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Betonhjertet er beboerblad for afd. 4 Syd.
Redaktionen består af: Jan Halle, Susanne Serup,
Allan Vangsøe og Henny Eilersen
Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden
1. til Ørnens kvt. 1B og mærket ”BETONHJERTET”
eller sendes som E-mail til: va4syd@worldonline.dk
Bladet er trykt på 80 g. miljøpapir og bliver omdelt af Josefine
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KULTURØKOLOGISK FORENING I ALBERTSLUND
Kulturøkologisk forening har udgivet et skrift, om Albertslunds historie, vi vil her i Betonhjertet gengive historien, med et afsnit i hvert
blad. Redaktør Poul Markussen og tegneren Jørgen Jørgensen har i
samarbejde med flere historikere behandlet stoffet, så vi er sikre på, at
historierne er sande " det er ganske vist"

Albertslundegnens
opståen og udvikling

Hvordan opstod Herstedøster og Herstedvester? Hvorfor belejrede Midgårdsormen Herstedvester kirke? Hvem gravede ud til
Porsemosen? Hvem lavede Herstedhøje? Hvor kommer stenen på
Galgebakken fra? Hvordan opstod St. Vejleå dalen og Vallensbæk
sø? Og mange, mange andre gode forklaringer….
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Af S. Agn, folkemindesamler
Den sandfærdige og forunderlige beretning
om hvordan Herstedøster og Herstedvester opstod
og fik deres navne
Hvis man har øre for det, rummer folkeminderne mange spændende og
overraskende forklaringer, paa det vi i det daglige desværre alt for ofte tager for ganske givet. Nogen vil maaske paastaa, at de gamle beretninger
om forlængst svundne tider er dem helt og aldeles ligegyldige, da de paa
ingen maade vil kunne ændre deres syn paa tilværelsen og livet i dag. Men
ikke jeg! Jeg er overbevist om, at de gamle overleveringer, der er blevet
fortalt igen og igen gennem aarhundreder - ja maaske endda aartusinder rummer noget i sig af største betydning. I mit efterhaanden ganske mangeaarige arbejde med folkeminder har jeg igen og igen erfaret, hvordan
de gamle historier paa forunderlig vis gør noget ved os mennesker. Jeg
har oplevet, at har vi først hørt de gamle lokale historier, saa er vi allerede aabenlyst blevet knyttet til dem, og saa har de forandret os. For saa er
vi selv blevet bærere af egnens historie og dermed en del af egnens skæbne. Først da kan vi for alvor slaa rod og finde ro i sjælen.
Det er mig derfor en stor glæde efter mange aars utrætteligt arbejde for
første gang at kunne præsentere den sandfærdige og forunderlige beretning om, hvordan vore to gamle landsbyer Herstedøster og Herstedvester
opstod og fik deres navne. Den samlede beretning har jeg optegnet paa
baggrund af historier og brudstykker af historier, som gennem aarene er
kommet mig for øre fra gamle mennesker paa egnen her mellem Roskilde
og Kjøbenhavn. De har faaet beretningerne overleveret fra deres forældre
og bedsteforældre - ja i flere tilfælde saagar fra deres oldeforældre og tipoldeforældre.
Om beretningens rigtighed staar jeg helt og aldeles inde, da jeg personligt
til mindste detalje har sikret mig dens fulde sandfærdighed. Skulle der dog
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– og gud forbyde det - alligevel sidde en læser tilbage med tvivlen nagende i sit sind, saa skal jeg, for at bortdrive denne formastelige vildfarelse,
hermed paa det mest overbevisende oplyse over for den ærede læser, at i
de tilfælde, hvor jeg i mit omfattende arbejde er stødt paa underretninger,
der ikke har kunnet berigtiges af op til flere andre højt respekterede og aldeles ulastelige og uafhængige personer, da er disse underretninger blevet ganske udeladt, saaledes at jeg med ro i sindet kan være fuldstændig
sikker paa, at der paa ingen maade kan være den mindste tvivl om de af
mig nedskrevne oplysningers rigtighed. Men nu til beretningen:

Fortsættes i næste nummer
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KONSTITUERING AF NÆVNET
I VA AFD. 4 SYD OKTOBER 2003
Nævnsmedlemmer:
Henny Eilersen, Pia Petersen, Lena Kujahn, Ove Hansen,
Tove Meyling, Kaj-Erik Pedersen og Allan Vangsøe
Supplanter:
Susanne Serup ( 1 Supp. ) og Dorthe Larsen ( 2 supp. )
FU: Susanne, Pia og Lena.
Kontaktpersoner Driften: Pia VA: Sus og Lena
Kasserer: Pia
Information og referater i Betonhjertet vedrørende nævnets arbejde.
Sus, Allan og Henny

Udvalg i 4 syd:
Aktivitetsudvalg:
Henny, Lena, Kaj-Erik , Allan
Økonomiudvalg:
Pia, Ove og Tove
Miljøgruppen:
Allan, Lena og Pia
Herunder træudvalget:
Pia og Allan
Byfornyelsesudvalg:
Ove, Tove og Lena
Antenneudvalget:
Pia og Ove

Genbrugahallen:
Henny, Kaj-Erik og Allan
Køkkenudvalg:
Sus, Pia og driften
Husordens udvalg:
Tove, Dorthe og Henny
Legeplads uddvalg:
Pia og Tove M
Gennemførselsgruppen:
Syd 2020:
Tove Jensen genvalgt på
beboermøde 8. April 2003
Lena ( nævnsrepræsentant )
genvalgt på nævnsmøde
23. April 2003

Betonredaktionen:
Henny, Susanne og Allan
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Foreningsudvalg
i VA:
Økonomiudvalget:
IT udvalget:
Henny, Dorthe

Albertslund
kommune:
Brugergruppen:
Tove J. og Ove ( supp. )
Valgt på beboermøde

Grønt udvalg:
Allan
Ældreudvalget:
Henny
Boligpolitisk udvalg:
Uddannelsesudvalget:
Dorthe
Redaktionsudvalget
ViiVa:
Dorthe
Driftsudvalg:
Lena
BL:
Repræsentation i kraft
af repræsentation i
boligpolitisk udvalg
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SVAR PÅ SELVTÆGT!
Hej Allan
Du har ganske ret i at selvtægt er tegn på dårlig opførsel. MEN det kan
måske forklares ved vores tunge bureaukrati. Uden for min have står et
meget flot
træ ( på fællesareal), men det er nu så stort at min have ligger i skygge
næsten hele dagen. Det er jeg selvfølgelig meget ked af. Tror du jeg efter
utallige henvendelser kan få beskåret træet? Jeg skriver beskåret, da jeg
ikke ønsker træet fældet, blot
få det afkortet. NEJ efter 2 år,
er det lykkes, at få fældet et andet og mindre træ som stod
foran. Til sommer vil "man" så
se på, om det stadig er et problem med det høje træ. Jeg har
undervejs fundet ud af at problemet er, at jeg ønsker træet
beskåret, fordi vi ikke har en
gartner som kan dette. Vores
gårdmænd er jo ikke udlært til
at beskære
træer, og en gartner koster penge.
Derfor kan jeg undertiden godt
forstå nogle beskærer og fælder træer uden at spørge først.
Om sommeren når solen skinner og jeg sidder i skygge, haven henligger
i mos p.g.a. manglende sol så tænker jeg da på: "Bare jeg havde fældet
det skide træ uden at spørge først". Desværre, men når bureaukratiet
bliver for tungt, så sker noget sådan.
Hvad med 1 meterreglen, skal der gives bøder til dem som ikke holder
deres forområde? Skal der gives bøder til gårdmændene fordi boulebanen ikke bliver holdt?Eller til kommunen der heller ikke passer deres
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pligter?

Jeg tror ikke dette er nogen løsning. Så måske var det vores arbejdsmetoder og holdninger i afd. 4 syd, vi skulle
se på i stedet for at give bøder. Det ville været rart om vi udviser lidt medmenneskelighed, og prøver at forstå
andres behov og vilkår. Her tænker jeg også på P pladssagen til campingvogne.
Hvorfor må campister ikke være her ??? Ikke fordi jeg har campingvogn,
men dem som der er i afd. har da aldrig generet mig.
Venlig hilsen Alice
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VÆRESTUEN
APOLLO
Tilbud til psykisk syge
I Værestuen Apollo, Kanalens kvt.
166 st. ( indgang fra Kanalsiden )
kan psykisk syge mødes til en kop
kaffe og en god snak. Der er åbent
Mandag til Fredag kl. 10-13
Onsdag lukket
Hver weekend er der åbent hus på
Ungdomsskolen i Kongsholmcentret
fra kl. 16-20
Apollo er brugerstyret med mange
aktiviteter.
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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

BEBOERNÆVN:
Henny Eilersen = HE
Pia Petersen
Lena Kujahn
Ove Hansen
Mikael Laursen
Tove Meyling
Kaj-Erik Pedersen

Ørnen
Ørnen
Ravnen
Ørnen
Hanen
Ørnen
Ravnen

26 A
19 C
14 B
4A
8A
17 A
3B

4364 1594
2572 4174
4364 8808
4364 4472
4362 6612
4364 8466
4055 7741

Uglen
Ravnen
Ørnen

11 A
3A
13 E

4364 0140
4362 9425
4366 1780

9A

4364 3618

SUPPLEANTER:
Allan Vangsøe
Susanne Serup
Dorthe Larsen

REVISOR:
Willy Andersen

Duen

----------------------------------------------------------------------------------------

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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SEPTEMBER KALENDEREN
Genbrugshallen er åben:
Søndag
Torsdag

Kl. 14-16
Kl. 17-18

Nævnsmøde:
Onsdag i ulige uger

Kl. 19

OKTOBER KALENDEREN
Genbrugshallen er åben:
Søndag
Torsdag

Kl. 14-16
Kl. 17-18

Nævnsmøde:
Onsdag i ulige uger
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