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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 

 
Februar har stået på møder om renoveringen, om 
økonomi, udearealer, seniorboliger og fælles be-
boerhus og klub Svanen. 
Klubben er flyttet ind i det nye hus. Det vides ik-
ke, hvornår der sker noget med de gamle bygnin-
ger. 
Vi har været til informationsbeboermøde om se-

niorboligerne og det fælles beboerhus. 
Der vil komme en høringsperiode i forbindelse 
med kommunens lokalplanshøring. Derudover vil 
vi blive involveret i forbindelse med et nyt bebo-
erhus, som det er planerne, at vi skal dele med 
seniorboligerne. 
Det fysiske byggeri starter i slutningen af 2024. 
Mere info bliver uddelt i marts måned 
 
Om ikke så længe afslutter NCC renoveringen i 4 
nord og i løbet af foråret bliver Kirkegårdsgrun-
den ryddet for skure og materialer og grunden 
bliver reetableret. 
 
I har fået indkaldelse til ordinært beboermøde 
d.21.marts. 
Temaet er regnskab 2022 og valg til afdelingsbe-
styrelse og udvalg. 
Vi håber, at se mange fremmødte beboere og 
også nogle, der vil stille op til det frivillige arbej-
de. 
Den endelige dagsorden udkommer senest 8 da-
ge før. Husk, hvis I har forslag til behandling på 
beboermødet, skal de være afdelingsbestyrelsen i 
hænde senest d.7.marts. 
Om at sidde i afdelingsbestyrelsen  
i VA 4 syd : 
Vi har i afdelingsbestyrelsen længe ønsket os 
”nyt blod” til at komme med ny inspiration til vo-
res afdelings opbygning efter renoveringen. 
Tiden er nu kommet: d.21.marts er der beboer-
møde med valg, bl.a. til afdelingsbestyrelsen. 
Charlotte Simonsen, Herluf Ringgaard og Lena 
Kujahn står nu af af tidsnød eller fordi nye kræf-
ter skal til. Ikke fordi det ikke er begivenhedsrigt 
og konstruktivt. Birgitte Jæger genopstiller og 
Maja Reutzer er på valg næste år. 

Derfor dette skriv: 
Hvordan foregår arbejdet i afdelingsbesty-
relsen?  

•  Beboermødet er afdelingens højeste myn-

dighed, så regler der vedtages her skal 
overholdes af afdelingsbestyrelsen. 

• Derudover er vi underlagt VA´s vedtægter. 

• Den nye afdelingsbestyrelse beslutter selv 
mødefrekvensen. 

• Man konstituerer sig med formand, kasserer 
og kontaktpersoner til udvalg og grupper. 

 Møderne foregår i samarbejde med driften. 
Driftssekretæren skriver referat. 

• Man uddelegerer opgaver til at opsamle og 
fremlægge sager til behandling på møderne 
og besvare beboermails o.a. 

  
Temaer, der behandles:  

• Afdelingens tilstand: Markvandringer 
(Bygninger og udearealers stand). 

• Økonomi: Kvartalsoversigt, årsregnskab og 
budget. 

• Beboerhenvendelser. 

• Driftens orientering om 4 syd og samarbej-
det med 4 række. 

• Udvalg og grupper i afdelingen: orientering 
ved kontaktpersonen. 

 Eksternt: Udvalg og kurser og konferencer 
bl.a. fra VA og BO-VEST: 
Afdelingsbestyrelsen kan samlet tilmelde sig kur-
ser og konferencer.  

• Der vil altid komme kurser for nye medlem-
mer. 

• BO-VEST og VA yder stor støtte og er lydhø-
re for ideer til udvikling af afdelingen. 

• VA bestyrelsen har kontaktpersonordning til 
alle afdelinger. 

• Det samme har BO-VEST. 
  
Vi har udarbejdet materiale til støtte for afde-
lingsbestyrelsens arbejde. 
Afdelingsbestyrelsen støtter op om beboeraktivi-
teterne og det frivillige arbejde, men der kunne 
godt bruges mere energi på udvikling af udad-
vendte aktiviteter. 
  
Beboerdemokratiet er vigtigt.  
Derfor er kommunikationen på plads via Beton-
hjertet og Facebookgruppen VA 4 syd og via 
mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk 
Vi ses på Beboermødet den 21 marts kl.:19.00 
 
Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 

mailto:bestyrelsen@va4syd.dk


Sådan beregner du, hvad dine elek 
triske apparater koster at bruge 
 
Hvor meget koster det egentlig at bruge støv-
sugeren, hårtørreren eller håndpiskeren. Og 
skulle man i stedet feje, lade håret lufttørre el-
ler bruge piskeriset? 
For at finde ud af, hvor meget de forskellige 
apparater koster i brug, skal du (1) kende pri-
sen på strøm. Den kan du finde i en af de apps, 
der viser strømprisen time for time, og (2) skal 
du vide hvor mange watt dit apparat bruger. 
Det står på apparatet eller i manualen. 
 
Eksempel på beregning af at støvsuge 
 
Som eksempel står der på 
en støvsuger, at den bru-
ger 2200 watt ved højeste 
sugestyrke. Da elselska-
berne opgør deres pris i 
kilowatt-timer, skal de 
2200 watt omregnes til 
kilowattforbruget (kW) i 
en time (h). Det gøres ved 
at dividere med 1000, 
hvilket giver 2,2 kW, og ved brug i en time bli-
ver det til 2,2 kWh. 
Derefter ganges med prisen. Vi regner her med 
4 kr. pr. kWh, hvilket nogenlunde svarer til 
gennemsnitsprisen i 2022. Det bliver 8,80 kr. 
for en times støvsugning. 
Men nu er det sjældent det tager en hel time at 
støvsuge. Hvis det f.eks. tager 20 minutter, 
skal de 8,80 kr. divideres med 60 (minutter) og 
ganges med 20 (minutter). Resultatet er 3 kr. 
pr. støvsugning. 
 

Eksempler på hvad det koster at bruge 
andre elektriske apparater 
 
På samme måde kan du udregne, hvad andre 
apparater koster i brug: 
 
- Elpisker, 450 W. Ved brug i to minutter koster 
det 6 øre. 
- Hårtørrer, 2000 W. Ved brug i 5 minutter ko-
ster det 67 øre. 
- Stationær computer inkl. skærm, 120 W. Ved 
brug i 1 time koster det 48 øre. 
- Bærbar computer, 65 W. Ved brug i 1 timer 
koster det det 26 øre. 

De enkelte ting lyder måske ikke 
af så meget, men ved daglig 
brug løber det alligevel op. 
F.eks. koster en computer, der 
er tændt 12 timer i døgnet 2100 
kr./år.  

Med venlig hilsen Verdensmål Centeret 

 

Billedet her er fra Hyld-
agerbakker 

Den ny legeplads er 
åbnet ..  

En god ide til søn-
dagsgåturen  

På vejen hjem kan 
du slå et smut via 
dyregården el ishu-
set ved mosen  

God tur.  

 

Lidt mere fastelavn: de bedte udklædte sku findes  fotografter var Henrik med forside og Jørgen med dette 



 

BEBOERHUSET marts  2023  

 

Gymnastik  Tirsdage kl 11.00  

Nye møder bare op til en prøvetime.  

Kontakt Lena 28830702 

Sydspætterne onsdage i ulige uger  

1 marts Kaffe/Kage  kl.:14.00 

15 marts Kaffe/Kage evt tur Kl.:14.00 

29 marts påskefrokost kl.:13.02 pr. 

Kontakt Annette  61454545 

Nørkleklubben: Onsdage kl 19  

kontakt Anita på tlf..: 24244074 

Mød de ansatte i DRIFTEN 

torsdag den 2 marts kl 8.58  

På gensyn morgenbolleitbageren, driften og afd. 
Bestyrelsen 

 

 

 

MORGENBOLLEIT  

HVER TORSDAG KL.: 8.58   

Hygge og digitalthjælp 

Kaffen og bollerne er varme så vi ses  

Kontakt Jørgen 28937251 

 

Cafe Ørnen  torsdage kl 18.00 pris 50kr 

2 marts 90 års fødselsdagsfest (udsolgt) 

9 marts Forloren hare Erik /Anita 

16 marts Den friske fiskeret Jørgen   

23 marts Skipperlabskovs Tage/Tove 

30 marts Kogekogerne laver Gullachsuppe  

Tilmeldning tirsdag cafe@va4syd.dk husk det nu 

Andre arr. I marts  

Den 21 marts Beboermøde kl.:19.00 

 
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  www. bo-vest.dk 

 Informationsudvalget: Jørgen Hansen Næste BETONHJERTET udkommer 1 april 2023   Indlæg og lign. til bladet skal være 
indleveret inden 25 marts 2023  Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i postkassen Svanens kvt 22, eller kan 
sendes som e-mail til:     info@va4syd.dk 

  
GENBRUGSPLADSEN  Marts 2023   Onsdage Kl 17 til 18       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  
 
:WWW.VA4SYD.DK 
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