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STATUS : ANTENNE : IT & TELEFONI 
 

Jeg har den 23. januar fået meddelelse om, at beboerne i afdeling 4 Nord og afdeling 5 
Kanalen har godkendt den nye finansieringsform for gennemførelse af bolignet 
projektet.  Forslaget blev hos os (afdeling 4 Syd) godkendt d. 4. december 03.   
 
Den 22 januar 2004 modtog Kommunens økonomikontor ansøgningen/ny 
finansieringsform. Ingeniørfirmaet Carl Bro som er vor bygherrerådgiver er  blevet bedt 
om, at klargøre kontrakt med entreprenøren.  
 
Den 5. februar har Kommunens økonomikontor godkendt det reviderede budget for vort 
projekt.  
 
Kontrakten med vor entreprenør er under udarbejdelse. 
 
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 fæl-
lesantennen. 
 
Hvis der er problemer med en TV kanal, bør man i første omgang forhøre sig hos nabo-
en, om der evt. skulle være samme problem. Gør dette sig gældende, skal man kontakte 
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 Pia Petersen på: tlf. 25 72 41 74.  
 
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  
 
Pia Petersen 
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NYE TV KANALER 
 
Fra uge 10 2004 
Kommer Kanal D (tyrkisk) på antennen kanal 21 (471,25Mhz). 
 
Herudover kommer der 5 prøvekanaler som er gratis i prøveperioden der udløber 15. 
april 2004.  
 
National Geographic Channel på kanal 59. 
CNN kanal 61. 
DK 4 kanal 63. 
Fox kids/Hallmark kanal 65. 
Animal Planet kanal 67. 
 
Disse kanaler er alle betalingskanaler. Efter prøvetiden kan de kun modtages mod 
betaling, priser for de enkelte kanaler er 
National Geographic Channel er 4,10 kr. pr. md. 
CNN 3,25 kr. pr. md. 
DK 4 8,70 kr. md. 
Fox Kids/Hallmark 4,10 kr. md. 
Animal Planet 3,90 kr. md. 
Alle priser er pr måned pr hustand incl. Moms. 
Hvis der er ønsker om en eller flere af kanalerne vil de komme i den store pakke. 
 
Mvh. 
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HISTORIEN OM ALBERTSLUND 
 
På de næste sider fortsætter beretningen om Albertslundegnens opståen og udvikling, 
historierne er indsamlet af den kulturøkologiske højskole i Albertslund og bearbejdet 
af Redaktør Poul Markussen og tegneren Jørgen Jørgensen. 

Antennelauget 
 

ET HJERTESUK 
Jeg er meget ked af, at jeg er blevet udset som offer, for nogle drengestreger?. 
Næsten dagligt bliver jeg generet af to drenge på ca 12-13 år, de smider grene og fyr-
værkeri ind i min have og masser af snebolde på vinduet ud til vejen, de ringer også 
meget tit på min hoveddør. 
Jeg har set de to drenge og skældt dem ud, men får bare et frækt svar. 
Jeg har også meldt dette til politiet, men de kan ikke gøre noget, når jeg ikke kan for-
tælle hvem de to drenge er, eller hvor de bor. 
De to drenge færdes altid sammen, den ene et hoved højere end den anden, den mind-
ste i en mørk jakke, den anden ligeledes en mørk jakke , men med en hvid hætte. 
Svineriet foregår om aftenen ca. kl.– 21-22. 
Kære forældre! her i afd. 4 syd. Hvis beskrivelsen her, passer på en af Jeres drenge, så 
tag en lille snak med dem, så jeg kan få lov til, at være i fred. 
        Tut Ravnens kvt. 
 
PS. Det er utrygt for en beboer der bor alene, at blive generet, på denne måde, selv om 
man ved, at det kun er en overgang, at børn finder på at genere vokse mennesker, men 
alligevel………… 
          HE 
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Af H. I. Storiker, folkemindesamler 

 

Om hvorfor Midgårdsormen 
belejrede Herstedvester kirke, 

 
hvad det førte med sig af fortrædeligheder for landsbyboerne, 
og hvordan man siden kastede en mægtig høj op i Herstedøster 

 
Min højt agtværdige kollega og forgænger i embedet som folkemindesamler S. Agn 
har med sin mangeårige grundige granskning af alskens både mundtlige og skrift-
lige kilder herfra egnen og de omkringliggende sogne fået sammenhæng i den æld-
ste forhistorie om vore 2 landsbyer Herstedøster og Herstedvester, hvilket han har 
nedskrevet, som den er foregået i “Den sandfærdige og forunderlige beretning om 
hvordan Herstedøster og Herstedvester opstod og fik deres navne”, og hvori han så 
levende beretter om det, der siden hen er blevet benævnt, “Det store slag på He-
den”, og om hvordan og hvorfor de 2 hærførere blev stedt til hvile i 2 gravhøje, 
hvorom landsbyerne Herstedøster og Herstedvester sidenhen opstod. 
 

I sin omfattende søgen stødte han også på en lang række sandfærdige oplysninger 
og uomtvistelige kildematerialer om den spændende tid efter Det store slag på He-
den, som han desværre ikke nåede at få bragt sammen til en sammenhængende 
belysning af tiden derefter. Skæbnen har så lykkeligvis villet, at det efterfølgende er 
blevet mig forundt at samle og nedskrive denne nyere del af vor egen og vor egns 
historie, som den rent faktisk er gået for sig. 
 

Det har været et aldeles vanskeligt og omfattende arbejde, hvor hver en eksisteren-
de historisk kilde er blevet undersøgt på det grundigste og vejet i sandhedens fine 
og afslørende vægtskål.  I dette så vigtige arbejde jeg har udført, har jeg haft stor 
hjælp og glæde af det så forbløffende omfattende, grundige og videnskabeligt uan-
tastelige materiale, der er blevet mig overdraget fra min agtværdige forgænger. Det 
har været mig til stor lettelse og en sikkerhed for, at jeg har kunnet nå frem til den 
rene og skinbarlige sandhed om den efter Det store slag på Heden så vigtige lokal-
historiske epoke, for hvilket jeg er dybt taknemmelig, og som jeg som sådan skylder 
min lærte og vidt berømte agtværdige forgænger mangen ærlig og redelig ment tak. 
 

Med disse ord vil jeg hermed overlade historien “Om hvorfor Midgårdsormen be-
lejrede Herstedvester kirke, hvad det førte med sig af fortrædeligheder for landsby-
boerne, og hvordan man siden kastede en mægtig høj op i Herstedøster”  til dem 
ærede læser: 
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 Da først Herstedøster og Herstedvester havde fået deres 
navne, levedes livet i al fredsommelighed i mange generationer. Så mange at man 
til sidst helt glemte, hvorfor de 2 hærføreres gravhøje egentlig var der. Men efter-
hånden skete der desværre så det kedelige, at folkene i Herstedvester blev misun-
delige på folkene i Herstedøster. I Herstedøster havde de nemlig lidt mere jord og 
dermed også en lidt større høst end i Herstedvester. Men nu var bønderne i Her-
stedvester handlekraftige mænd, så de besluttede at udjævne hærførerens gravhøj, 
som de jo ikke mere vidste, hvad var, og som derfor bare lå i vejen, og i stedet 
bruge jordstykket til dyrkning af afgrøder. Som tænkt så gjort. Men de forregnede 
sig. For ikke så snart havde de fået sat spaderne i jorden og fået de første læs jord 
kørt bort, inden de stødte på noget hårdt, der viste sig at være Midgårdsormens 
halespids. Som bekendt boede der i gamle dage, og formentlig også stadig den 
dag i dag, selvom de sjældent ses og derfor er svære at få bekræftiget, under alle 
landsbyer en Midgårdsorm, som kunne blive noget så rasende og ondskabsfuld, 
om man ikke lod dem være i fred. Og nu var skaden sket i Herstedvester. Grundet 
bøndernes misundelse, som de i de kommende år så mangen gang så bitterligt 
fortrød, havde de fået vækket Midgårdsormen af dens dvale, der til straf kravlede 
op af sit jordiske leje og lagde sig som et uovervindeligt fæstningsværk omkring 
byens kirke. Det blev folkene i Herstedvester selvsagt frygtelig kede af, for de var 
jo ret beset - blot man ser bort fra deres misundelse - gode og gudsfrygtige folk, 
der gik til kirke hver gang klokkerne kaldte, som det sig den gang som nu hør og 
bør. 
 
Nu stod beboerne overfor ikke mindre end 2 vanskelige problemer. For det første 
var der opstået en sø lige midt i landsbyen, netop der hvor Midgårdsormen havde 
ligget i alle årene lige siden den var kommet til landsbyen som ganske lille, og det 
var mange år siden, for nu var den vældig stor og frygtelig faretruende, for enhver 
der havde respekt og kendte til virkelige farer, når man så dem. Det siger sig selv, 
at det var et farligt sted, og den der nærmede sig søen kunne komme så grueligt 
galt afsted, så det var der ingen, der turde gøre. At dette var ganske vist, blev 
landsbyboerne forvisset om, da de selv kunne se, at intet ville gro i søen, at intet 
levende væsen, selv ikke den mindste tudse eller den mindste fisk, nogensinde var 
at se i søen, og at de ænder, 
der uforvarende kom til at 
lande i søen, ganske blev 
trukket ned i mørket til de 
helt og aldelse forsvandt og 
aldrig mere dukkede op i 
hverken levende live eller 
døde, hvorfor selv ikke bare 
ænderne, men alle fugle til 

Fortsættes i næste nr. 
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Fastelavn, er mit navn….. 
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       HER KUNNE NETOP DIN  
   TEGNING  VISES  !!! 

 
HERMED OPFORDRES ALLE BØRN I AFD. 4 SYD,  
TIL AT AFLEVERE/SENDE TEGNINGER I A5 FORMAT 
TIL BETONHJERTET, ØRNENS KVT. 1 b 

I HVERT BLAD PRÆMIERER VI EN AF DE INDLEVEREDE 
TEGNINGER MED ET GAVEKORT PÅ 100,-KR. 

TEGNEKONKURRENCE!!! 
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MALING AF UDVENDIGT TRÆVÆRK 
 
Der var engang, for ca. 10 -12 år siden, at vore huse fremstod pæne og rene, men det var 
fordi, vi næsten alle sammen lige havde malet dem. 
Helt tilbage i  November 1991, blev det besluttet på et beboermøde, at vi selv skulle ma-
le alt træværket på vores huse og dette blev gjort i løbet af de næste par år, derfor er det 
ikke så underligt, at det ikke mere er noget kønt syn, når man går rundt i afdelingen. 
Derfor er det nu på høje tid, at vi igen maler træværk. Det er der nogle, der har gjort in-
denfor de sidste par år, nogle har bare vasket deres facader og det har da også pyntet på 
det. 
Dengang i begyndelsen af halvfemserne, da vi malede, var der selvfølgelig nogle der 
ikke var i stand til at gøre det selv, her blev der malet af en maler. 
Vi kan også vælge at sætte hele malerarbejdet på 
budgettet, men det kommer til, at betyde en husleje-
stigning, så det er måske en god ide, at gøre det selv, 
hvis man er i stand til det. 
Nu er det forår, og fra Maj måned kan man hente  
gratis maling til 
arbejdet 
       
    HE   
       

EVALUERING AF FASTELAVNSFESTEN 
SØNDAG 21. FEBRUAR 
Vi der arrangerede festen syntes, til trods for travlhed, at det var en god dag, 
med mange glade børn og voksne. 
Efterfølgende er det dejligt, når der er mange af gæsterne der udtaler, at det var 
en rigtig god fest, så er det alt besværet værd, og vi glæder os til næste år til Fe-
bruar måned når det igen er fastelavn. 
           HE 
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FORÅRSMARKED  
I SPÆTTEN 

 

SØNDAG 18. APRIL  
VIL DER BLIVE  
AFHOLDT FORÅRS 
MARKED I BØRNE- 
HUSET  SPÆTTEN 
 
Igen i år holder vi forårsmarked og 
håber på, at gentage succesen fra sidste år. 
 
Boder med salg, Bytning, Loppemarked 
 
Tøj, Keramik, Fotopostkort, Muleposer, Børster/Koste  
og meget andet 
     
Hvis du har lyst til, at deltage måske med din egen salgsbod, eller hvis du 
har andre ideer så kan du kontakte Spætten på tlf. 43 64 83 42 eller ring til 
Anette på  tlf. 
61 45 45 45 
 
Der vil også være mulighed for at købe kaffe  og hjemme- 
bagt kage 
 
Vi håber, at rigtig mange vil besøge Spættens forårs- 
marked. 
          Annette 
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 De beboere, der har fået installeret ny varmemåler og samtidig fået 
ny betjeningsvejledning, vil på denne finde flere visningsruder end på den 
gamle vejledning, hvoraf nogle kan virke lidt uforståelige. Det er dog kun 
de nedenfor afbildede 3 ruder (mærket med 1, 2 og 3), som bruges til be-
regning af varme/vand-betaling samt incitamentstakstens beregning af 
bonus/straf. Disse skal som sædvanligt noteres månedsvis på det røde af-
læsningskort. 
 Rude nr. 4 viser en fejlkode, og hvis tallet er større end ”000” skal 
dette meddeles Målerværkstedet på tlf. 43 64 86 92. 
  

NYE VARMEMÅLERE 

2 

4 

1 

3 

Hvis nogen skulle være interesserede, har jeg et lille, let anvendeligt 
Exelprogram, der løbende kan beregne varme, vand og incitament i kro-
ner og øre, som alle er velkomne til at bruge. Det kræver Microsoft Exel 
på jeres computere. I kan skrive og få det tilsendt over nettet, eller komme 
til mig med en diskette, så laver jeg en kopi til jer. 
 
 Jørgen Dyrholm, Ørnen 1a,  43649398.  jdyrholm@get2net.dk 



15 Betonhjertet  Marts/April 2004 

BEBOERNÆVNET —  
VA   AFDELING  4 SYD 

 
POSTADRESSE: ØRNENS KVT. 1 B 2620,  ALBERTSLUND 
 
BEBOERNÆVN: 
Henny Eilersen = HE Ørnen 26 A  4364 1594 
Pia Petersen   Ørnen 19 C  2572 4174  
Lena Kujahn   Ravnen 14 B  4364 8808 
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 
 
SUPPLEANTER:     
Susanne Serup  Ravnen   3 A  4362 9425 
Dorthe Larsen  Ørnen 13 E  4366 1780 
   
REVISOR: 
Willy Andersen  Duen   9 A  4364 3618 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Ejendomskontor: Ørnens kvt. 1 B.  
Varmemester Arne Larsen    Tlf.  43624470 
 
Telefon:    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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MARTS  KALENDEREN 
 

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

APRIL KALENDEREN 
 

Genbrugshallen er åben: 
 
Søndag     Kl. 14-16 
Torsdag     Kl. 17-18 
 
Nævnsmøde: 
Onsdag i ulige uger 
 
Beboermøde med regnskab og valg til nævnet 
Tirsdag 20. April 
 
 
 


