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KØF bestyrelsens beretning 

okt. 2020 - okt. 2021 

Corona eller ej, Kultur Økologisk Forening har ikke ligget stille. Alt var ganske vist ikke som 

det plejer, men aktiviteter har vi haft mange af alligevel. Det har været omkring fængslet, i 

Biotopia, en ny tunneludsmykning, Bjørneklo, ture og uddeling af Årets Lyspunktpris. Så 

selvom verden gik i stå, stod vi ikke stille       

Vridsløselille Fængsels Venner 

Fængslets betydning for vores by kan 

næppe undervurderes. Det var både en 

mægtig bygning og en ualmindelig stor 

arbejdsplads, der opstod den gang i 1859 

på Vridsløselille mark, mellem de små 

landsbyer på den flade jord. Det bragte 

forandringer til egnen og var 

bestemmende for udviklingen af byen, 

der skød op rundt om det altdominerende 

bygningsværk. Der kom nye og 

anderledes mennesker til egnen,                                      Kultur og natur skal gå op i en højere enhed 

der ind til da var domineret af landbruget.  

I respekt for den historie er vi gået ind i arbejdet med at bevare de centrale historiske bygninger, så 

byens historie også i fremtiden kan fortælles på stedet, hvor det skete. Det er kulturarv, vi skal 

værne om, og samtidig har vi chancen for at skabe en helt unik bypark med gamle træer og stor 

biodiversitet. Når det er sagt, skal der selvfølgelig også bygges boliger på området. Opgaven er bare 

at finde balancen, at få det hele til at gå op i en højere enhed.  

Sammen med andre gode kræfter, har vi 

derfor skabt foreningen Vridsløselille 

Fængsels Venner, hvor KØF har en fast 

plads i bestyrelsen. Det er Tove, der er 

vores repræsentant. Foreningen er i 

dialog med statens ejendomsselskab 

Freja, entreprenøren Enggaard og 

kommunen om udviklingen af planerne 

for området. Lige nu venter vi med 

spænding på Masterplanen for området.  

                   Tove fortæller på film om Gasværket 



 

Vores skrækscenarie er, at der bliver bygget for meget, for tæt og for højt. Vores ønskescenarie er, 

at der bliver bygget lavt omkring fængslet så spiret fremhæves som et naturligt centrum, at 

byggestilen kommer til at spille med fængslet, at naturkvaliteterne bevares og at området ikke bliver 

privat, men inviterende så alle albertslundere bydes indenfor.  

Vi havde en aftale med biblioteket om at lave en tur i området, men den måtte Corona-aflyses. Til 

gengæld lavede vi 5 små film til Facebook, og arrangerede en tur for en seniorklub. Vi har også 

foreslået styregruppen for Børnefestugen og holde Børnefestuge på fængselsgrunden i 2022 – nu 

må vi se….   

Biotopia 

I Biotopia hjælper vi med at skabe mere natur. 

Det er efterhånden blevet et dejligt sted med 

masser at vise frem. I årets løb kom bl.a. 

Svinepytten, de tre høje, et rådnebur og ikke 

mindst Oplevelsesstien til. På Oplevelsesstien 

fortæller vi nogen af naturens store 

grundlæggende historier. Så det bliver mere 

og mere interessant i Biotopia, og der 

kommer flere og flere gæster – fra dagplejen 

til pensionistgrupper. 

Vi mødes i Biotopia den første onsdag i de 7 

måneder fra april til oktober. Ud over at 

drikke kaffe og spise småkager vedligeholder 

vi Oplevelsesstien, plejer blomsterbedet, 

klipper stierne, fjerner affald og vi har skåret 

stammer op til brændemuren og flækket 

andre, der skal bruges som stolper, på rigtig 

vikingemaner. Vi er også begyndt at dyrke 

kompostorm i hestemøg, vi har hentet på 

rideskolen. 

 

 

Oplevelsesstien indvies og er klar til brug. 

 

 

Bydiversitet 

Med vores hjælp udarbejdede kommunen et koncept for udsmykningen af ti tunneller. Sammen 

med byens dygtige graffitimalere, fik vi lov til at udsmykke to af dem. Arbejdsdelingen er, at vi står 

for alt det praktiske med ansøgning, indkøb af maling, afspærrings grej, sociale medier, 

Albertslundposten og afrapportering mv., mens graffitimalerne koncentrerer sig om selve 

udsmykningen. Ind til videre har vi fået udsmykket tunnelen ved BS72 klubhus. Meget farverigt, 

flot og tiltrængt, da den var meget hærget. Temaet er de fire F’er: Fodbold, Fællesskab, Forening og 

Frivillighed – og måske burde vi have tilføjet et femte ”Farver”       



 

Den anden tunnel vi har lovning på, er under Læhegnet, 

og samtidig vil Drivhuset gerne have ”os” til at 

udsmykke Bogladen. 

For sjette år i træk lavede vi årets ”Bydiversitets plakat” 

med eksempler på udsmykninger i byen skabt inden for 

det seneste år. Den blev forsinket, fordi vi plejer at lave 

den til Grøn Dag, der som bekendt blev udsat i år. 

 

Udsnit af udsmykningen med temaet Frivillighed, 

Forening, Fællesskab og Fodbold i tunnelen ved BS 72 

 

Store Vejleå Trampesti 

Vi vedligeholder og rydder ”sløjfen” i den gamle skov ved golfbanen, men har ikke haft ture i 

perioden. 

 

Guidede ture 

Corona satte sig spor, men nogle guidede ture 

blev det til alligevel. I maj inviterede vi på en 

gåtur i Egelundparken under overskriften Bliver 

skoven ødelagt eller rigere på natur? 

Spørgsmålet stillede vi i kølvandet af, at 

kommunen rimelig hårdhændet havde tyndet ud i 

træerne, for at skabe mere biodiversitet. Det blev 

en god tur med over 30 deltagere, der fik syn for 

sagen. 

 

Maskinerne gik til den i Egelundparken  

- var det på godt eller ondt!? 

 

I juni indviede vi Oplevelsesstien i Biotopia og samme måned inviterede vi til turen ”Oplev 

Oplevelsesstien”. 

I skrivende stund har vi endvidere to planlagte ture. Dels en til klimasikringen i Vallensbæk og 

Letbanen, og dels en til klimasikringen Haraldsminde i Ballerup.  

 

Bjørneklobekæmpelse 

I 18 år har vi bekæmpet bjørneklo. I Hyldagerparken på frivillig basis, mens vi får penge for det i 

resten af Store Vejleå dalen. Vi kunne godt få opgaven at bekæmpe andre steder også, men det vil 

vi ikke. Andre må træde til, mens vi nu hellere vil være med til at 

skabe mere natur i Biotopia og få etableret 500.000 nye træer. 

I øvrigt er der også rig mulighed for at kaste sig over 

bekæmpelsen af andre invasive arter, men også her træder vi på 

bremsen – idet vi dog har besluttet at bekæmpe vild pastinak i 

Birkelundparken. Så håber vi, det kan være inspiration for andre 

til at adoptere ”deres eget område” i byen.  

 

Vild Pastinak – det bliver så ikke lige os, der udrydder den… 



 

Indsamling til Afrika 

Vi har ikke doneret midler til solcelleanlæg i regnskabsåret 2020. Ikke fordi vi ikke ville, men fordi 

vi ikke har fået nogen ansøgninger. Derfor havde vi den 1.1.2021 opsparet kr. 124.620 til formålet. 

Til gengæld har vi i 2021 bevilliget et solcelleanlæg børnehjemmet Usalama i Tanzania. Det er en 

ny Albertslundbaseret forening, der står for det, og som fik bevilliget kr. 21.000.  

 

Årets lyspunkt 2020: Fængselsvennerne! 

Det var 14. gang vi uddelte prisen, der er en anerkendelse for at have gjort en ”ekstraordinær indsats 

for byen og fællesskabet”. I 2020 var det umuligt at komme uden om Fængselsvennerne. De fik 

prisen med denne motivering:  

”Årets Lyspunkt 2020”. Prisen for en ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet! 

Prisen tildeles i 2020 ”Vridsløselille Fængsels Venner”, der samler foreninger og borgere i byen 

omkring bevarelsen af de helt unikke fængselsbygninger og den enestående natur, der er byens 

vigtigste og umistelige kulturarv. 

Foreningen deltager konstruktivt i processen om 

udviklingen af området, så også fremtidige 

generationer kan opleve, hvor Albertslund 

kommer fra, og på stedet kan få fortællingen 

om, hvorfor vores by ser ud, som den gør. 

At bevare kulturarven, skabe en bæredygtig 

bydel og udvikle fængselsparken rig på 

biodiversitet, spiller direkte ind i en stribe 

Verdensmål       

Tak – I gør byen bedre! 

 

Med behørig corona-afstand og fuldstændig overrumplet  

 fik formand Henrik Seidenfaden og bestyrelsesmedlem 

 Lena Corselli fra VFV overrakt Lyspunktprisen. 

I øvrigt: 

- … håber vi stadig på, at det vil lykkes at få lavet et Verdensmålhus sammen med andre gode 

kræfter, men der har ikke været fremdrift i sagen i perioden. 

- … møder vi HOFOR, når de igen inviterer til dialogmøde med græsrødderne. I år er det den 28. 

september. 

- … deltog vi i Frivillighedscenterets Fællesskabsstafet. Vi havde den både i Biotopia og på 

Fængslet, hvor vi lavede en rundvisning. 

- … Bedsteforældrernes Klimaaktion har inviteret os til at deltage i et nyt Klimanetværk i 

Albertslund. Vi vil deltage i møderne, og så tager vi den derfra. 

- … Roskildevej fylder 250 år i 2021-23 og Albertslundnavnet 50 år i 2023. Derfor har vi indledt et 

samarbejde med Lokalhistorisk forening og -samling samt kommunen om at markere de to 

begivenheder i 2023. 

 



 

- … I år er det 25 år siden 

foreningerne i forbindelse med 

Kulturby 96, pakkede tidskapsler. 

Dem har vi fået lokaliseret til 

Københavns Bymuseum, men vi 

kan ikke låne dem før til næste år, 

hvor vi har aftalt med biblioteket 

at udstille dem.  

- … og så er et gammelt ønske 

gået i opfyldelse! Vi har fået lavet 

en præsentationsfolder, der 

fortæller lidt om, hvad KØF 

egentlig er og står for       

 

 

                  Foreningens nye folder 

 

Nyhedsmail 

Gennem året har vi løbende udsendt nyhedsmails fra både KØF og Verdensmål Centeret. Til 

gengæld er det ikke blevet til mange papirudgaver. Vi må bare erkende, at det meste nu om stunder 

foregår elektronisk, og det bliver vores ”system” også indrettet efter.  

 

Bestyrelsen  

Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 

6. oktober 2020. Til formand og 

næstformand genvalgtes Erland Andersen 

(Røde Vejrmølleparken) og Torben 

Nielsen (AB Syd Gård og Række). Som 

bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Tove 

Jensen (VA 4 Syd) og Knud Dahn 

(Robinievej).  

Bestyrelsen har i perioden holdt 4 fysiske 

møder og et bestyrelsesseminar. Dertil 

kommer, hvad der er klaret på nettet. 

 

Formand Erland skærer for i Biotopia 

Albertslund Verdensmål Center  

KØF har to repræsentanter i AVC’s bestyrelse. På Årsmødet i oktober 2020 genvalgtes Knud Dahn 

(Robinievej) og Mikkel Ellung Larsen (BO-VEST).  

Da Mikkel i mellem tiden har fået nyt arbejde, har bestyrelsen i stedet udpeget Lærke Jul Gagner fra 

BO-Vest som KØFs nye repræsentant i AVC’s bestyrelse.  

 

Økonomi 

Kontingentet er som det altid har været kr. 75,- for en person, kr. 100,- for en husstand og kr. 500,- 

for foreninger. Ud over kontingenter får vi kr. 10.000 årligt til vores arbejde af Verdensmål 

Centeret. De midler, vi ikke bruger, går tilbage til Verdensmål Centret. 



 

Regnskab 2020 

I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2020) godkendes af Bestyrelsen i 1. kvt. det 

efterfølgende år (2021) og siden forelægges Årsmødet (oktober 2021).  

              Ind        Ud  

Kontingenter 2020        3.825            

Tilskud fra Agenda Centeret         6.583 

Øvrige projekter og aktiviteter                  10.408 

Balance        10.408    10.408 

      =====   ===== 

 

Afrika solceller overført fra 2019              100.005  

Afrika solceller indtægt 2020           24.620                 

Afrika solceller bevilliget 2020               0 

Overført til senere anvendelse                 124.620 

Balance                             124.620             124.620 

                ======             ====== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bydiversitets plakat i glas og ramme 

 

 Bestyrelsen den 20.9.2021 

 



 

Forslag til KØF Handleplan 2021-22 
 

 

* Vridsløselille Fængsles Venner (VFV) 

- KØF er en del af VFV, hvor vi har en plads i bestyrelsen.  

- Vi vil fortsætte arbejdet for at bevare de centrale historiske bygninger, skabe en bypark, 

gøre området åbent for alle, etablering af en cykelbro over banen, skabe et bæredygtigt og 

varieret kvalitetsbyggeri og få lavet aktiviteter på området.  

- Vi ønsker ikke et massivt byggeri, og vil derfor have fokus på bebyggelsesprocenten. 

- Vi foreslår, at murstenene fra fængslet og muren genbruges. 

- Vi er åben for et P-hus langs Hedemarksvej, der kan skærme mod banen. 

- Vi vil lave aktiviteter, der ikke kun fokuserer på historien, men også på hvad området kan 

blive til.  

- Sammen med biblioteket inviterer vi på en tur i parken til Kyndelmisse.  

- Vi hjælper Børnefestugen, hvis de vil i fængslet i 2022. 

- Vi vil lave en naturplakat med motiver fra området. 

 

* Støttegruppe for ”10 % mere natur i Albertslund” 

- Hjælpe i Biotopia i Birkelundparken med at skabe større biodiversitet og mere natur.  

- Samles i Biotopia den første onsdag i måneden kl. 10 til 12 fra april til oktober.  

- Vedligeholde oplevelsesstien og dyrke kompostorm i Biotopia. 

- Få en info-tavle op ved Svinepytten og få lavet en trampesti rundt om den. 

- Bekæmpe vild pastinak i Birkelundparken og opfordre andre til at adoptere andre områder. 

- Hjælpe med at etablere de 500.000 nye træer. 

 

* Bydiversitet 

- Vi vil sammen med graffitimalerne få udsmykket tunnelen under Læhegnet og Bogladen 

på Genbrugsstationen.  

- Renovering af vandmuren. 

- Vi vil fortsat vedligeholde vores egne udsmykninger. 

- Vi vil lave Bydiversitetsplakaten 2022, der både kan være en By- og Biodiversitetsplakat.  

- Vi vil tilbyde andre at udstille vores bydiversitetsplakater. 

 

* Store Vejleå Trampesti 

- Trampestien holdes tilgængelig. 

- Vi fjerner det telt, der er slået op på Trampestien, og som nu er forladt og i totalt forfald. 

 

* ”Grøn Dag” 

- Vi vil deltage i kommunens Grønne Dag på Materialegården i 2022, hvor vi kan stå med 

Vild Have, uddele kompostorm (og gerne andet) og den nye By- og Biodiversitets plakat 

2022. 

 

* Indsamling til Afrika 

- Donere solceller til Afrika. 

 

* Bjørneklobekæmpelse 

- På frivillig basis i Hyldagerparken.  

- I Store Vejleådalen i øvrigt for Albertslund kommune. 



 

 

* Ture 

- Vi vil arrangere 3-4 cykelture. 

 

* Tidskapsler, 50 og 250 års jubilæer 

- I samarbejde med biblioteket vil vi lave en udstilling af Tidskapslerne fra Kulturby 1996. 

- Vi vil deltage i kommunens arbejdsgruppe til markering af 50-året for Albertslund-navnet 

og 250 året for Roskildevej. Markeringerne afvikles i 2023. 

 

* Årets lyspunkt 2021 

- Bestyrelsen uddeler prisen for en ”ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet” i 

december. 

 

* Verdensmål Hus 

- Vi vil gerne skabe et fælles Verdensmålhus sammen med andre, hvor huset kan fungere 

som Verdensmålhus for hele byen.  

 

 

Bestyrelsen den 20.9.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Gør Verdensmål til Hverdagsmål! 
 

 
 


