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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. 

 

ARTIKLER / INDLÆG I BETONHJERTET 
 
Betonhjertet er et beboerblad redigeret og trykt af et udvalg af beboere. Artik-
ler i Betonhjertet tegner kun nævnet, hvis det klart er bekendtgjort under ar-
tiklen. 
 
         Sus 

MALING AF TRÆVÆRK! 
Nogle beboere har af forskellige årsager problemer med at male selv, og beder 
derfor om hjælp. 
På beboermødet den 20/4-04 blev det vedtaget at driftsledelsen skal undersøge 
hvad det vil koste at få malet af professionelle folk. 
Hvis det bliver vedtaget på budgetbeboermødet til september, kan arbejdet gå i 
gang til næste år i 2005. 
                                                                                           
        

 Allan/HE. 
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 fede komælk bare skulle hældes i en tyrekalv, der i forvejen var ved at sprænges ud af 
sit gode skind. Ja hun græd så meget og inderligt og bad og sagde så mange fortryde-
lige ting, og lovede højt og helligt, at hun aldrig mere og på nogen måde ville handle 
egenrådigt og tilsidesætte landsbyen og kirken for egen vinding, at alle til sidst bar 
over med hende, mod at hun og hendes formuende husbond nu lovede at bidrage med 
den næste tyrekalv, der skulle opfedes i de næste 7 år, og aldrig at fylde den med an-
det end den bedste og fedeste komælk, efter at hun nu havde kunne se, hvad noget 
sådan ville føre med sig, hvis man ikke gjorde det. Og således gik det. Efter yderlige-
re 7 lange år kunne landsbyboerne prøve igen. Og denne gang gik det til alles glæde 
og store tilfredshed meget bedre. Midgårdsormens bug blev sprættet op, og snart kun-
ne beboerne i Herstedvester igen bruge deres gamle og længe savnede kirke til at for-
rette deres hellige handlinger i. Det blev en stor glædens dag, da kirken atter kunne 
tages i brug. Folk strømmede til fra nær og fjern, og alle var glade og godt tilfredse 
med, at denne forskrækkelige historie langt om længe havde fået en lykkelig ende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien om Midgårdsormen, der belejrede Herstedvester kirke, løb fra mund til 
mund i det ganske land, og hvor den end kom frem, lyttede folk til den med store ører 
og megen ærefrygt for de brave folk fra Herstedvester, der havde måtte stå så meget 
igennem. Men enhver, hvis øren historien kom forbi, tog også ved lære af den og 
tænkte sit, hvorfor ingen landsby med sin egen agtelse i behold lod historien passere 
uden at træffe fornuftige foranstaltninger til, at noget lignende ikke skulle kunne ske i 
deres egen landsby. Således også i Herstedøster, hvor man vidste at gøre, hvad der 
skulle gøres. Først og fremmeste lavede man en indbyrdes pagt i landsbyen, hvorefter 
ingen hverken dengang eller i al fremtid, på nogen måde, hverken bevidst eller ufor-
varende, måtte grave i eller på anden måde forstyrre Midgårdsormen under Herstedø-
sters gravhøj, hvori de jordiske rester af Hærføreren i øst i sin tid var blevet nedlagt. 
Derfor kan man også den dag i dag finde højen ganske uberørt beliggende i præste-
gårdshaven lige ved siden af kirken. Men ikke bare det, i kirkens tårn ophejste man 
også de største klokker, man på det tidspunkt kunde skaffe frem, for at Midgårdsor-
men under landsbyen skulle føle sig forskræmt fra vid og sans, hvis den vågnede op 
og hørte klokkernes  lyden,  så den  besluttede  sig  for at forblive i dybet,  hvor den i   
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forvejen var og havde været hele tiden. Imidlertid var klokkernes ringen så kraftig, at 
kirketårnet desværre begyndte at slå revner, så tårnet stod i fare for at styrte sammen i 
grus, hvorfor man var nødt til at tilbagebytte klokkerne og reparere tårnet, så der i  dag 
ikke er nogen revner mere at se. For det tredje, og for helt og aldeles at sikre sig at noget 
lignende som i Herstedvester ikke skulle kunne forekomme i Herstedøster og for at bero-
lige Midgårdsorm dér, om den måtte overveje at forgribe sig på landsbyen, besluttede 
man at opkaste den største høj, der endnu var set i mands minde og lige siden, hvori Mid-
gårdsormen, såvel som alle andre kendte som ukendte underjordiske, ville kunne finde al 
den plads og ro og mag, som enhver af deres slags måtte bryde sig om at have brug for. 
Så lige uden for byen påbegyndte de gode og gudsfrygtige landsbyboere i Herstedøster 
derfor arbejdet, og stoppede ikke før de var nået helt op til stenen, som endnu den dag i 
dag kroner på toppen af højen allerøverst oppe. 

 

Således ender den rene og uforfalskede historie om Midgårdsormen i Herstedvester, og 
om hvorfor der opstod en så mægtig menneskeskabt høj lige udenfor Herstedøster. Jeg 
er så siden blevet bekendt med, at der i den senere tid har verseret rygter, der anfægter 
denne skindbarlige sandhed, om højens tilblivelse og rette fremkomst, som i folkemun-
de kaldes “Herstedhøje”. Disse rygter, der imidlertid udspringer af den helt og aldeles 
fri fantasi, anfører på det fejlagtigste, at højen på en eller anden vis skulle være opstået 
på et langt senere tidspunkt, og være begrundet i gamle murbrokker og andet skidt, 
som der ikke mere fandtes anvendelse for noget sted Jeg skal ikke benægte muligheden 
af, at forskræmte landsbyboere med tiden har kastet ekstra jord på højen for derved at 
udvide den i omkreds, ja dette finder jeg endog meget sandsynligt, idet højen, som den 
tager sig ud i dag, jo ikke bare er een høj, men en høj med aflæggere og udløbere af 
mindre og senere tilkomne høje ud til siderne i flere retninger, men jeg skal dog i sand-
hedens og videnskabens tjeneste på det alvorligste advare mod de vildfarne skrøner, 
som vi jo ved altid opstår ganske og aldeles  af  sig selv i  folkemunde,  hvor  oplysnin-
gen  ikke beror på kendsgerninger, 

Fortsættes i næste nummer 
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KONSTITUERING AF NÆVNET 
 I VA AFD. 4 SYD Maj 2004 

Nævnsmedlemmer:  
Henny Eilersen, Ove Hansen, Tove Meyling,  Kaj-Erik Pedersen,  Allan Vangsøe 
Dorthe Larsen og Tonny Lilja 
Supplanter: 
Erik Vang Nielsen og Edvard Carlsen 
Kontaktperson Driften: Edvard Carlsen   
Kontaktperson VA: Tonny Lilja 
Kasserer: Erik Vang Nielsen 
Information og referater i Betonhjertet vedrørende nævnets arbejde. 
Allan og Henny 

Aktivitetsudvalg:  
Henny Eilersen, Kaj-Erik Pedersen  
Allan Vangsøe, Edvard Carlsen 
Og Tonny Lilja 
Økonomiudvalg: 
Ove Hansen og Dorthe Larsen  
Miljøgruppen : 
Allan Vangsøe og Kaj Erik Pedersen 
Beboere: 
Tove Jensen, Søren Meyling,  
Annette Voergaard og Lena Kujahn 
Træudvalget: 
Allan Vangsøe, Edvard Carlsen og 
Henny Eilersen 
Byfornyelsesudvalget: ( 2020 ) 
Ove Hansen, Tove Meyling 
Beboer: 
Lena Kujahn 
IT Udvalget: ( antenne ) 
Ove Hansen, Dorthe Larsen, Tonny 
Lilja, og Erik Vang Nielsen 
Beboer: Pia Petersen 

Betonredaktionen: 
Henny Eilersen, Allan Vangsøe 
Beboere: Susanne Serup og 
Jan Halle 
Genbrugshallen: 
Kaj-Erik Pedersen, Allan Vangsøe 
Henny Eilersen og Erik Vang Nielsen 
Beboere: Grethe Dyrholm, Abdul, 
Gert Nielsen 
Køkkenudvalg: 
Nævn og Drift 
Husordensudvalg: 
Tove Meyling, Henny Eilersen, 
Kaj-Erik Pedersen, Dorthe Larsen 
Legeplads uddvalg: 
Tove Meyling, Edvard Carlsen, 
Tonny Lilja og Erik Vang Nielsen 
 
 

UDVALG I 4 SYD 
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Foreningsudvalg i 
VA: 
 
IT udvalget: 
Tonny Lilja 
 
Grønt udvalg: 
Allan Vangsøe 
Beboer: 
Lena Kujahn 
 
 
 
Uddannelsesudvalget: 
Dorthe Larsen 
 
 
 

Albertslund kommu-
ne: 
 
Brugergruppen: 
Ove Hansen suppleant 
Beboer: 
Tove Jensen 
Begge valgt på beboermøde 
20 April 2004 
 
Gennemførselsgruppen: ”2020” 
Beboer: 
Lena Kujahn 
Valgt på beboermøde 20. April 2004 
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VA. Afdeling 4 Syd 
Referat af Beboermøde den 20. april 2004.  
Fremmødte:  i alt 33 husstande. 
 
1) Valg af dirigent  
 Jens Ellesøe  og Allan Vangsøe blev valgt 
2) Valg af referenter 
 Henny Eilersen og Tove Meyling blev valgt. 
3) Valg af stemmeudvalg 
 Susanne Serup og Benny Pedersen blev valgt 
4) Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
5)    Godkendelse af referat fra beboermøde den 10. september  2003 og  
6) ekstraordinære beboermøder den 28 oktober og 4.  december 2003. 
 Alle tre referater blev godkendt. 
6) Gennemgang og godkendelse af regnskab 
 Michael Willumsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
7) Ørnens p-plads 
 Kommunen giver tilskud til pladsen over 2020-projekter. 
 To forslag blev fremlagt: 
 A: Overslag: kr. 275.000, støtte fra 2020: 137.500,  
 afdelingsandel: kr. 137.500 
 B: Overslag: kr. 275.000, støtte fra 2020: 110.000,  
 afdelingsandel: kr. 165.000 
 Der blev stillet ændringsforslag til forslag A: tværbuske fjernes. 
 Det oprindelige forslag A blev vedtaget med 34 stemmer for,  
 21 imod For forslag B stemte 6, og 33 stemte imod. 
 
 
8) Godkendelse af placering af campingvogn                                
 Forslag blev fremlagt fra Driften, og det ønskes præciseret, at beboer ne 
skal henvende sig til Driften om tildeling af plads, og ikke til nævnet. Det blev 
også præciseret, at der kun skal oprettes det antal pladser,  der er behov for 
for tiden. Maksimalt kan der oprettes 35 pladser. Pt. Er  der søgt om 20 plad-
ser.34 stemte for forslaget og 10 imod, resten und lod at stemme. 
9)     Godkendelse af miljøhandlingsplan for 2004 og 2005 
  Tove Jensen fremlagde miljøudvalgets forslag til handlingsplanen som 

 blev vedtaget med stort flertal. Ingen imod. 
10) Indkomne forslag 
 Forslag 1: I 2020-projektet er der udarbejdet en ”Beplantningsplan for Al-

bertslund”. 
 Beboernævnet pålægger afdelingens drift og nævn at igangsætte en plan 

for renovering af afdeling 4 Syds grønne områder med udgangspunkt i be-
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plantningsplanen. 
 I renoveringsplanen skal  alle grønne områder, stier og parkeringsarealer 

gennemgås og prioriteres, således at alle områder indgår i en langtids-
plan  og vil blive renoveret i forhold til behov. 

 Den første del af planen skal indgå i budget 2005. 
 Renoveringsplanen skal synliggøres for beboerne. 
 Forslaget blev vedtaget – ingen stemte imod. 

Forslag 2: I 2003 udarbejdede Agendacentret en ”Plejeplan for  
4 Syd” Beboermødet pålægger afdelingens drift og nævn at indarbejde 
plejeplanen i den daglige vedligeholdelse af afdelingens grønne områ-
der. Det skal synliggøres for beboerne, hvordan plejeplanen er indarbej-
det i den daglige vedligeholdelse af afdelingens grønne områder. 

        Forslaget blev vedtaget – ingen stemte imod. 
Forslag 3: Arbejdet med maling af facader skal behandles og vedtages 
  på et beboermøde. 
 Driften arbejder med sagen og fremlægger et forslag til vedtagelse på 
 budget- beboermøde. 
 Forslaget blev vedtaget – 2 stemte imod.´ 
11) Nævnets beretning 
 Det blev foreslået, at nævnet informerer mere i Betonhjertet i løbet af 
 året. Beretningen blev godkendt. 
12) Valg til nævnet 

 Beboermødet vedtog, at nævnet består af 7 nævnsmedlemmer og 3 
 suppleanter. 
 Lena Kujahn havde meddelt før beboermødet, at hun ikke ønskede 
 genvalg. 
 Pia Petersen og Susanne Serup trak deres kandidatur p.g.a. de proble
 mer, der har været i den afsluttede nævnsperiode. De ønskede ikke at 
 fortsætte med de opstillede kandidater.         
 Herefter blev valgt: 

 Allan Vangsøe 
 KaJ-Erik Pedersen 
 Tonny Lilja  
 Ove Hansen 
 Dorthe Larsen  
 Suppleanter:  
 Erik Vang Nielsen og Edvard Carlsen 
13) Valg af intern revisor 
 Willy Andersen blev valgt. 
14) Valg til Brugergruppen og Gennemførelsesgruppen 
 Tove Jensen blev valgt til Brugergruppen, Ove Hansen blev valgt  
 som suppleant. 
 Lena Kujahn blev valgt til Gennemførelsesgruppen 
15) Orientering fra Nævn og Drift 
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 Intet fra Nævnet. 
 Fra Driften: Område ved Kongsholmparken skal renoveres i samarbej-
de  med kommunen. 
 Kommunen er velvillig overfor afdelingens ønske om at overtage  
 Børnehuset Ørnen som beboerhus, men først fra 2005. 
 Køkkensagen tages op på et senere beboermøde. 
16) Eventuelt 
 Tak til Lena, Pia og Susanne for deres arbejde i nævnet. 
 En beboer gjorde opmærksom på, at vi trænger til nye vinduer. 
 Der blev spurgt til kommunens service på kloaksystemet. 

 
Jens Ellesøe Allan Vangsøe   Henny Eilersen  Tove Meyling 

      Dirigent       Dirigent     Referent      Referent   
 
PS. Referatet er uden underskrit- 
ter, da vores Scanner er i uor- 
den, men referatet bliver sendt  
ud igen før bugetbeboermødet til  
September, her vil det være  
forsynet med underskrifter. 
   HE 
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Amanda på syv år har tegnet en tegning til Betonhjertet, denne tegning har 
redaktionen præmieret og Amanda vil modtage et gavekort på  100 Kr. 
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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 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 dagtimer-
ne, kontakt venligst Ejendomskontoret på 
tlf. 43 62 44 70. 
Fra kl. 16.00 til senest kl. 21.30 til Pia 
Petersen på: tlf. 43 62 99 18  
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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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. Svigt i varmeforsyningen i større omfang 
2. Svigt i vandforsyningen i større omfang 
3. Svigt i el-forsyningen i større omfang 
4. Svigt i Tv-forsyningen i større omfang 
5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for                      

uundgåelige. 
6. 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  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    9 A  4364 3618 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ejendomskontor: Ørnens kvt. 1 B.  
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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MAJ  KALENDEREN 
 

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

JUNI KALENDEREN 
 

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

 


