usikkert, hvornår NCC bliver færdig med 
at reetablere omgivelserne. 
Der er ikke plads i 4 nord til alt materiale og 
alle mandskabsskure. Derfor bliver en del tilba-
ge på Kirkegårdsgrunden, til renoveringen dér 

er færdig.  
På Sletbrovej står en del containere, der benyt-
tes til byggeaffald fra 4 nord. Vejen er kommu-
nens og NCC har fået tilladelse til at have dem 
stående dér.  
Vi arbejder stadig 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 
containerne til eget affald.   
NCC arbejder på at overholde BO-VESTs krav 
til sortering af deres affald. Sorteringen er ble-
vet dårligere, da nogle beboere benytter dem.   
Vi har udmærkede molokker og genbrugsgård 
til det.  
Der kører stadig et facadeprojekt. På et tids-
punkt vil der blive opsat prøvefacader på 3 bo-
liger i 4 nord. 
 
VA´s 75 års jubilæum: 
Lørdag d.25.juni havde vi en rundvisning af 
afdelingen for 40 interesserede fra andre afde-
linger og fra ejerboliger. Der var stor interesse 



for de opdelte boliger og vores beboeraktiviteter.  
Samme dag var der rundvisninger i andre VA af-
delinger også. 
 
Fælles beboerhus og Seniorbofællesskab: 
Der arbejdes på at bygge et Seniorbofællesskab 
fra den gamle klubgrund og til og med grunden 
på vores beboerhus. 
Forslaget går derfor ud på, at bygge et nyt fæl-
les beboerhus, som vi deler med dem. 
Kommunalbestyrelsen har sagt ja til udarbejdel-
se af lokalplan for projekterne. 
Lokalplanen kommer i offentlig høring og vi får 
mulighed for at blive indkaldt til temamøder som 
evt. kommende naboer. 
 
Afdelingsbestyrelsen: 
Vi arbejder på at afholde beboermøde med bud-
get 2023 til september. 
Derudover har vi deltaget i økonomikursus og 
temamøde om effektiv drift. 
 
Rigtig god sommer til jer/ Afdelingsbestyrelsen 
 

Foto Va 75 år  på rundtur i va4syd 
Foto forsiden  Sankt hans i huset 
 
 

Opdatering fra Udeud-
valget. 
Skrivelsen fra udvalget, der blev 
uddelt sammen med Betonhjer-
tet sidst, beskriver udvalgets arbejde og driftens 
mangel på mandskab.  
Vi har efterfølgende haft møde om planlægning 
og prioritering af de tiltag vi ønsker sat i gang. 
Derudover har vi haft en trærundgang. 
 
Om planlægning og prioritering, har vi fokus på 
en generel grundlæggende forskønnelse af afde-
lingen, for senere, sammen med jer beboere, at 
udvikle fællesarealer. 
Derudover har vi fokus på at starte projektet fra 
VA´s jubilæumsgave med udvikling af skrånin-
gerne ved Ørnens indkørsel og de 3 fællesarea-
ler i lige numre ud til pladsen. 
På trærundgangen var vi rundt om samtlige træ-
er i afdelingen. 
Vi registrerede træer, der så syge og nedslidte 
ud, ødelægger flisebelægningen eller kommer 
for tæt på kloakrør o.lign. 
Derudover registrerede vi træer, der på sigt over 
år må fældes, da de desværre er plantet for tæt 
på boliger i byggeriets start i 1965. 
Udsnit af beboermødebeslutning om ”regler for 
stor beplantning”: 
 

Hvis beplantningen er til skade for bygninger, 
stisystem, kloaksystem eller anden be-
plantning eller hvis beplantningen er sygt, 
udsat for hærværk eller nedslidt, kan 
ejendomsfunktionærerne kun rydde be-
plantningen efter aftale med afdelingsle-
deren. Driften skal vurdere muligheden 
for genbeplantning egnede steder i nær-
heden af det ryddede. Udeudvalget/
afdelingsbestyrelsen skal orienteres, hvis 
en genbeplantning ikke finder sted. 

Udeudvalget præsenteres for driftens over-
blik over renovering af beplantningen på 
markvandringer 2 gange årligt. 

Ønsker om rydning/ fældning af rask be-
plantning, der ikke er til gene som overfor 
beskrevet, bør behandles i udeudvalget i 
samarbejde med driften. 

Den generelle rengøring/oprydning på udearea-
lerne kunne organiseres anderledes. 
f.eks. hvis driften gjorde et område færdigt, in-
den de startede på det næste og at græsset må-
ske skal slås med længere intervaller. 
Vi er jo ikke driftens arbejdsgivere, men vi kan 
gøre noget i forbindelse med samarbejdet. 
Vi må væbne os med tålmodighed – Det bliver 
godt igen.. 



 
 
Fjernvarme er ikke bare fjernvarme. Den 
er forskellig fra sommer til vinter!  
I dag er det sådan, at vi 11 måneder om året 
betaler et acontobeløb for fjernvarmen. Den 12. 
måned kommer så årsafregningen.  
Fremover vil det være sådan, at du stadig skal 
betale 12 gange om året, men (måske) vil belø-
bene ikke være aconto, de vil være forskellige 
fra måned til måned. 
Baggrunden er, at VEKS (der leverer fjernvar-
men til Albertslund Varmeværk) har indført en 
variabel afregning. Det betyder, at fjernvarmen 
er dyr om vinteren og billig om sommeren.  
Det afspejler de faktiske omkostninger ved at 
producere fjernvarme.  
For om sommeren er der rigelig og billig varme 
fra affaldsforbrændingen og el-produktionen. 
Men det slår ikke til om vinteren. Derfor skal der 
fyres ekstra op, og det er dyrt. Med andre ord: 
En MWh varme er dyrere at producere om vin-
teren (hvor vi bruger mange MWh’er), end om 
sommeren (hvor vi ikke bruger så mange).  
Rent praktisk betyder VEKS’s nye afregning, at 
Varmeværket har fået en ekstra stor udgift til 
VEKS om vinteren, hvor Varmeværket ikke har 
særlig mange penge i kassen, fordi vi forbruge-
re betaler jævnt hen over hele året. Endvidere 
betyder det, at vi alle får den opfattelse, at var-
men koster det samme at producere året rundt 
– for vi betaler jo det samme til varmeværket 
pr. MWh, hvad enten det er sommer eller vinter. 
Men det passer ikke. Derfor er der behov for at 
ændre afregningen for varmen, så vi alle kort 
sagt får et tydeligt prissignal, der siger: Lad nu 
vær med at bruge mere varme end højest nød-
vendig om vinteren! Eller med andre ord, det er 
om vinteren, der er mange penge at spare, og 
det er om vinteren, det er bedst for miljøet, at 
du sparer på varmen. 
 
Derfor nedsatte Brugergruppen på sit møde i 
juni en arbejdsgruppe, der skal se på varmetak-
sterne.  
Kort fortalt skal arbejdsgruppen udarbejde et 
forslag til en ny takststruktur, der  
(1) gør at Varmeværket får penge i kassen til 

at betale den dyre varme om vinteren til 
VEKS,  

(2) som motiverer os alle til et lavere varme-
forbrug, især når fjernvarmen er dyrest  

(3) og som motiverer os alle til en bedre afkø-
ling. Alt sammen til gavn for både miljøet, 
og den enkeltes og fællesskabets økonomi.  

Om alt går efter planen, er de nye takster klar 
ved årsskiftet 2023-2024. 
 
Ønsker du at høre mere om alt det andet, der 
også var på Brugergruppens dagsorden, så kon-
takt brugergruppe-medlemmet i dit boligområ-
de. Du kan også klikke ind på: 
www.albertslund.dk/brugergruppen 
Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 

 

Beboerhuset  juli måned 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alle aktiviter  
holder sommerferie  
til 1 august 2022 
Dog arr. Cafe Ørnen  
en bustur  
den 14 juli  
se næste side. 
God sommerferie 

Nyt fra Brugergruppen – juni 2022 



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 august  2022 

Indlæg og lign. til bladet skal 
være indleveret 

inden 25 juli 2022 
 

 Indlæg skal mærkes 
”Betonhjertet” og kan lægges   i 

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

info@va4syd.dk 

 
GENBRUGSPLADSEN 

   
 Juli  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 

Bustur til Lolland torsdag den 14 juli 
2022  
Afgang fra Beboerhuset kl. 8.58 her mødes 
vi til morgenbolleit altså varme boller og 
kaffe. 
Ca 9.30 starter bussen fra Svanens p-plads 
med kurs mod Lolland. 
1. stop bliver ”Dodekalitten” et kunstværk 
under opførelse ved Glentehøj på Lolland 
med udsigt over Smålandshavet ca 300 m 
fra kysten. Værket består af en kreds af 12 
planlagte stenstøtter. Hver sten er 7-9 me-
ter høj, hvor de øverste 2 meter er udhug-
get som hoveder  
2. stop Frie Vilje er navnet på den Thomas 
Dambo-trold, der gemmer sig i Maribo. 
Trolden er hele fem meter høj, og den er 

pyntet med de kendte Thomas Dambo-
fuglekasser.  
3. stop bliver Maribo som er Lollands perle, 
smukt beliggende ved Søndersø og grønt 
så langt øjet rækker. Maribo har en præg-
tig Domkirke og et gadenet fra middelalder 
er bevaret. Et rådhus fra 1857 er bevaret 
og Qvades Gård (ca. 1825). Her er der mu-
lighed for cafe og bodegabesøg når vi hol-
der god lang pause  
Vi er hjemme ca 17.28  
Prisen 100 kr. ca  
Betaling mobilpay el. kontant i bussen 
Tilmeldning cafe@va4syd.dk el sms 
28937251 
Vi ses Cafe Ørnen  


