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Sommerfest på Brogårds Plads 
Igen i år vil vi afholde en sommerfest på Brogårds 
Plads.  
Sidste år besluttede vi at forsøge en tradition med en 
sommerfest første fredag i det nye skoleår. 

I år vil festen løbe af stablen: 
Fredag d.13. august 

 
Grillen vil være tændt og måske vil musikken spille og 
vejret være godt. 
 
Sæt kryds i kalenderen og giv os evt. et forvarsel – så 
vil i høre nærmere, når vi nærmer os august. 
Vi håber at det bliver en tradition. 
 

Vel mødt og god sommer 
På festudvalgets vegne   
Jørgen Hansen og Lena Kujahn 
Tlf. 43648808 

 



4 Betonhjertet  Juni/Juli 2004 

MILJØGRUPPEN I 4 SYD 
 
Vi er en gruppe bestående af 5 beboere og 2 nævnsmedlemmer, der er inte-
resserede i at være medvirkende til at forbedre miljøet i vores afdeling i sam-
arbejde med nævnet og driften. 
 
De ting vi arbejder med skal behandles i samarbejde med nævn og drift og 
endeligt godkendes i beboerdemokratiet i afdelingen. 
Miljøgruppen er ”kun” en arbejdsgruppe. 
På beboermødet i april blev miljøhandlingsplanen vedtaget.  
Den er arbejdsredskabet for miljøgruppen, nævnet og driften. 
Miljøhandlingsplanen er det overordnede ”værktøj” der uddybes af miljøgrup-
pens kommissorium, der skal behandles af nævnet. 
 
Vi forventer at arbejde med følgende emner den kommende periode: 

· Affaldssortering og indsamling: 
På budgetbeboermødet i 2003 bevilgede vi økonomi til at udarbejde løs-
ningsforslag til en ny affaldsordning.  
Vi regner med at et oplæg ligger klart på budgetbeboermødet i septem-
ber 2004. 
Derudover følger vi op om papir- og papsortering og kommende krav fra 
kommunen om yderligere sortering i  flere fraktioner. 
· Beplantningsplan og plejeplan: 
På beboermødet d.20. april pålagde beboermødet driften og nævnet at 
udarbejde en renoveringsplan på baggrund af de to planer. Miljøgruppen 
vil deltage i udarbejdelsen af forslag til plan, der derefter behandles i be-
boerdemokratiet. 
 
· Plankeværker og hække: 
Vi vil arbejde på at undersøge mulighederne for miljøvenligere træsorter, 
der er holdbare nok og som er økonomisk forsvarlige som alternativ til det 
nuværende trykimprægnerede træ. 
 
Hækkeprojektet skal følges op i en midtvejsevaluering, med tanker om et 
blivende alternativ til plankeværker. 
· Vand-, varme- og elforbrug: 
Vi vil informere og vejlede om afdelingens forbrug. 
Komme med spareråd, hvor der er brug for det. 
Sammenligne med andre afdelinger og oplyse, hvis der sker et overfor-
brug i forhold til de afdelinger vi sammenligner os med. 
· VA´s miljøhåndbog: 
Miljøpolitisk udvalg i VA har i sidste periode udarbejdet en miljøhåndbog 
til brug for nævn, drift og miljøgruppe. 
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Den omhandler: 
Miljøkrav til renovering og byggeri, miljøvenlig drift og miljøplaner. 
Vi vil bruge den som arbejdsredskab og reklamere for den i nævn og drift 
og blandt interesserede beboere. 
 
Har i spørgsmål eller gode råd kan i henvende jer til: 
Tove Jensen Tlf. 43620915  
Lena Kujahn Tlf. 43648808 
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SOMMER OG UKRUDT 
 
Nu er det da heldigvis blevet sommer igen, med lange dage og lyse aftener, 
men det er desværre også den tid hvor ukrudtet vælter frem og det kan virke 
helt uoverkommeligt når man skal i gang med at fjerne det. 
Derfor er det en rigtig god ide, at gøre det sammen med andre, smid en sed-
del ind hos dine naboer og genboer, så I sammen kan mødes og få Jeres 
område til, at tage sig pænt ud. 
Man kan også slå sig sammen om, at male træværket og malingen er jo gra-
tis, man skal blot bestille den på ejendomskontoret. 
Send en ansøgning til nævnet om penge til fortæring under arbejdet, der kan 
bevilges 100 kr. pr husstand.  
Når arbejdet er udført udbetales pengene hos vores kasserer Erik Vang Niel-
sen Hanen 1 D, husk en liste over hvor mange husstande der har deltaget i 
arbejdet. 
I nævnets sommerferie ( Juli måned ) skal man blot henvende sig direkte til 
vores kasserer med ansøgningen. 
          HE 

HISTORIEN OM ALBERTSLUND 
 
På de næste sider fortsætter beretningen om Albertslundegnens opståen og 
udvikling, historierne er indsamlet af den kulturøkologiske højskole i Alberts-
lund og bearbejdet af Redaktør Poul Markussen  
og tegneren Jørgen Jørgensen. 
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 men uoplysthed, spekulationer, gisninger og simpel uvidenhed. At kunne skelne mel-
lem hvad der er retmæssige og sandfærdige folkeminder, og hvad der modsat er gan-
ske uret og forkert, samt ikke at lade sig forføre af falske rygter og skrøner, hvor tillok-
kende de end måtte være, og hvor sandsynlige de umiddelbart måtte lyde, men at 
fastholde at kilderne skal kunne bekræftiges på det grundigste, og en deraf evig og 
uudslukkelig higen efter at finde frem til, hvad der er uomtvistelig historisk korrekt, se 
det er hvad der kendetegner en ægte folkemindesamler, og det er den tradition, jeg, 
såvel som min agtværdige forgænger for mig, med stolthed bekender os til. 
Et åbenlyst og ganske uomgængeligt bevis, der bekræftiger højens rette oprindelse og 
afslører de falske rygter som det pure og rene opspind, er stenen på toppen aller-
øverst oppe på højen, som de driftige landsbyboere fra Herstedøster i sin tid med stor 
møje og besvær placerede netop lige der, og som den dag i dag er, hvor den lige si-
den den blev placeret der, har været, allerøverst oppe. Et andet bevis for falskheden i 
de i folkemunde fortalte så fejlagtige skrøner, er de 2 mægtige og prægtige tyrehorn, 
som landsbyboerne i Herstedøster fik overdraget af landsbyboerne i Hestedvester, 
som et symbol på at de aldrig mere ville være misundelige. Landsbyboerne fra Herste-
døster placerede hornene inde i højens midte, til skræk og advarsel for enhver Mid-
gårdsorm, der måtte få tanke for at dukke op af dybet, og belejre landsbyens kirke. 
Også disse horn, som ingen siden hen har flyttet, er derfor endnu den dag i dag, hvor 
de i sin tid blev lagt, hvorfor de taler deres tydelige sprog, som et vidnesbyrd der med 
sikkerhed kan bevidne nærværende histories sandfærdighed.. 
Når ret skal være ret, skal man efter grundig omtanke dog ikke overraskes og ej heller 
bebrejde en sådan fuldstændig og aldeles vildfarelse blandt uoplyste folk, som man af 
samme grund må bære over med, fordi de ikke ved bedre. Vigtigt er det blot, at vi, der 
kender til sandheden, som den vitterlig er, og altid har været, holder fast i den og med 
stor fasthed og viljestyrke videregiver den til de kommende generationer, for ingen 
skal være i tvivl om, at verden bliver ikke bare fattigere, om ikke vi kender vor egen og 
vor egns historie, men også farligere, for tænk blot på hvad ikke der alt kunne ske af 
forskrækkelige handlinger, om landsbyboerne i Hersted-øster fik for tanke igen at fjer-
ne højen og jævne den med jorden! 
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 Af Folke M. Indesamler, lokalhistoriker 
Historiens sandfærdighed og højens oldtidskalender og kult 

Den Kulturøkologiske Forening i Albertslund har bedt mig, om at be- eller afkræfte 
hvad H. I. Storiker skriver i sin artikel, “Om hvorfor Midgårdsormen belejrede Hersted-
vester kirke, hvad det førte med sig af fortrædeligheder for landsbyboerne, og hvordan 
man siden kastede en mægtig høj op i Herstedøster”. 

Jeg har derfor nøje gennemgået samtlige oplysninger i artiklen, holdt dem op imod 
min egen mangeårige lokalhistoriske forskning, og må konkludere, at de er i fuld over-
ensstemmelse med disse, hvorfor jeg kun kan bekræftige, at artiklen beskriver den 
historiske udvikling, nøjagtig som den har været. Jeg er fuldt ud klar over, at H. I. 
Storiker’ s artikel indeholder et væld af nye og overraskende oplysninger for mange, 
men desto vigtigere er det jo netop at få materialet udgivet. Det vil jeg derfor gerne 
takke Den Kulturøkologiske Forening for. For det er vigtigt, at nogen har modet til at 
gøre det, også selv om det er forudsigeligt, at der vi rejse sig et ramaskrig, fra alle de 
der indædt vil fastholde den forkerte lokalhistoriske opfattelse, som i alt for mange år 
har været god latin her i byen. For yderligere at underbygge H. I. Storiker’ s fremstil-
ling, vil jeg gerne supplere med nogle oplysninger fra min egen forskning vedr. date-
ring af højen ved Herstedøster. De bekræftiger, at højen ikke er af nyere dato, men at 
den kan føres tilbage til meget gamle dage. 

For det første: Næsten øverst oppe på højen, kan man stadig se 2 buer af solide 
træstolper gravet ned i jorden. Stolperne er placeret meget omhyggeligt på en sådan 
indbyrdes måde, at hvis man står i stolpe-cirklernes centrum, når solen står op, kan 
man fastlægge, hvor langt henne i året, man er. Det er med andre ord en kalender, 
som man lavende dem i oldtiden, for at have styr på hvornår tiden var inde til bl.a. 
såning og høst. Det siger sig selv, at disse rester af oldtidskalenderen ikke har kunnet 
laves, uden at højen har været der. 

For det andet: To steder oppe på højen finder vi nogle mystiske cirkelformede sten-
sætninger. Disse stensætninger har været brugt i kultisk øjemed, helt på linje med 
hvad vi kender fra  Stonehenge i Sydengland.   Ganske  vist  kan  stensætningerne  
på -  

Fortsættes i næste  nummer 
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OPFØLGNING AF PAP / PAPIR SORTERING 
 
 
Jeg har forhørt mig hos ejendomsfunktionærerne om. hvordan det går med 
sortering af pap og papir. 
De synes, at i forhold til at det er så nyt, er de ret tilfredse. 
Over halvdelen af beboerne sorterer efter anvisningen 

 
RENT SMÅT PAP  
FOR SIG SELV 
 
 
PAPIR OG AVISER 
I BEHOLDEREN 
 
 
Miljøgruppen opfordrer til, at end-
nu flere sorterer rigtigt, så vi kom-
mer op på de 100 % 
Venlig hilsen Anette V.O. Miljø-
gruppen 
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NYT FRA BOLIGNET: 
BOLIGNET I AFDELING 4 NORD 4 SYD  
OG 5 KANALEN 
Uddrag af  brev fra Finn Albrecthsen VA 
Så lykkedes det endelig! 
Efter lange forhandlinger med entreprenøren er det endelig lykkedes, at blive 
enige om kontrakten, således at det fysiske arbejde i afdelingerne kan komme i 
gang. 
Kontrakten forventes at blive underskrevet meget snart og alle beboere vil heref-
ter blive orienteret. 
        NÆVNET/HE 

DET VIDSTE DU MÅSKE IKKE 
Albertslund Petanque Klub, blev startet sent forrige år, og er  blevet  
en vel - fungerende  klub.  
Vi, som allerede er blevet ”bidt” af det syntes, at du/i skulle komme og kigge/
deltage i spillet. Banerne og ”remedierne” er tilstede, så hvorfor ikke bruge søn-
dagsturen til at besøge os ?- Vi ses !  
Venlig  hilsen: 
Gert (40 94 38 19) 
Ole  (20 86 11 06) 
PS. 
Banerne ligger Vridsløsevej 1 og vi træner: Søndag  
fra kl. 11.00 – 14.00 Tirsdag  -  18.00 til mørket sæn-
ker sig … 
Vil du vide mere: Ring til en af os ,vi har tid til at svare 
dig ! 
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ANTENNE 
Albertslund Syd antenneforening har sin egen hjemmeside på Internettet. 
Adressen er: 

www.kgsoft.dk/antenne 
På denne side kan du finde en oversigt over de TV og radio kanaler, der findes 
på fællesantennen. 
 
Hvis der er problemer med en TV kanal, bør man i første omgang forhøre sig 
hos naboen, om der evt. skulle være samme problem. Gør dette sig gældende, 
skal man kotakte afdelingens antenne- 
repræsentant for at gøre opmærksom på problemet. Man skal ikke selv begynde 
at ringe til STOFA eller vagtordningen, men overlade det til antennere-
præsentanten, idet denne ved, hvad der skal foretages. Dermed er det kun EN 
der ringer til STOFA.  
Problemer med Tv-signalerne i dagtimerne, kontakt venligst Ejendomskontoret 
på tlf. 43 62 44 70. 
Fra kl. 16.00 til senest kl. 21.30 til Erik Vang Nielsen på 43644414 Det er ikke 
altid, at jeg kan fanges på 
telefonen, men så er det muligt at 
indtale en kort besked. Jeg vil 
hurtigst muligt kontakte Stofa for, 
at få løst problemet/problemerne.  
Jeg skal for en god ordens skyld, 
gøre opmærksom på, at jeg ikke 
har mulighed for at ringe tilbage til 
beboere som har lagt besked på 
min telefonsvarer. 
Med venlig hilsen Erik Vang Niel-
sen 
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TYVERI I SVANEN 
Nu har vi boet i Svanens kvt. 11 B siden 1978 og i perio-
der har der været stjålet planter og buske fra vores fælles 
gård, som vi selv har anskaffet os og har haft stor glæde 
af. 
Nu er det desværre sket igen - og tyveriet er sket mellem mandag den 7. Juni og  
onsdag den 9. Juni. 
Der er blevet stjålet stedsegrønne buske, blomster buske og stauder. hvis nogen 
har set tyvene med disse ting - eller de står plantet i 4 syd, så må de godt kon-
takte ejendomskontoret Ørnens kvt. 1 B. 
 
       Hilsen Svanen 11 B 
 

TYVERI I RAVNEN 
For nogle dage siden er min kuglegrill blevet fjernet fra min have. Jeg har senere 
fundet den og vores søde gårdmænd fandt låget. Hvem pokker har den frækhed 
at gå ind i min have og tage mine ting, det er tyveri! Jeg er meget vred over at 
min ejendomsret er blevet krænket i den grad.  
Min nabo har lige fået stjålet sin knallert (også fra haven) om natten.  
Jeg vil derfor opfordre alle naboer om at holde øje med hinandens haver og 
ejendele, så vi kan få stoppet al dette tyveri. Vi er ikke i tvivl om at det er lokal-
kendte der står bag.  
Sidst men ikke mindst er det 1 gang i de 21 år jeg har boet i Albertslund, at jeg 
har været nødt til at sætte en lås på min havedør - det har naboen også.  
      Med venlig hilsen Susanne Serup 
 
 

TYVEKOSTER 
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BEBOERNÆVNET — VA   AFDELING  4 SYD 
POSTADRESSE: ØRNENS KVT. 1 B  
2620,  ALBERTSLUND 
BEBOERNÆVN: 
Henny Eilersen = HE  Ørnen 26 A  4364 1594 
Ove Hansen   Ørnen   4 A  4364 4472 
Tove Meyling   Ørnen 17 A  4364 8466 
Kaj-Erik Pedersen  Ravnen   3 B  4055 7741 
Allan Vangsøe   Uglen 11 A  4364 0140 
Dorthe Larsen   Ørnen 13 E  4366 1780 
Tonny Lilja    Ørnen   2 B  4362 9969 
SUPPLEANTER: 
Erik Vang Nielsen  Hanen   1 D  4364 4414 
Edvard Carlsen   Uglen   3 A  4362 3885 
REVISOR: 
Willy Andersen   Duen         9A  4364 3618 
 
————————————————————————————————
——- 
EJENDOMSKONTOR ØRNENS KVT. 1B 
Ledende ejendomsfunktionær Arne Larsen  Tlf.  43624470 
 
Telefontid   Man.Ti.Ons.Fre: kl.8.00-8.30  Tors. (kun) 17.00-17.30 
Fremmøde: Man.Ti.Ons.Fre: kl 8.30-9.00  Tors. (kun) 17.30-18.00 
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JUNI KALENDEREN 

 
Genbrugshallen er åben: 
 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag       Kl. 17-18 
 
 Nævnsmøde: 
 Onsdag i ulige uger   Kl. 19 

 JULI KALENDEREN 
 
Genbrugshallen er åben: 
 
 Søndag     Kl. 14-16 
 Torsdag     Kl. 17-18 
 
 Ingen nævnsmøder i Juli 
 
 
 
 
 

 
 
 


