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KØF bestyrelsens beretning 

okt. 2021 - okt. 2022 

I skrivende stund er der i kommunen netop indgået budgetforlig for 2023. Det får 

konsekvenser for KØF fremadrettet. Ikke fordi vi er en del af kommunens budget, men det er 

Verdensmål Centeret – og det er besluttet, at tilskuddet til Centeret bortfalder fra 2024. Da vi 

bor sammen med Verdensmål Centeret, vores økonomi, regnskab og bankkonto hænger 

sammen med Centeret, og Centerets medarbejdere er sekretariat for KØF, så påvirker det 

også os. Først og fremmest er det selvfølgelig skrækkeligt for byen, at der skæres i Center, der 

om nogen driver omstillingen til bæredygtighed, men det vil altså også få konsekvenser for os 

i KØF. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor omfattende det bliver, og det har 

naturligvis heller ikke så meget med dette års beretning at gøre, det fylder bare her, hvor 

beretningsåret rinder ud - og nu tilbage til året der gik:  

 

Fængslet => Vridsløse 

Fængselsområdet hedder nu Vridsløse, og det 

har være centralt i årets arbejde. Processen 

skrider frem, og sammen med Vridsløselille 

Fængsles Venner (VFV), hvor vi har en plads i 

bestyrelsen, er vi engageret i udviklingen af 

området. VFV er en slags paraplyorganisation, 

der tager selvstændige initiativer, men hvor der 

også er rig plads til, at vi selv kan handle. Og det 

gjorde vi f.eks., da vi ventede på kommunens 

forslag til Masterplan. Da lavede vi vores eget 

forslag - både for at holde debatten i live, og for 

at påvirke Vridsløses fremtid.  

                  Vridsløse - når kultur og natur går i et 

 

Da kommunens forslag til Masterplan så kom i høring, lavede vi et omfattende høringssvar. I korte 

træk lægger vi vægt på at bevare de centrale historiske bygninger, skabe en bypark, gøre området 

åbent for alle, etablere en cykelbro over banen, skabe 

et bæredygtigt og varieret kvalitetsbyggeri og få lavet 

aktiviteter på området. Ideelt ser vi gerne en 

bebyggelsesprocent på 50, men lige der får vi ikke 

vores vilje. Den bliver nærmere 100. Til gengæld 

bevares bygningerne omkring porten med spiret, 

forboligerne, inspektørboligen, og bagboligerne. 

Samtidig bevares selve fængslesformen. Fløjene 

bliver godt nok revet ned, men nye bygninger bliver 

opført på samme sted. Entreprenøren siger også, at  

 

Arrangement i Inspektørboligen 



 

naturen vil blive rigere, når først byggeriet er færdigt, end den er i dag, men det skal vi nu se, før vi 

tror på. Heldigvis bliver nogen af de gamle træer dog bevaret, søerne bliver slået sammen til en, og 

der kommer et grønt område rundt om den. Alt i alt er det bedre end frygtet, men det kunne sagtens 

være bedre, og det er ikke slut endnu. For nu starter processen med lokalplaner for de enkelte 

kvarterer, og i modsætning til Masterplanen, er lokalplanerne bindende.  

 

I årets løb havde vi en del rundvisninger og vi inviterede på en ”Gå og Snak” tur, der var et forsøg 

på, at få borgernes meninger frem og ind i debatten på en ny måde. Det var et udmærket koncept. I 

AP skrev vi flere gange, bl.a. om at genbruge murstenene, og vi arrangerede en cykeltur, der 

startede på fængslet, gik via Herstedlund skole og endte på Herstedvester kirkegård. 

 

Der er nu lagt op til, at foreninger som os kan lave aktiviteter i området i de kommende 3 år. Det 

vil vi meget gerne, og har derfor til en start en forespørgsel ude om at låne Inspektørboligen til 

møder. I regi af VFV blev der bla. arrangeret en Corona-udsat Nytårskur og udgivet et nyt hæfte 

med sort/hvid fotos fra området. 

 

Panoptikon – centrum i fængslet        Orgelpiber i fængselskirken             Loftet i fængselsporten 

 

Biotopia – et skønt sted! 

Biotopia i Birkelundparken bliver et mere og mere spændende sted. Hele tiden kommer der nye 

naturoplevelser til og nye forunderlige og lærerige naturhistorier, der kan fortælles. I dag er 

Biotopia et omdrejningspunkt for demonstration af, inspiration til og undervisning i biodiversitet.  

Vores rolle i Biotopia er at hjælpe til. Vi har ikke et overordnet ansvar og vi laver ikke store 

strategier, men vi sørger for, at stedet tager sig godt ud, og at de forskellige projekter kan ses, 

udvikles og præsenteres. Derfor mødes vi hver den første onsdag i månederne fra april til november 

for at bygge på insekthotellerne, slå græs, dyrke den næringsrige ”køkkenhave”, fjerne uønsket 

ukrudt, male, samle affald, klippe Oplevelsesstien, sørge for kompostormene, vande, sikre at vild 

pastinak ikke etablerer sig i Birkelundparken og så er vi ved at etablere en ny spændende 

Opdagelsessti. Det hele krydres med lange 

pauser, snakke og en masse kiks og kaffe – 

det er vældig hyggeligt      . Og det fungerer 

fint med den første onsdag i måneden, men i 

takt med at der et kommet flere tiltag i 

Biotopia, er der også blevet mere 

vedligehold, og derfor er Verdensmål 

Centeret begyndt at invitere til ”Med Pernille 

og Povl i Biotopia” den 3. onsdag i måneden. 

 

Dødeburet med råbukken var et tilløbsstykke 

- og anskuelighedsundervisning når den er 

bedst! 



 

Det handler dog ikke kun om Biotopia. Vi er 

Støttegruppe for ”10 % mere natur i Albertslund” 

og i den forbindelse har vi hjulpet med at plante 

træer i generationslunden, som led i 500.000 nye 

træer i 

Albertslund – 

et mål der er 

blevet mere 

realistisk efter 

at Folketinget 

har besluttet, at 

Vestskoven 

skal være urørt 

skov. 

Plantning i Generationslunden                  Mange gode hænder giver et nap med i Biotopia 

 

Bydiversitet 

Klodemosaikken malede vi op forud for COP’en i Glasgow. Vi har besluttet at opgive 

hønsemaleriet i tunnelen under Lyngmosevej. Den har haft sin tid, og den er blevet skæmmet af 

tags. Vandudsmykningen i Kanalen, malede vi over med blå, fordi det skallede, og så samarbejder 

vi med graffitimalerne i håbet om at få udsmykket et par tunneler. 

Bydiversitetsplakaterne har aldrig været den store sællert, så nu er tiden inde til i stedet at lave en 

Temaplakat – den første bliver fra fængslet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vand-muren i Kanalen står også flot i ren blå 

 

Bjørneklobekæmpelse 

I 19 år har vi nu bekæmpet bjørneklo. I Hyldagerparken på frivillig basis. I resten af Store 

Vejleådalen, tjener vi penge på det, som går ubeskåret til solceller i Afrika. 

 



 

 

Fra Albertslund til Sierra Leone: Masanga hospitalet 

Vi bevilligede kr. 50.000 til solceller til Masanga hospitalet i Sierra Leone, og i den forbindelse fik 

vi formanden for Masangaforeningen, Peter Bo Jørgensen til at holde et spændende oplæg på 

biblioteket om deres arbejde.  

 

 
 

Formanden for Masangaforeningen, Peter Bo Jørgensen, fortæller om arbejdet med hospitalet  

 

Årets lyspunkt 2021: VA 4 Række! 

For 15. gang uddelte vi prisen, der er en anerkendelse for at have gjort en ”ekstraordinær indsats for 

byen og fællesskabet”. I 2021 fik VA 4 Række den med denne motivering:  

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En overrumplet og overrasket Astrid 

Hansen fra afdelingsbestyrelsen i VA 4 

Række fik overrakt Lyspunktprisen af 

KØF’s Erland Andersen  

 

 



 

I øvrigt: 

 

- … har vi klippet og holdt Trampestien tilgængelig; herunder fjernet et gammelt telt med 

tilhørende forladt ”camping udstyr”. 

- … ”Grøn Dag” var tilbage i foråret, og vi bidrog med biodiversitet i altankasser, vores nye folder 

og opreklamering af  ture til Store Vejleå, Fængslet, Vand i Vestskoven og Biotopia. 

 

 
Der er altid lidt ekstra farver når KØF har en bod på Grøn Dag 

 

- … vi fik Varmeværket at sætte det farvede lys fra Kvicklygavlen på Forbrændingen, der blev 

oplyst i Ukraines blå og gule farver.  

- … forberedelserne til udstillingen af Tidskapslerne fra Kulturby 96 er i fuld gang. Det bliver på 

biblioteket i januar-februar 2023. 

- … forberedelserne til Roskildevejs 250 års jubilæum er så småt i gang. Det bliver afholdt i 

efteråret 2023. 

- … der er ikke sket nogen udvikling i fht. at få etableret et Verdensmålhus.  

- … vi hjalp Bedsteforældrernes Klimaaktion da Klimakaravanen kom til byen. 

- … vi var med på HOFORs dialogmøde med græsrødderne den 26. september. 

- … vi lavede et høringssvar til kommunens budget 2023 om, at det er ”Ude af trit med 

virkeligheden”, at spare på Verdensmål Centeret. 

- … gennem året har vi løbende udsendt nyhedsmails fra både KØF og Verdensmål Centeret. 

 

Bestyrelsen  

Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 5. oktober 2021. 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). Nyvalgt til 

bestyrelsen blev Camilla Madsen (Vest 1) og Leif Pedersen (Gårdene).  

Bestyrelsen har i perioden holdt 3 fysiske møder og et bestyrelsesseminar. Dertil kommer, hvad der 

er klaret på nettet. 



 

 

Albertslund Verdensmål Center  

KØF har to repræsentanter i AVC’s bestyrelse. På Årsmødet i oktober 2021 genvalgtes Knud Dahn 

(Robinievej) og Lærke Jul Gagner (BO-VEST).  

 

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 2021 

I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2021) godkendes af Bestyrelsen i 1. kvt. det 

efterfølgende år (2022) og siden forelægges Årsmødet (oktober 2022).  

 

              Ind        Ud  

Kontingenter 2021 og aktiviteter      6.050            

Tilskud fra Agenda Centeret                0 

Projekter og aktiviteter                    4.403 

I alt          6.050      4.403 

      =====   ===== 

 

Afrika solceller overført fra 2020              124.625  

Afrika solceller indtægt 2021           15.290                 

Afrika solceller bevilliget 2021      71.031 

Årets overskud (6.050 - 4.403)     1.647            

Overført til senere anvendelse                   70.531 

Balance                             141.562             141.562 

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

 

Bestyrelsen den 29.9.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Årets Bydiversitetsplakat 

- den 7. og formentlig sidste i rækken 



 

 

Forslag til: 

KØF Handleplan okt. 22 – okt. 23 
 

 

* Vridsløse (Fængslet) 

- Vi fortsætter vores arbejde selv og sammen med Vridsløselille Fængsles Venner for at bevare de 

centrale historiske bygninger, en bebyggelsesprocent på 50, skabe en bypark, gøre området åbent 

for alle, etablering af en cykel-gang-bro over banen, skabe et bæredygtigt og varieret 

kvalitetsbyggeri og få lavet aktiviteter på området. Endvidere ønsker vi, at der udvikles et robust 

demokrati for og med beboerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal passe på de 

gamle træer på 

Fængselsgrunden 

 

* 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, dyrke kompostorm og passe ”nyttehaven” i Biotopia. 

- Etablere den nye Opdagelsessti. 

- Bekæmpe vild pastinak i Birkelundparken. 

- Hjælpe med at etablere de 500.000 nye træer. 

 

* Bydiversitet 

- Udvikle et nyt motiv i stedet for hønsemaleriet. 

- Udvikle et nyt (vand)motiv til vandmuren. 

- Sammen med graffitimalerne udsmykke tunnelen under Læhegnet og hjælpe andre med deres 

udsmykning. 

- Fortsat vedligeholde vores egne udsmykninger.  

- I stedet for en ny Bydiversitetsplakat laver vi en Temaplakat med natur- og kulturmotiver fra 

fængslet. 

 

* Store Vejleå Trampesti 

- Trampestien holdes tilgængelig. 

 



 

* ”Grøn Dag” 

- Deltage i Grøn Dag den 29.4.23. Det kan være med Vild Have, Kalk, Temaplakat 2023 og Afrika. 

 

* 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 og 250 års jubilæum  

- I samarbejde med biblioteket og Kroppedal laver vi en udstilling i 1. kvartal 2023 af Tidskapslerne 

fra Kulturby 1996. Samtidig vil vi få foreninger til at lave nye Tidskapsler. 

- Deltage i kommunens arbejdsgruppe til markering af 250 året for Roskildevej. Markeringen 

afvikles i september 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 25 år siden pakkede vi denne ”Tidskapsel”. I 

begyndelsen af 2023 kommer den frem af 

gemmerne og udstilles på biblioteket sammen 

med 50 andre 

 

 

* Årets lyspunkt 2022 

- 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. 

 


