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EFTERSÅRSHYGGEN

NR.: 11 november 2022

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

Så varmen stiger lidt. Når vi har gulvvarme kan
det ikke betale sig at skrue ned for natten, da
det vil koste at skrue op igen til dagen.
Sænk hellere temperaturen en grad generelt og
tag evt. lidt mere tøj på.
På BO-VESTs hjemmeside kan du se en vejledning på video:
BO-VEST/byggeri/renoveringer og helhedsplaner/4 syd og 4 nord/ Nyheder
Sådan styrer du gulvvarmen

Roth Touchline® - gennemgang af funktioner
https://youtu.be/FxvxYE09Etc
Haver:
Hvis I vil se en beskrivelse af havernes opbygning, kan I gå på samme hjemmeside og se nyhedsbrev for 4 nord september 2022.
BO-VEST/byggeri/renoveringer og helhedsplaner/4 syd og 4 nord/ Nyhedsbrev

Her i november er der gode efterårsfarver i naturen og vejret har været godt med højere temperaturer end normalt i oktober. Og det luner på
(De, der vil have det på papir, kan møde op til
varmeregningen.
”Morgenbolle-IT” torsdage kl.9-10.30 i beboerhuset)
Referatet fra beboermødet d.20.september
manglede information om konto 119 og et tillæg
Med venlig hilsen
til indkomment forslag A.
Afdelingsbestyrelsen
Vi i afdelingsbestyrelsen kunne også tænke os
en anden udformning på referatet.
Derfor er det omskrevet og vedlagt Betonhjertet. Er du I tvivl om sorteringen så download
appen “Perfect Waste”
I kan i referatet læse en opsamling på aktuelle
spørgsmål.

Råderet:
Ideer til nye råderetsemner kan sendes til os. Så
samler vi op til næste beboermøde i marts, hvor
de skal behandles. I kan også sende evt. forslag
til den tid.
Tjek prisen på strøm via en app
En måde at finde ud af, hvor meget strømmen
Fjernvarmen:
koster på forskellige tidspunkter, er at installere
en af de mange apps, der viser de aktuelle priser
på strøm. FX Watts - Energiassistent
Vi er jo så heldige, at VEKS/Albertslund Forsyning skaber varme gennem biobrændsel og afHvor kan der spares på strømmen?
faldsforbrænding og vindmøllestrøm og er ikke
Der er mange af de ting, vi bruger strøm på, der
afhængige af gas.
skal ske på bestemte tidspunkter, men ofte kan
Men vi stiger dog noget alligevel.
man godt vente med at sætte opvaskemaskinen
I 2022 var der en besparelse på 10%, da der var eller vaskemaskinen over og så spare halvdelen
af prisen på elforbruget.
overskud i 2021.
Her i 2022 er der ikke overskud, så de 10% skal Et andet tip
Tjek dine lyskilder har du stadig gamle pærer.
på igen og yderligere 5% på grund af prisstigVed at udskifte dem er der meget at spare...
ninger.

hvorfor hedder udstillingen ”carmen curlers –
iscenesat”? Fordi iscenesættelse er noget, der
går igen i hele Arne Bybjerg og fabrikkens virke.
Fra de mange fængende reklamer og busserne,
der hentede kvinder til fabrikken fra hele Vestsjælland – til skræddersyede kitler og den gyldne Rolls Royce.
Efter besøget på museet er der en tur rundt i
området hvor tv-serien er optaget …
BUSTUR TIL KALUNDBORG MUSEUM OG SE
DEN STORE SÆRUDSTILLING ”CARMEN CURLERS – ISCENESAT.
Onsdag den 23 november afgang kl 10.00
Fra Svanens kvarter

PÅ GENSYN CAFE ØRNEN og SYDSPÆTTERNE
Næste bustur går til Julemarkedet i Odense
Den 10 december med afgang kl 11 og der er
prisen også 100 kr

Har du lyst, så mødes vi kl. 9.15 til morgenkaffe Igen mødes vi til morgenkaffe og aftensmad.
og morgenboller
Pris 100 kr incl. entre til museet

Mere om turen i næste nr.

Forventet hjemkomst ca. kl. 16.00

Tilmeldning cafe@va4syd.dk

Tilmeldning cafe@va4syd.dk

BEBOERHUSET OKTOBER 2022
Gymnastik
Tirsdage kl 11.
Nye møder bare op til en prøvetime.
Kontakt Lena 28830702

Sydspætterne
onsdage i ulige uger

Cafe Ørnen torsdage kl 18.00 pris 50kr
3 nov. Chili con carne Tove/Tage
10 nov. Mortens and ala 4syd Herluf/ ?
17 nov Koteletter i fad Berit / ?
24 nov Lakselasagne Ulla/ ?
Tilmeldning tirsdag cafe@va4syd.dk husk det nu

9 .november kl 14 kaffe/kage

D.23. tur til Kalundborg se øverst på siden Kontakt Anette 61454545

Nørkleklubben:
Onsdage kl 19

Gåholdet de gamle sure m/k
Har du lyst til en gåtur med andre så er
det bare med at møde op kl.: 9,27 cafe
72 i kanalens kvt 72 man-tirs– og fredag
vi ses kontakt Jørgen 28937251

kontakt Anita på tlf..: 24244074

Juletræsfest afholdes lørdag den 3 december i Kongsholmscentret
Program med alle oplysninger bliver uddelt midt i november så hold øje med postkassen
Arr.: er de 5 bolig afdelinger syd for Kongsholm Alle

Jule - hygge - loppemarked
Så er det ved at være tid til at vi igen skal holde julestue i beboerhuset.
Det bliver søndag den 27.11.2022 fra kl. 13.00 til 15.30
Der bliver salg af gløgg og æbleskiver til rimelige priser, nemlig 5 kr. for et
glas gløgg og 5 kr. for 3 æbleskiver.
Der vil også være gratis kaffe, te og saft til børn som der plejer.
Da vi jo ikke har så meget plads, skal man bestille et bord, hvis man vil have
et markedsbord. Det bliver efter ”Først til Mølle” princippet.
Man kan bestille bord ved at sende en mail til beboerhuset@va4syd.dk,
eller i Beboerhuset om torsdagen fra kl. 17.00 til 18.00 hos Maja.

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:

GENBRUGSPLADSEN

Jørgen Hansen
Næste BETONHJERTET
udkommer 1 december 2022
Indlæg og lign. til bladet skal
være indleveret
inden 25 november 2022
Indlæg skal mærkes
”Betonhjertet” og kan lægges i
postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail til:info@va4syd.dk

November 2022
Nye tider kun
SØNDAGE KL 10 til 12
Du finder i øvrigt Albertslund Genbrugsstation 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

Albertslund d. 26. oktober 2022
Til beboerne i afd. VA4syd

Hermed lidt blandet fra Udeudvalget. Vi starter med at minde om, at udeudvalget består af 7
medlemmer som der står i det kommissorium der blev valgt på beboermødet d. 15. marts 2022.
Medlemmerne er beboere fra afdelingen som udfører dette frivillige stykke arbejde.
Udeudvalget er godt klar over at vores afdeling ser skrækkelig ud. Vi ser det samme som jer, og vi
deler samme frustration og savn til en pæn afdeling som jer.
Hvorfor går i ture?
På de forskellige ture i afdelingen bliver der hvert sted kigget på hvad der er nu, hvad kunne der
være, hvad ville være godt at plante ift. til den tætte og lave bebyggelse, vedligeholdelsen af dette
samt om der er nogle syge træer/buske. Vi skal have for øje hvilke områder der er kommunens og
hvilke der er afdelingens.
Der skal ligeledes tages højde for mosegrisene som vi har en del af i afdelingen. Der skal helst ikke
indkøbes og plantes noget, som de så spiser det hele af, og pengene dermed er spildt.
Hvad laver i så på møderne?
Der arbejder vi med beboerhenvendelser, laver opsamling fra sidste møde, taler med driften om
hvor langt de er ift. hvilket arbejde der kan udføres nu og hvad der skal vente, samt hvad der ellers
kommer på som eventuelt og økonomi. Dette er blot en lille del af det. Vi arbejder også med
fremtidens forskønnelse af vores afdeling.
Hvem var ham der manden i gik rundt med den ene gang?
Det var Landskabsarkitekten fra Albertslund Kommune. Han ved ustyrlig meget om alt vedr. natur,
træer og planter. Han kom med gode råd, vejledte omkring beskæring, fældning og pleje samt
plantning/såning. Han kunne også fortælle at de arbejder på og har en plan for Vridsløsevej og
Sletbrovej – her var/er der mangler fra kommunens side som de vil rette op på. Der er en
planteplan for bedre og pænere områder på skrænterne ved trappenedgangene til kanalen. (De
smalle trapper ved broerne). Så selvom man måske ikke synes der sker så meget med det der
udeudvalg, så foregår der en masse som i af gode grunde ikke ser.

Udeudvalget afd. va4syd

Email: ude@va4syd.dk

www.va4syd.dk

Er det korrekt
-

At beboere kun får lov at lave noget hvis, udeudvalget synes det er pænt eller kan lide det?
Nej det er ikke korrekt. Når udeudvalget siger ja eller nej til de projekter/ønsker som
beboerne fremsender, er beslutningen taget i tæt dialog med driften. Udeudvalget
beslutter ikke noget alene.
- At udeudvalget har sået alt den ukrudt/biodiversitet i gårdene i svanen?
Nej det er ikke korrekt. Når der ligger jord som ikke passes, vil der hurtigt vokse en
masse frem. Det sker ved hjælp af frø der ligger i mulden, eller bliver bragt hertil af
fugle. Udeudvalget har ikke sået noget i gårdene. Men som en del af byggesagen er
fællesarealerne ved de opdelte boliger udført med kuperet terræn, plantning og
såning af blomsterblandinger.

Sker der egentlig noget snart?
Ja det gør der. Der er gang i en masse fræsning de steder hvor der er fældet, i løbet af vinteren vil
diverse træer og buske blive beskåret og de 3 indkørsler på Fuldbrovej bliver lavet som det første,
da det er de kvarterer der var først færdige og har ventet længst. I disse indkørsler vil der på den
ene side blive sat nogle af vores rododendrons ned og på den anden side sås der bl.a. vilde
blomster.
For at inddrage alle jer skønne beboere i forskønnelsen af vores afdeling, har Udeudvalget og
driften indkøbt en masse blomsterløg som skal sættes ned mange steder i afdelingen. Vi har derfor
besluttet at i beboere kan henvende jer, via en ansøgning, og få nogle løg udleveret til jeres
projekter på fællesarealerne og til de små bede der er anlagt omkring jeres boliger. Der vil bl.a.
være påskeliljer, pinseliljer, prydløg samt vibeæg.
Vedlagt denne omdeling finder i også et standardskema til ansøgning om jeres projekter på
fællesarealerne.

Glade efterårshilsner fra Udeudvalget

Udeudvalget afd. va4syd

Email: ude@va4syd.dk

www.va4syd.dk

Vedligehold/renovering af de grønne områder i afd. VA4syd
Regler for beboerinddragelse og beslutningsgange

Ansøgning afleveres på driftskontoret eller sendes til udeudvalget, med en skitse vedlagt forslaget.
Af forslaget skal det fremgå om det er beboerne selv eller, driften der skal udføre arbejdet, samt
om det er beboerne selv eller driften der har ansvaret for den efterfølgende vedligeholdelse.
Der kan ansøges om økonomisk tilskud til fællesarealerne.
Alle beboere der har bolig ud til det pågældende område, skal have forslaget forvist og
tilkendegivet med underskrift at de slutter op om forslaget. Det udfyldte ansøgningsskema med
underskrifter afleveres til driften eller udeudvalget, som i samarbejde behandler forslaget.
Udeudvalget er ansvarlig for at melde godkendelse eller afslag til forslagsstilleren.
Driften er ansvarlig for at alle beboere, der har bolig ud til det pågældende område, får forslaget
forevist inden arbejdet påbegyndes.
Således at beboerne har mulighed for at give sin mening til kende og evt. komme med
supplerende ideer til forslaget.
Ved væsentlige kommentarer eller ideer fra beboerne orienterer driften udeudvalget inden
arbejdet påbegyndes.
Et flertal af beboere skal underskrive en ansøgning.

Besluttet på beboermødet d. 20. september 2022

Udeudvalget afd. va4syd

Email: ude@va4syd.dk

www.va4syd.dk

Ansøgning vedr. fællesareal. Regler findes på bagsiden af denne ansøgning.
Beboerunderskrifter & adresser

Evt. beløb der søges og til hvilke ting:

Hvem forventes at udføre arbejdet:

Hvem forventes at vedligeholde ovenstående:

Skitse over arealet og arbejdet

