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LEDER
Vi har besluttet at prøve at gøre betonhjertet lidt mere spændene at læse, vi
vil forsøge at forholde os mere kritisk til områder der berører vores afdeling.
Et af de nye tiltag skal være en leder i bladet – den må du også gerne skrive.
Her kommer den første.
Sladder:
Kender du situationen, du bliver mere eller mindre tvunget til at høre på det
som kaldes sladder. Man taler om nogen som ikke er tilstede og blander sin
egen mening ind i processen, Man :
• Giver igen
• Får styr på tingene
• Ser det i det rette perspektiv
• Gør sagen bedre eller dårligere
• Man siger noget om andre som man ikke vover at sige direkte til
dem.
Sladderen trives overalt, på arbejdspladser i boligområder, blandt venner og
uvenner og de færreste af os kan sige os fri for at have været ramt af den.
Vi opfordrer til ikke at løbe med sladder. Brug Betonhjertet hvis der er noget
du vil sige.
Redaktionen

HISTORIEN OM ALBERTSLUND
På de næste sider bringer vi slutningen af beretningen om Albertslund
egnens opståen og udvikling, historierne er indsamlet af den kulturøkologiske
højskole i Albertslund og bearbejdet af Redaktør Poul Markussen
og tegneren Jørgen Jørgensen.
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højen ikke måle sig med Stonehenge i fysisk omfang,
men til gengæld overgår den ganske og aldeles
Stonehenge i mystik. For i modsætning til Stonehenge er stensætningerne på højen fortsat i brug!
En gang om året, på en bestemt dag, midt
på sommeren, lige før natten sætter ind,
mødes tilhængerne af kulten, for at synge
en rituel sang og brænde et bål, hvorpå
de kaster et menneske, som de anser
for at være forhekset. Vi er altså her
vidner til en regulær menneskeofring!
En skik som alle ellers troede var
ophørt for mange år siden, men
som bliver opretholdt af den kult,
for hvem højen ved Herstedøster
er et helligt sted.

Hvad angår stenenes oprindelse, har geologer påvist, at de stammer fra de store fjelde
langt oppe i Sverige, og at de er blev transporteret hertil for mange tusinde år siden.
Men hvorfor specielt stenene fra de svenske fjelde har haft en særlig kultisk betydning på datidens beboere, og hvordan man i sin tid overhovedet har magtet at transportere dem hertil, det er fortsat en stor gåde.
Men stenene er her, og har været det i mange tusinde år, og udgør dermed endnu et
bevis for, at højen kan føres tilbage til forhistorisk tid. Det er der ingen tvivl om mere
- det står til troende.
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Af A. K. Ivaren

FRA BEBOERHAVEFORENINGENS ANALER
I beboerhaveforeningen ”Salatfadet” i Hyldespjældets righoldige arkivmateriale
dukker af og til forundelige ting frem i dagens lys. F. eks. fremgår det af et meget,
meget gammelt dokument, at i Hyldespjældet ligger Sjællands - hvis ikke Danmarks - største sten. Det er der nok ikke så mange, der ved. Men det er ganske vist
for sagnet - nedfældet i det gamle dokument - fortæller:
Den gang for mange år siden, da kun troldene var til, blev der nede i mosen (den der i
dag hedder Vallensbæk mose - alle paranteser er tilføjet af mig; A. K. Ivaren) født en
lille trold. Og den var lille, for da den sidenhen voksede op, blev den nemlig ikke
mere end 13 alen høj (ca. 9,5 meter). Og det var ganske lidt af en trold at være. Det
gik da også den lille trold på. Når de andre trolde havde været ude, kunne de fortælle
de vidunderligste historier, om alt det de havde set og oplevet. For de kunne jo komme viden om. Men når man har lange ben og er 30, ja endda op mod 40 alen høj, så
er det nu heller ingen sag. Den lille trold blev grøn af misundelse. Den ville også se
viden om. Derfor besluttede den sig for at lave så højt et udsigtspunkt, at den derfra
kunne se over hele Sjælland.
Først kastede den jord op i en bakke. (På den måde opstod dels dalstrøget hvori St.
Vejleå nu løber og dels forhøjningen, hvor Galgebakken nu ligger). Derefter fandt
den lille trold den største sten, som fandtes dybt nede i mosens dynd. Den ville trolden trille hele vejen op på bakkens top. Stenen var så stor, at da trolden trillede den
op på land, blev (Vallensbæk) mose til en sø.
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I 4 år kæmpede trolden med stenen. For den var jo stor og trolden var lille. Til sidst
nåede den dog bakkens top. Men netop, som trolden skulle give stenen det sidste
skub, slog stenen en revne og et hjørne faldt af. Stenen var nemlig en rigtig mosesten. Den ville ikke ligge til almindelig skue på det højeste punkt i omegnen. Derfor
kastede den et hjørne af sig. Det fik trolden til at miste balancen og nu gik det ned ad
igen. Med trolden springende for livet trillede stenen ned ad skrænten (til det der i
dag hedder Hyldespjældet). Og her landede stenen med al sin kraft og et ordentligt
brag, så den sank dybt ned i jorden. Og den dag idag stikker kun et lille hjørne af den
frem.
Den lille trold opgav udsigtpunktet og lavede i stedet alle de ting, den var god til. Og
det viste sig at være ikke så få. Men det havde den slet ikke vist, for den havde jo
været alt for travlt optaget af at komme til at kunne, det de andre kunne.
Den dag i dag kan man stadig se stenen. Den ligger ved beboerhaverne i Hyldespjældet - udfor Støvlestræde 7.
Man kan dog kun se det lille hjørne, der stikker op. Hvor stor stenen er, ved ingen.
Men det er sikkert, den er alt for stor til at grave op - og det vil stenen jo heller ikke
bryde sig om. Alligevel kan man få en fornemmelse af hvor stor den er, når man
betænker, at det lille hjørne, som faldt af, da trolden næsten havde stenen på plads
oppe på bakken, det er den “store” sten, som i dag ligger på “marken” ved den
gamle gedefold i Galgebakken.
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OMLÆGNING AF AFDELINGENS
AFFALDSSYSTEM
På beboermødet i april 2003 blev det besluttet, at der i 2004 skulle sættes
penge af, til undersøgelser af et nyt og tidssvarende affaldssystem i afdelingen.
I begyndelsen af 2004 begyndte nævnet, miljøgruppen og driften på projektet.
Miljøgruppen sendte et forslag til driften om hvilke spørgsmål, der skal afklares omkring et eventuelt nyt affaldssystem.
Miljøgruppen foreslog at vi får beregnet den totale pris på vores nuværende
ordning, for at have et reelt økonomisk sammenlignings grundlag, når vi på
beboermøder skal tage stilling til et nyt affaldssystem.
Miljøgruppen bad derudover driften om at finde og belyse en eller to nye systemer
Driften er nu i gang med at belyse projektets mange forskellige muligheder,
for at finde frem til de mest relevante for vores afdeling.
Driften forventer at kunne fremlægge de første resultater af undersøgelserne
her i begyndelsen af efteråret.
Sagen er stadig meget aktuel, fordi vi allerede har fået varsel om, at der vil
komme yderlige krav til sortering af affald, i den næste affaldsplan fra kommunen. Og vores nuværende system kan ikke klare flere affaldsfraktioner, så
vi er nødt til at omlægge systemet.
Miljøgruppen august 2004/TJ

KOMPOSTBEHOLDERE
Det er muligt at afhente kompostbeholdere I driftens åbningstid, da der står
en hel del nye og brugte på lager. Er godt til at mindske husstandens
affaldsmængde, og dejlig muldjord dannes.
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ORIENTERING FRA NÆVNET
Nævnet er enedes om, at begynde at holde åbent en dag om måneden for de
beboere, der har behov for at tale med os.
Her kan man komme med de spørgsmål, som trænger sig på, eller hvis man
har problemer af en eller anden art, vil vi så prøve om vi kan løse det.
Dette er en prøveordning, som løber i tre måneder. Hvis det viser sig at der er
behov for denne åbningsdag vil vi fortsætte.
Vi håber på, at mange beboere her i 4 syd vil komme og tale med os.
DET ER DEN FØRSTE MANDAG I HVER MÅNED I ØRNEN 1 B
FØRSTE GANG MANDAG 6. SEPTEMBER KL. 18-19
HE
En beboer har ansøgt nævnet om en forhøjelse af plankeværket,
beboeren føler sig overvåget i sin have, da terrænet udenfor er meget
forhøjet.
Vi har overgivet ansøgningen til afdelingslederen, da det er ham der skal
søge kommunen om en dispensation, fra reglen om en standardhøjde af
plankeværker, en sådan dispensation er givet andre steder i VA, så vi håber
det kan lade sig gøre, det må være rimeligt, man kan være ugenert i sin have
HE

TYVERI I AFD.4 SYD
En beboer i Uglens kvt. vågnede lørdag morgen 7/8 og opdagede at
alle 4 hjul på hans bil var blevet fjernet i nattens løb. Bilen var forholdsvis ny og stod i carport.
Betongrill fjernet fra fællesareal det grønne område bag Ravnen.
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DER VAR ENGANG
For 38 år siden i 1966 begyndte de første beboere at flytte ind i gårdhusene
her i 4 syd, husene var dårlig nok færdige og slet ikke stier, haver og plankeværker, først ca. et halvt år efter indflytningen begyndte der at komme styr
på tingene, men de beboere der var flyttet ind under noget primitive forhold
tog det med godt humør, for husene var jo dejlige og der var masser af frisk
luft,
til både børn og voksne.
Grethe og Jørgen Dyrholm flyttede ind 1. April 1966, jeg har talt med Dem om
hvordan det var. På skråningen op til det der senere skulle blive Deres have,
måtte man lægge nogle gamle gulvtæpper i mudderet, for at få møblerne ind i
huset, man kunne ikke benytte hoveddøren, da der endnu ikke var lagt fliser
så der var en hel meter op til døren.
Kort efter da en af naboerne flyttede ind, tabte flyttemændene en stor lysekrone i mudderet og Grethe kan endnu se for sig, da den blev samlet op
og mudderet drev ned af den.
En dag kort efter de var flyttet ind, skulle Doktoren komme på sygebesøg og
Grethe måtte stå uden for huset og vifte med et hvidt flag, så han kunne se
hvor det var de boede, der var ingen veje eller vejskilte etableret endnu.
Da der endnu ikke var noget plankeværk, benyttede håndværkerne Deres
have når de blev trængende, de var ikke klar over at der var flyttet nogen ind,
de troede at det var et prøvehus.
I december måned fik Grethe og Jørgen reduktion for en måneds husleje, på
grund af det besvær de havde haft i det første halve år de havde boet her.
De har været glade for at bo her i de mange år og har aldrig fortrudt, at de
flyttede i gårdhus her i 4 syd og selvom husene er blevet noget slidt med årene, så er her stadigvæk rart at være og stadig frisk luft til alle
HE
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ORIENTERING FRA LEGEPLADSUDVALGET
Legepladsudvalget består af 3 nævnsmedlemmer og 2 beboere
med børn.
Der er indhentet tilbud på legeredskaber til legepladsen mellem Ravnens og
Uglens kvarter.
Driften vil også indhente tilbud af tilsvarende legeredskaber, så man kan vælge
det økonomisk rigtige.
Udvalget søger 20-20 puljen om økonomisk støtte.
På udvalgets vegne: Edvard Carlsen, Uglen 3a.

ROS TIL GÅRDMÆNDENE
Mange tak fordi I har ordnet ude foran havedøren og fjernet den store bunke
affald og træstammer, der lå derude.
Jeg tænker på de 80.000 kr., det kostede i Ravnens kvarter for at få fjernet buske og træer og sået græs. Nævnet kunne godt have spenderet lidt penge her.
Jeg ved godt, at før i tiden ordnede Vagn hele vores legeplads, malede og reparerede, og helt alene!
Hvad nu, nu er der intet tilbage!!
Gerda Lehmann
Ørnens kvt. 8a
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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
søndagsturen 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 sænker sig …
Vil du vide mere: Ring til en af os,vi har
til at svare dig !
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NUVÆRENDE ANTENNE-ORDNING
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 antennerepræsentant for at gøre opmærksom på problemet. Man skal ikke selv begynde
at ringe til STOFA eller vagtordningen, men overlade det til antennerepræsentanten, 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
Nielsen
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VAGTORDNING
Ordningen gælder alle VA`s afdelinger og skal uden for den
normale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser.

MEN HUSK !!
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive
behandlet af vagten:

2.
3.
4.
5.
6.

1.
Svigt i varmeforsyningen i større omfang
Svigt i vandforsyningen i større omfang
Svigt i el-forsyningen i større omfang
Svigt i Tv-forsyningen i større omfang
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for
uundgåelige.
Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige
følgeskader må anses for uundgåelige

VAGT-TELEFONNUMMERET ER
43649301

NÆVNET
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BEBOERNÆVNET — VA AFDELING 4 SYD
POSTADRESSE: ØRNENS KVT. 1 B
2620, ALBERTSLUND

BEBOERNÆVN:
Henny Eilersen = HE
Ove Hansen
Tove Meyling
Kaj-Erik Pedersen
Allan Vangsøe
Dorthe Larsen
Tonny Lilja

Ørnen
Ørnen
Ørnen
Ravnen
Uglen
Ørnen
Ørnen

26 A
4A
17 A
3B
11 A
13 E
2B

4364 1594
4364 4472
4364 8466
4055 7741
4364 0140
4366 1780
4362 9969

1D
3A

4364 4414
4362 3885

9A

4364 3618

SUPPLEANTER:
Erik Vang Nielsen
Edvard Carlsen

Hanen
Uglen

REVISOR:
Willy Andersen

Duen

————————————————————————————————
——-

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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AUGUST KALENDEREN
Genbrugshallen er åben:
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
Kl. 17-18
Nævnsmøde:
Onsdag i ulige uger
Kl. 19
EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 25-8-04

SEPTEMBER KALENDEREN
Genbrugshallen er åben:
Søndag
Kl. 14-16
Torsdag
Kl. 17-18
Nævnsmøde:
Onsdag i ulige uger
Kl. 19
ÅBENT FOR BEBOERE MANDAG 6-9 KL.18-19
BUDGETBEBOERMØDE 21-9-04
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