Astrid Hansen fik sig en overraskelse, da hun troede, hun skulle vise VA 4 Rækkes udsmykninger frem, men i stedet skulle hun på afdelingens
vegne modtage årets Lyspunktpris af Kulturøkologisk Forenings formand Erland Andersen.

Årets Lyspunkt 2021: VA 4 Række
Den 9. december troede Astrid Hansen fra afdelingsbestyrelsen i VA 4 Række, at hun bare skulle mødes
ved deres nye udsmykninger for at vise dem frem. Men der lå mere i mødet, der hurtigt tog en
overraskende drejning. For rundt om hjørnet kom pludselig Erland Andersen fra Kulturøkologisk
Forening med en pris under armen. Det var årets Lyspunkt Pris  ”Prisen for en ekstraordinær indsats for
byen og fællesskabet”.
”I har forvandlet de to triste og nedslidte betongrå transformerstationer i Oksens og Fiskens Kvarter til
nogle vildt spændende farverige motiver fra regnskoven og savannen. Det er godt tænkt, og I har løftet
niveauet ved at få en dygtig street art kunstner, Stine Hvid, til at udføre det. Resultatet er helt klart
Lyspunkt Prisen værdig”, sagde Erland Andersen, hvor efter han overrakte prisen bestående af et
insekthotel fyldt op med alskens mangfoldighed, lige fra julegodter og blomster til solcellelampe og en
Bydiversitetsplakat. Med fulgte også et diplom, hvorpå der stod:
”Årets Lyspunkt 2020”. Prisen for en ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet!
Prisen tildeles i 2021 VA 4 Række der har udsmykket to gamle nedslidte transformerstationer med
fantastiske dyremotiver fra regnskoven og savannen.
Udsmykningerne lyser op i bydelen. De skaber oplevelse, fantasi og fortællinger i det offentlige rum for

børn og voksne. De skaber glæde og signalerer, at her bor vi, her er spændende at bo, vi vil noget for og
med hinanden

Tak – I gør byen bedre!
Det er 15. gang Kulturøkologisk Forening uddeler prisen. Det foregår altid i stor hemmelighed. Man kan
ikke indstilles til prisen. Det er foreningen selv, der afgør, hvem der skal have den, for en del af konceptet
er, at det skal komme som en overraskende anerkendelse for prismodtagerne. Sådan blev det også denne
gang. Det tog lige lidt tid før Astrid Hansen faktisk fandt ud af, hvad det var, der foregik, men så bredte
det store smil sig og hun fik fremstammet ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er virkelig glad på
afdelingens vegne”.
Således blev VA 4 Række skrevet ind i rækken af prismodtagere, der også omfatter Ole Damsgård fra
Dyregården, Lisbeth Mathisen fra Albertslund Delebil, redaktør på AP Jørgen Brighel, tidl. borgmester
Finn Aaberg og sidste års prismodtager Vridsløselille Fængsels Venner.

