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Indledning 
 
Historie 
Albertslund blev anlagt på den bare mark mellem landsbyerne Vridsløselille, Herstedvester og Herstedø-
ster. Det skete i begyndelsen af 60’erne, og det var et led i Københavns udbygning mod vest. 
 

Afdeling 4 Syd blev opført i 1966 som en del af i alt 2100 gård- og rækkehuse. De ligger i Albertslund 
Syd og Albertslund Vest. Halvdelen administreres af VA og halvdelen af KAB’s lokalselskab AB (Alberts-
lund Boligselskab). VA’s halvdel omfatter foruden 4 Syd også 4 Nord og 4 Række samt afd. 6 i Alberts-
lund Vest. Den store bakke syd for byen er lavet af overskudsjord fra dette byggeri.  
I starten var der tale om en barsk og gennemindustrialiseret bebyggelse, men med tiden har det grønne 
fået fat, og alting har fået et mildere præg.  

 

I 1974 blev det erkendt, at bebyggelsens meget specielle konstruktioner havde ført til en række bygge-
fejl, og den såkaldte 'tagsag' blev en realitet. I 1979-82 blev samtlige 2100 huse renoveret. Der var tale 
om den tids mest omfattende byggeskadesag. Gårdhusene fik en ny tagkonstruktion ovenpå den eksiste-
rende, og de fik ny udvendig beklædning. Varmeinstallationen blev flyttet op fra krybekælderen og til 
plastkassen ved siden af hoveddøren. 
  

En forståelig opmærksom har siden været rettet mod ethvert tegn på fugt og skimmel i husene og en 
større undersøgelse blev gennemført i 1996 i 3 af VA’s afdelinger. Tingene er under kontrol, men beboer-
ne indskærpes bl.a. at anlægge gode boligvaner med udluftning morgen og aften.  
 
I årenes løb har beboerdemokratiet udviklet sig i alle VA’s afdelinger. Det var lejerne, som gjorde ‘tagsa-
gen’ til en politisk sag, og lejerne har også tidligere haft indflydelse på væsentlige sager, som f.eks. ren-
tesikringen, institutionsdækning og flere andre ting.  

 

Lejerne har ikke mindst haft indflydelse på VA’s drifts-struktur, og 4 Syd var blandt de første afdelinger, 
som fik decentral ledelse. Det var på daværende tidspunkt temmelig usædvanligt at havde egen afde-
lingsleder til kun 278 boliger, men man mente, at det kunne betale sig. 
 
Med kommunens lukning af institutionen Ørnen, var der pludselig en mulighed for at få et stort fælles 

beboerhus. Indledningsvis var planen, at flere afdelinger skulle gå sammen om etablering og drift af be-
boerhuset, men enden på den hele blev at 4 Syd stod alene. Beboerhuset blev for alvor taget i brug i 
2006, og er i dag omdrejningspunkt for rigtig mange beboeraktiviteter samt private arrangementer. 
 
2006 var også året hvor der blev taget hul på en ny renovationsordning, med kildesortering og afhent-
ning af restaffald, og der blev etableret et bolignet med adgang til tv, telefoni og ikke mindst internet. 
 

Op gennem nullerne kom der gang i et intenst arbejde på at udvikle og gennemført en række helheds-
planer, som omfatter hele Albertslund syd. Under navnet Masterplan Syd har det overordnede mål været 

at udvikle Albertslund Syd fysisk og socialt, så det også i fremtiden er et attraktivt boligområde. Indsat-
sen omfatter blandt andet en renovering af samtlige boliger i Albertslund syd, og forventningen er at man 
i 2015 påbegynder den fysiske renovering af gårdhusbebyggelserne. 
 


