
VA4 SYD                                                                         NR.:  12 december 2022 

EFTERSÅRSHYGGEN     GOD JUL OG GODT NYTÅR  



Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 
 
Valg til afdelingsbestyrelsen: 
Vi i afdelingsbestyrelsen har haft meget om 
ørene under renoveringen og har været noget 
underbemandede. Nogle af os tænker ikke, at 
fortsætte i flere år endnu. 
Derfor kunne vi tænke os, at nogle beboere 
med konstruktive og fremadrettede ideer vil 
stille op til valg til afdelingsbestyrelsen på be-
boermødet i marts -23. 
Så bliver vi gerne for at oplære nye medlem-
mer. 
Da vi alle er 60 år og opefter, kunne vi tænke 
os yngre beboere og gerne børnefamilier. 
Tænk over det og vi svarer gerne på spørgs-
mål som I måtte have. 
 
Løse hunde og katte og andre brud på husor-
denen: 
Afdelingsbestyrelsen har kontaktet juristen i Bo
-Vest om, hvilke restriktioner, der kan iværk-
sættes, hvis beboere bryder husordenen. 
Svar fra jurateamet: 
 
”Hvis husordenen overtrædes, kan udlejer på-
tale forholdene overfor den lejer som overtræ-
der husordenen, jf. almenlejelovens § 80, stk. 
1. jf. § 82. stk. 2. 
 
Har afdelingen vedtaget en husorden, danner 
denne fortolkningsbidrag til, hvornår der sker 
adfærd som er uønsket i afdelingen. Det er 
derfor nemmere at påtale husordenovertrædel-
ser, hvis det direkte fremgår af husordenen at 
den påklagede adfærd ikke er ønsket.  
Dette gælder også husdyr som er til gene. Er 
der krav om at disse føres i snor, skal dette 
ske.  
 
For at udlejer kan påtale forholdene, skal udle-
jer dog kunne dokumentere at den påklagede 
adfærd er sket. Det er derfor nødvendigt at 
afdelingens øvrige beboere indsender skriftlige 
klager, som beskriver hvad det er de har ople-
vet, hvornår adfærden er sket, og hvem det er 
som har brudt husordenen. 
(Vores drift siger gerne med foto, hvis det kan 
lade sig gøre) 
 
Ignorer påklagede lejers påmindelser igen og 
igen, kan sagen blive indbragt for kommunens 
beboerklagenævn, jf. almenlejelovens § 83, 

stk. 1, som vil efterse om der er grundlag for 
at pålægge lejeren en advarsel, eller gøre leje-
forholdt betinget af, at forholdet ikke gentager 
sig, jf. almenlejelovens § 82, stk. 1 nr. 1 og 2. 
Manglende overholdelse af husordenen kan 
altså i sidste ende føre til, at man bliver opsagt 
af sit lejemål.” 
BO-VEST Jurateam jura@bo-vest.dk 
 
Råderetskataloget: 
Vi spurgte også jura-teamet vedr. nedenståen-
de: 
Alle ændringer af råderetten vedr. boligens 
udearealer skal igennem beboermødet: 
”Det følger af lovgivningen at beslutninger om 
hvilke arbejde der tilladt uden for bolig, skal 
besluttes af afdelingsmødet, jf. driftsbekendt-
gørelsens § 85. Der er ikke hjemmel til, at af-
delingsbestyrelsen kan træffe beslutninger om 
råderetsarbejder.”  

Personlig kontakt til driften. 
Som udgangspunkt har driften ikke fast åb-
ningstid for personlig henvendelse. 
Men man kan få personlig kontakt med de an-
satte på andre måder: 
Ved spørgetiden til afdelingsbestyrelsens mø-
der den 3.mandag i måneden fra kl.17-18 del-
tager driften. 
Derudover kan man ringe og be´om personligt 
møde ved at ringe mellem kl.8-14 og man kan 
møde op på ejendomskontoret i Hjortens 
kvt.10. 
 
 
Udearealer: 
Vi må væbne os med tålmodighed.  
Udeudvalget har sammen med driften udarbej-
det planer for forskønnelse af afdelingen. Der 

sker ikke så meget pt, da driften er optaget af 
de mange beboerhenvendelser og stadig 
mangler et par ejendomsfunktionærer. 

mailto:jura@bo-vest.dk


Gymnastik  

Tirsdage kl 11.  

Nye møder bare op til en prøvetime.  

Kontakt Lena 28830702 

Sydspætterne 

onsdage i ulige uger 

7 DEC JULEFROKOST kl 13   

14 DEC JULEKONCERT KL 19.00 

21 DEC LYSFEST BROGAARDSPLADS 

Nørkleklubben: 

Onsdage kl 19 

kontakt Anita på tlf..: 24244074 

Cafe Ørnen torsdage kl 18.00 pris 50kr 

1 DEC. FARSBRØD KOGEKONERNE  

8 DEC FLÆSKESTEG MED MERE Erik og ? 

15 DEC JULEFROKOST   

22 DEC GOD JUL OG GRYDERETTEN 

Tilmeldning tirsdag cafe@va4syd.dk husk det nu 

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 

 

 

 

BEBOERHUSET OKTOBER 2022 

 Skiltning/ vejvisning: 
Nogle beboere spørger til en forbedring af skilt-
ningen. Der arbejdes på skilte over de enkelte 
kvarterer. 
Udelys: 
Vi har været på lysvandring efter manglende 
eller fejlplacerede udelys. 
På den baggrund er der udarbejdet en skitse, 
som byggesagen og driften vil forholde sig til. 
El ladestandere: 
Driften arbejder på at få realiseret el ladestan-
derne. Deadline er maj-23. 
 
Velkomstpjece til nye beboere: 
Da det er noget tid siden vi husstandsomdelte 
velkomstpjecen for 4 syd, har vi bedt admini-
strationen om en liste over nyindflyttere. Hvis I 
ønsker en nu, kan I henvende jer til afdelings-
bestyrelsen på mail: bestyrelsen@va4syd.dk. 
 
Til genhusede beboere: 
Husk I er velkomne til at deltage i vores bebo-
eraktiviteter. De er nævnt her i bladet. 

 
Næste møde i afdelingsbestyrelsen er mandag 
d.16.januar. Der er spørgetime fra kl.17-18. 
Husk at driften også deltager dér. 
 
GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE 
 
Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen. 
 
Husk  
Nærboksen til modtagelse af pakkepost 
bliver nedtaget om nogle uger, da der ik-
ke er nok besøg til den. 

BUSTUR TIL HC ANDERSEN JULEMARKEDET I ODENSE  

Lørdag den 10 december med afgang  kl 10.45  - vi  mødes til morgenkaffe kl.: 10  

Opholdet i Odense er på egen hånd  - kort og forslag til gåture mm. udleveres  

Efter turen spiser vi aftensmad i huset  prisen er 100 kr og tilmelding cafe@va4syd.dk 

mailto:bestyrelsen@va4syd.dk


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 januar 2022 

Indlæg og lign. til bladet skal 
være indleveret 

inden 25 december 2022 

 
 Indlæg skal mærkes 

”Betonhjertet” og kan lægges   i 
postkassen Svanens kvt 22,   el-

ler kan sendes som e-mail til:  

info@va4syd.dk 

 

GENBRUGSPLADSEN 
 

December 2022  
og januar 2023 

 
SØNDAGE KL 10 til 12 

 
 Du finder i øvrigt Albertslund Genbrugsstati-
on 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 
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