
VA4 SYD     NR.:  8 august  2022 

 
De 5 afdelinger i Albertslund syd  

Præsenterer  
Bydelsfest lørdag den 03-09-2022 kl. 11:00 til 16:00 

I kanalgaden mellem Hvidbrovej og Fuldbrovej. 
Program: 
 11:00 Bydelsfesten åbner med velkomst og en tale. 
 11:15 Kjell kolbes rullende hytte underholder  
 12:00 ansigts maling  
 13:00 Trylle og ballon show 
 12:00 til 16:00 Tom Frederiksens Fest musik 
 
Mad & drikke:  Dejligt hjemmelavet mad fra Cafe72. 
Pølsebod, popkorn, kaffe, te, kage, slushice og fadøl / vand. 

  Bord salg:  
Tirsdag Den 23-08-2022  og Onsdag Den 24-08-2022  
Cafe72 kanalens kvt.72 kl. 17:00-18:00     
Restsalg Onsdag Den 31-08-2022 Cafe72 kanalens kvt.72 kl. 
14:30-17.00   

Der skal tages forbehold for ændringer i programmet. 
I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses arrangementet. 

 
 
 



Sidste nyt 
 
Afdelingsbestyrelsen har holdt sommerferie i juli 
måned. 
Næste møde afholdes d.15.august. 
Der vil være spørgetime kl.17-18. Her vil med-
lemmer af afdelingsbestyrelsen og driften kunne 
svare på jeres spørgsmål.  
På sidste møde i juni, fik vi besøg af beboere i 
spørgetimen. Der blev spurgt om ventilation og 
udearealer. 
 
Opdatering af de driftsansatte: 
 
Johnny er ansat som ”sommerfugl” indtil 
16.september. 
Nesat er ansat som ejendomsservicetekniker og 
er ansat indtil 31.oktober med mulighed for fast-
ansættelse. 
Peter er ansat som nyuddannet servicetekniker. 
Derudover er der en ansættelsesprocedure i 
gang omkring ny 1.mand. 
 
Kim Jensen har opsagt sin stilling pr.31.juli. 
Per går på pension pr.1.september. 
Tommy går også på pension og er stoppet. 
 
Vi kan allerede nu se, at der bliver forskønnet i 
afdelingen og håber, der snart er fuldt belagt 
med engagerede ansatte i driften. 
Vi går markvandring i denne måned med en 
driftschef og ejendomsmester Per B. Larsen i 
forbindelse med afdelingens langtidsplaner og 
budget 2023. 
 
Renoveringen: 
Det går fremad med reetableringen af udearea-
lerne. 
Hvis I har udfordringer eller spørgsmål omkring 
jeres boliger, skal I henvende jer til driften og 
ikke NCC eller håndværkerne omkring jer. 
Til gengæld må I gerne komme med positive til-
kendegivelser til dem. 
Det samme gælder på Facebook: Når man kla-
ger over udearealer, boligmangler o.a., er det en 
god idé at udtrykke sin tilfredshed i gruppen, når 
fejl og mangler rettes så det ikke kun er en 
”brokgruppe”. 
 
Under renoveringen har vi i afdelingsbestyrelsen 
arbejdet på at fremlægge jer beboeres henven-
delser i byggeudvalg, projektgruppe og andre 
instanser.  
Det har ofte lykkedes at skabe lydhørhed. 
 
Fortsat god sommer 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 
 

20 år med grillaften på Brogårdsplads 
 
Lidt historie om pladsen 
I forbindelse med projektet Albertslund syd 2020 
(ca år 2000) ,  blev det foreslået at vridsløsevej 
blev lukket fra Hvidbrovej til Borgmester Hans 
Nielsensvej.  Lukningen betød også at pladsen 
ved Spættens Kvarter skulle renoveres og beton-
tunnelen ud til parken skulle væk.  Pladsen blev 
allerede dengang kaldt Brogaards plads, bl.a for-
di man i halvfjerserne afholdt fastelavn og andre 
fester i bebyggelsen. Dengang var det ”nede i 
hullet der hvor Brogaards boede”. Arbejdet med 
at nedlægge vejen og renovering af pladsen var 
færdig i 2001. I december 2001 afholdt beboere 
i VA4syd den første lysfest og den første voldtur 
Store Bededag 2002 bliv gået.  
Kommunen og Projektet ”Albertslund 2020” af-
holdt en officiel indvielse 14 juni  2002 med op-
tog fra Hvidbrovej til ”Brogaards plads”. Pladsen 
fik dengang ikke sit navn, for som Fhv. Borgme-
ster Finn Aaberg sagde ”Knud Brogaard står jo 
lige her blandt os”.  Traditionerne med Lysfest 
og Voldture forsatte. 
 
I forbindelse med 10 års jubilæet blev det fore-
slået at kommunen nu kunne navngive plad-
sen—men FN forordninger og lign. gjorde at det 
blev afslået. Januar 2013 døde Knud Brogaard 
og nu var der ikke nogen forhindringer og efter 
en høringsfase og et par møder i Kommunalbe-
styrelsen fik pladsen endelig sit navn fredag den 
16 august 2013….Desværre kom kommunen til 
at fælde et meget flot træ på pladsen. Og som 
erstatning gav kommunen tilskud til at pladsen 
fik en skulptur. 
Det arbejde bliv udført af Mikael Hansen landart-
kunster og ”porten mod syd”  bliv indviet i for-
bindelse med vores 50 års jubilæum september 
2015 
det var så den korte historiske udlægning om 
hvorfor cafe Ørnen inviterer jer til den årlige 
grillfest fredag den 19 august kl 18.00 
Du kan medbringe din egen mad eller tilmelde 
dig cafeens menu til 50 kr. på Cafe@va4syd.dk 
inden den 17 aug. 
På gensyn Cafe Ørnen mm 
 



Gymnastik  
Tirsdage kl 11. fra 16.aug 
Nye møder bare op til en prøvetime.  
Kontakt Lena 28830702 
Sydspætterne 
onsdage i ulige uger 
3.august kaffe/kage 
17.august evt .tur eller kaffe/kage 
31.august evt. tur eller kaffe/kage 
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 (husk pas menid mm)og skat mm 
og hyggen 

Kontakt Jørgen 28937251 

Cafe Ørnen torsdage kl 18.00 pris 50kr 
4 aug. kl 18 Fisk på den gode måde  
11 aug. - grill kylling Tage / Tove 
Fredag 19 august  grill på Brogårdsplads 
Du kan enten tage egen mad med 
Eller du kan tilmelde dig Cafe menuen  
25 aug  dagens ret  
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 

 

BEBOERHUSET AUGUST 2022 
en flok beboere som i regn og blæst nåede frem dodekalitten ved Kragenæs 



Ejendomskontoret                   
  Svanens kvt 22 
TLF.: 88190190 
Ejendomsleder: 
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 september 2022 
Indlæg og lign. til bladet skal 
være indleveret 
inden 25 august 2022 
 
 Indlæg skal mærkes 
”Betonhjertet” og kan lægges   i 
postkassen Svanens kvt 22,   
eller kan sendes som e-mail til: 
info@va4syd.dk 

 
GENBRUGSPLADSEN 

   
 AUGUST  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 

Hunde problemer …. 

Jeg, som ejer til en lille hysterisk hund, kan som 
en helt naturlig ting ikke være foruden de pro-
blemer, som det ind i mellem kan forårsage.  
Vi hundeejere kender alle de ”problemer” når 
der går nogen forbi vores respektive haver, hun-
dene gør – og vi har jo alle været med til at 
stemme for demokratiet omkring husdyrhold.  
I forbindelse med renovering af vores store om-
råder har der i lang tid ligget meget jord brak, 
hvilket er fuld forståeligt, det kan ikke være an-
derledes, men jeg oplever stort set dagligt, at 
der på det flisebelagte område udenfor min dør 
ligger indtil flere efterladenskaber fra hunde, 
hvor ejeren ikke synes, at det er nødvendig at 
rydde op efter sin hund.  
 
 

 
En eller anden mener åbenbart, at min hun prut-
ter lige uden for egen gadedør, det gør hun 
imidlertid ikke, men jeg samler hver dag andre 
dyrs efterladenskaber op og bærer op i skralde-
spandene på -pladsen. 
Jeg har set, hvem der ind i mellem aflægger et 
visitkort, og i dag var der så en tumpe, der fandt 
det morsomt at lægge et hundeprut på min dør-
måtte. DET ER SGU IKKE I ORDEN.  
Skal vi alle tage os lidt sammen for at få vores 
husdyrhold til af fungere – og i den forbindelse 
også gerne naboskabet.  
Mange venlige hilsener 
Kirsten 


