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Invitation til rundtur i VA's boligafdelinger
LØRDAG D. 25. JUNI 2022

I år er det 75 år siden, at Vridsløselille Andelsboligforening blev stiftet.  Det fejrer vi ved at invitere beboere og
andre interesserede på en rundtur til en del af vores boligafdelinger. Her vil vi vise frem, hvordan de forskellige
afdelinger arbejder med biodiversitet, fællesskab og en grønnere hverdag. 

VA 75-års jubilæum 

Program:   
Kl. 10.00 - 12.00: 4 Række
4 Række viser deres nyanlagte legegade mellem VA og AB. Den ligger langs Bjørnens og Fiskens kvt. på VA siden. Afdelingen
viser også et par af de malerier, de har fået lavet af street kunstneren Stine Hvid.  Se genbrugsgården hvor beboerne
afleverer storskrald, og der er mulighed for, at beboerne kan aflevere ting, de ikke længere skal bruge til glæde for andre
beboere. Der vil blive serveret sodavand og frugt. 
Mødested: Genbrugsgården ved Vridsløsevej

Kl. 12.00 – 14.00: Hyldespjældet
I Hyldespjældet er det muligt at deltage på en rundvisning og se og høre om, hvordan afdelingen arbejder med at skabe mere
biodiversitet bl.a. ved bygning af en mur af ”brændestykker”, en mini skovlund, en nyanlagt skråning med vilde danske
tørketålende urter (Elefantskråningen), nyttehaver, og hvordan afdelingen arbejder med at blive en ”Verdensmålsafdeling.
Der vil blive serveret en let frokost.
Mødested: Beboerhuset på Store Torv

Kl. 14.00 - 16.00: 4 Syd
Kom og se, hvordan et nyrenoveret gårdhus ser ud, og hør om hvilken betydningen renoveringen har haft på indeklima og
besparelser på forbrug. Oplev de nye udearealer til de opdelte boliger. Hør også om samarbejdet mellem byggesagen og
beboerdemokratiet/ beboerne. Afdelingen er i gang med at finde ud af, hvordan de kan få mere biodiversitet på
fællesarealerne. I beboerhuset er der fortællinger om beboeraktiviteter og det at være et fællesskab.
Der vil blive serveret kaffe og kage. 
Mødested: Beboerhuset, Svanens Kvarter 22

Kl. 15.00 - 17.00: Kanalens Kvarter
Kanalens Kvarter viser deres hyggelige nyistandsatte beboerlokaler frem. Lokalerne er meget forskellige og bliver brugt til
udlejning til beboere, til foreninger, beboeraktiviteter, møder med mere. Der bydes på øl, vand og chips. 
Mødested: Vi starter i nr. 136 og slutter i nr. 198

Kl. 15.00 - 17.00: Gadekæret
Kom med på en tur rundt i Gadekæret. Turen vil komme forbi genbrugsgården, søen og plantekummerne 
med blomstereng. Der vil blive serveret snacks og lidt at drikke. 
Mødested: Spindestrædet 82 ved kastanjetræet

Du er velkommen til at deltage i alle rundvisninger eller vælge dem, du har mest interesse i. 

Vi glæder os til at se dig. 

På vegne af VA’s bestyrelse,
Vinie Hansen



Da VA fyldte 40 år blev der udskrevet en pla-
katkonkurrence. Vinderen blev Bent Nelhorf-
Nielsen fra 4 Række, der havde leget med 
VA’s logo, som i anledningen var blevet grønt. 
Bent lod V’et ende i en rød blomst. 

Fra VA’s dannelse og mindst 20 år frem 
var vi tæt forbundet med Socialdemokratiet, 
hvilket den røde farve på blomsten symbo-
liserer. Nu er vi partipolitisk uafhængige. I 
dag, hvor vi fejrer de 75 år, kunne blomsten 
og den grønne farve i stedet symbolisere 
miljø og biodiversitet, som er et vigtigt tema 
i VA i disse og mange år frem. Den røde farve 
kunne symbolisere VA’s sociale DNA med fæl-
lesskaber og demokrati. Det mener jeg, for-
tæller noget om VA og den udvikling vi, som 
forening, har gennemgået. 

Vi har i VA en målsætning om mere natur, 
flere fugle og insekter i haver og på fælles-
områder for at bidrage til løsningen af den 
store biodiversitetskrise på hele kloden. Ar-
bejdet for den øgede biodiversitet vil også 
skabe spændende udearealer for beboerne, 
som vil opleve at få naturen tættere på i dag-
ligdagen. 

Vi har derfor valgt at dedikere jubilæums-
året til at fremme biodiversiteten i afdelin-
gernes grønne områder.

Det sociale er dybt lejret i VA’s DNA. Vi 
ved, hvor vigtige de blandede boligområder 
er. Alle skal have mulighed for en god bolig til 
en husleje, der er til at betale. Vi huser dem, 
hvis indkomst ikke rækker til ejerboliger eller 
dyre løsninger på det private marked og dem, 
der har andre muligheder økonomisk, men 
vælger de almene boligers goder til. 

Noget af det vigtigste i VA lige nu er at 
fortsætte med renoveringerne. Det er afgø-
rende, hvis vi vil fastholde VA som en for-
ening med sunde, gode og konkurrencedyg-
tige boliger. Hvis ikke vores boliger er attrak-
tive, så finder dem, der kan et andet sted at 
bo, og så kan vi ikke længere leve op til vores 
målsætning om blandede boligområder. Der-

Fremtiden i VA

FORORD

Biodiversitet, blandede boligområder, renoveringer og fællesskab. 

Det er overskrifterne for den næste epoke i VA. 

AF VINIE HANSEN, FORMAND FOR VA

for er det vigtigt, at boligerne følger med 
beboernes og tidens behov, og at kvaliteten 
er i orden. 

Vi har skabt nogle fantastiske boligom-
råder i VA. Arkitektonisk og teknisk var 
VA præget af at være ’first mover´, da 
afdelingerne blev bygget. Der blev afprø-
vet nye byggematerialer og teknikker og 
arkitekturen var ofte eksperimenterende 
og nyskabende. Områdernes udformning, 
fællesarealerne og de små haver indby-
der til fællesskab. 

Fællesskab er guld værd. Denne grundtan-
ke ledte i 2007 til dannelsen af BO-VEST med 
i alt godt 10.000 lejemål; 2.000 i Albertslund 
Boligselskab, 3.000 i Tranemosegård og 5.000 
lejemål i VA. I 2018 kom Bo-Vita til, og i dag 
administrerer BO-VEST ca. 15.000 boliger i Al-
bertslund, Brøndby, Ishøj, Greve og København. 

BO-VEST er et boligadministrationsselskab. 
Da fællesskabet alene går på administrationen, 
fortsætter boligorganisationerne som selv-
stændige enheder med egne boligafdelinger og 
egne ventelister til boligerne.

Tanken om fællesskabet danner ligeledes 
rammerne for boligafdelingerne, hvilket med-
virker til at gøre det at bo alment til noget 
ganske særligt og værdifuldt. Fællesskab er 
værnet mod ensomhed, som forringer mange 
menneskers livskvalitet og helbred. De mange 
frivillige beboeraktiviteter inviterer indenfor 
og skaber relationer og venskaber, som er den 
bedste ramme for et godt liv.

Vi i VA fylder 75 år i år, og i dette jubilæ-
umsskrift beskriver vi noget af det, der har for-
met os, og haft betydning for, hvor vi er i dag.

I anledning af jubilæet inviterer vi også 
beboere og andre interesserede til at besøge 
nogle af VA's mange boligafdelinger den 25. 
juni. Læs mere om det her i bladet.

God fornøjelse

Vinie Hansen, Formand for Vridsløselille 
Andelsboligforening (VA)
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VA har valgt at dedikere ju-
bilæumsåret til at fremme 
biodiversiteten i afdelin-
gernes grønne områder. Vi 
har en målsætning om mere 
natur, flere fugle og insekter 
i haver og på fællesområder. 
Den øgede biodiversitet har 
desuden den positive side-
effekt, at det også skaber 
nogle mere spændende ude-
arealer for beboerne, som vil 
opleve at få naturen tættere 
på i dagligdagen. 

Hvad gør 
boligafdelingerne?
Som boligafdeling er der 
masser, vi kan gøre. I de fle-
ste af vores boligområder, er 
der mange udearealer, hvil-
ket betyder, at vi kan gøre en 
forskel. 

En del af afdelingerne i 
VA har da også allerede sat 
tiltag i gang, der skal skabe 
en større rigdom af arter 
af både planter og dyr. Og 
endnu flere planer er på teg-
nebrættet.  

I Galgebakken er der an-
lagt en stor blomstereng, 
som er så smuk, når den står 
i fuldt flor. 

I Robinielunden, der har 
fungeret som genhusnings-
boliger i en årrække, er der 
planer om at reetablere et 
vandhul til de faste bebo-
ere, når de flytter ind. Vand 
er vigtig for biodiversiteten 
og hjem for særlige dyr og 
planter. 

I Hyldespjældet er der 

På vej mod  
mere biodiversitet
Vi befinder os i den største biodiversitetskrise i mands minde på grund af den måde, vi 

lever vores liv. Vi bliver alle nødt til at bidrage til at øge den biologiske mangfoldighed. 

AF VINIE HANSEN, FORMAND FOR VA

nedsat et udearealudvalg, 
der arbejder med at skabe 
mere varieret natur på 
de grønne fællesarealer. 
De har f.eks. etableret en 
brændemur. I stedet for at 
køre træet væk, når det er 
blevet fældet, bliver det 
skåret op i mindre stykker 
og bygget op til en bræn-
demur med muld imellem. 
Så er det et hjem for in-
sekter og dyr. Og det ser 
faktisk også smukt ud.

Og i 4 Række er de her 
efter helhedsplanen i gang 
med at se på, hvad der 
kan gøres i egne for- og 
baghaver for at øge biodi-
versiteten. 

Vi har i VA har opret-
tet et verdensmålsudvalg, 
hvor interesserede afde-
lingsbestyrelser og bebo-
ere kan udveksle erfarin-
ger og hente inspiration. 
En af de ting vi skal i gang 
med at se på i udvalget 
her i år, er en træpolitik 
for VA. Især i en tid med 
så mange renoveringer 
og helhedsplaner kan det 
have stor betydning. 

Hvad kan den enkelte 
beboer gøre?
Som boligafdeling kan vi 
gøre en masse, men også 
den enkelte beboer kan 
gøre en forskel. Vi kan 
tænke over, hvordan vi 
indretter vores haver og 
f.eks. have hjemmehø-
rende planter, bærbuske 

Beboer i Hyldespjældet Jens Thejsen opbygger brændemur

og frugttræer, der lokker 
fugle og bier til. Det kan også 
være noget så simpelt og lidt 
pladskrævende som at sætte 
fuglekasser og insekthoteller 
op. Selv på en lille plads, kan 
man gøre en forskel.

Det handler også om 
effektiv drift
Ud over at skabe øget bio-
diversitet, er et vigtigt argu-
ment for mere vild natur, at 
det kan give økonomiske be-
sparelser for beboerne. Hvis 
dette skal blive en succes, 
skal vi finde nogle løsninger, 
der ikke er for besværlige, 
og som er nemme at drifte. 
Det bedste ville jo være, 
hvis det stort set kan passe 

sig selv, eller er så nemt, 
at beboerne selv kan holde 
det. Effektiv drift er noget, 
vi hele tiden skal have for 
øje, og her er der en poten-
tiel besparelse for beboerne, 
samtidig med, at det er godt 
for naturen. 

Et nyt syn på æstetik
Med disse tiltag er vi også 
med til at rykke naturen helt 
tæt på, der hvor vi bor. Vi får 
skabt nogle mere spændende 
områder, hvor man kan følge 
naturens gang lige uden for 
vinduet. Der er meget mere 
liv og forandring i en vild 
eng eller et vandhul, end der 
er med en græsplæne. 
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”Vi flyttede ind påskelørdag 
d. 9. april 1966 midt i en 
snestorm”, fortæller Nina 
Eilers. ”Der hvor Albertslund-
vej er nu, var der pløre. Hu-
sene var netop blevet færdi-
ge. Eller helt færdige var de 
nu ikke, nogle manglede kø-
leskabsdøre, andre toiletter. 
Men folk flyttede ind. Flytte-
bilerne kørte hele tiden fast 
i mudderet, så der lå halm-
baller rundt omkring, man 
kunne lægge under hjulene, 
så de kunne komme fri.” 

Dengang var det sådan, at 
man skulle være gravid og 
gift for at få anvist en bolig. 
Det var en tid med bolig-
mangel. Nina var gravid og 
den toværelses lejlighed i 
København, hvor hun boede 

Jeg har set byen 

VOKSE FREM
Nina Eilers har boet i 4 Række helt fra begyndelsen. Hun kunne ikke drømme om at bo andre 

steder. 4 Række har dannet rammen om hendes familie-, arbejds- og fritidsliv i over 50 år.

AF: KATRINE TONBOE JACOBSEN

med sine forældre og lillesø-
ster var alt for trang. Så hver 
morgen troppede Nina op på 
boliganvisningen i Køben-
havn med spørgsmålet: Har I 
en bolig til mig i dag?

”Til sidst blev embeds-
manden i boliganvisningen 
så træt af mig, at han ud-
brød: Nu gider jeg ikke se på 
dig mere. Du kan flytte til 
Albertslund. Der er der in-
gen, der vil bo!”  

Så i starten af december 
1965 tog Nina toget til Al-
bertslund, gik over en plø-
jemark og ind på VAs kon-
tor i Banehegnet, hvor hun 
blev medlem af VA's. Den 9. 
april flyttede hun og hendes 
daværende mand ind i et 
spritnyt rækkehus i Hjortens 
Kvarter. Og der bor hun sta-
dig her 54 år senere.  

Min datter var højere 
end træerne
”Jeg har set byen vokse 
frem, børnehaver og skoler 
blive bygget. Set da rådhu-
set, bytorvet og biblioteket 
blev opført. Det giver et helt 
særligt forhold til byen, at vi 
har set den blive til. Første 
gang vi var i Vestskoven, var 
min datter højere end træ-
erne,” fortæller Nina.  

”Mine to døtre er født her 
ovenpå i soveværelset og 
har gået i både børnehave, 
skole og gymnasium lige her-
ude,” siger Nina og peger på 
børnehaven, der kan ses fra 
vinduet. Den ene af døtrene 

bor nu selv i afdelingen. 
Nina fik arbejde i en bør-

nehave i Lærkens Kvarter, 
hvor hun endte med at ar-
bejde i 32 år. 

”Gennem mit arbejde 
som børnehaveleder har 
jeg mødt rigtig mange af de 
børn, der voksede op sam-
men med mine døtre, men 
nu som forældre til børn i 
daginstitutionen. Jeg kender 
deres bedsteforældre, der er 
mine egne jævnaldrende og 
nogle gange endda oldefor-
ældrene.” 

Kæmpede for retten til 
at deltage
”I starten var der endnu ikke 
bygget daginstitutioner, så vi 
måtte gå hjemme og passe 
børnene. Det gav et stærkt 
sammenhold, men jo også 
nogle begrænsninger,” siger 
Nina.

I 1960’erne og 70’erne 
kom ungdomsoprøret og det 
betød for mange et opgør 
med de traditionelle familie-
mønstre og kønsroller. Kvin-
derne kom i højere grad ud 
på arbejdsmarkedet, og blev 
også aktive i foreningsliv og 
beboerdemokrati. Det var 
generelt en tid med et højt 
engagement. 

”Vi kæmpede for ret-
ten til at deltage, og kunne 
derfor ikke tillade os ikke at 
deltage,” fortæller Nina. ”Vi 
brød ud af familien. De unge 
i dag bryder ind og fasthol-
der familien. Jeg tror, at det 

Nina Eilers
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kan være en af grundene til, 
at de unge ikke er så aktive 
i beboerdemokratiet, som vi 
var.” 

I forbindelse med hel-
hedsplanen og genhusningen 
var der en del af de ældre 
beboere, der ikke orkede 
at flytte frem og tilbage og 
derfor valgte at flytte eller 
blive genhuset permanent. 
Der kom derfor en del nye 
børnefamilier til. 

”Jeg synes, at man skal 
passe på ikke at bebrejde de 
unge. Vi gennemgår forskel-
lige faser i livet og har ikke 
altid den samme tid og de 
samme kræfter livet igen-
nem. Der stilles store krav 
til de unge om karriere og 
familie. Ofte er det først lige 
omkring pensionsalderen, at 
der er et vindue, hvor man 
har både tid og kræfter til at 
involvere sig i beboerdemo-
kratiet og foreningslivet.”

Plads til alle 
generationer
”Vi har altid været glade for 
at bo her, men det er blevet 
endnu bedre efter renoverin-
gen,” fortæller Nina. ”Før var 

jeg nødt til at have gardiner 
for vinduerne i stuen, fordi 
det trak sådan. Det behøver 
jeg ikke mere”.

Dog startede vi lidt for-
fra med udearealerne, der 
igen var en gang pløre. Men 
det gav jo også nogle mu-
ligheder at starte forfra. Vi 
ville gerne skabe områder, 
hvor alle generationer kunne 
mødes. Det resulterede i le-
gegaderne, hvor der både er 
plads til leg og til at sidde 
behageligt. Det er vigtigt, at 
børnene og de unge, er med 
til at bestemme og får lov 
til at gøre det til deres sted. 
Derfor var børnene med til 
at designe og grave ud til 
legepladserne.” 

Ud over legegaderne er 
der også blevet arbejdet 
med at forskønne afdelin-
gen med kunst. Forskellige 
kunstnere har malet de før 
så kedelige betonmure og 
transformatorstationer – til 
stor glæde for beboerne. 

Her er 
menneskediversitet
En vigtig del af det at bo 
alment er det stærke sociale 

fællesskab. Netop fællesska-
bet er en af de væsentligste 
grunde til, at Nina aldrig har 
villet bo andre steder, eller 
ønsket at eje et hus. ”Så ville 
jeg jo ikke have mødt alle de 
mennesker, jeg har gennem 
tiden.”

Man taler meget om biodi-
versitet for tiden. Her er der 
tale om menneskediversitet. 
Der er plads til alle. Vi skal 
kunne bo sammen med men-
nesker, der tænker diame-
tralt modsat os uden at blive 
uvenner. Alment boligbyggeri 
skal ikke kun være for de 
allersvageste, for der er brug 
for de stærke skuldre. Jeg 
tror, at jo større diversiteten 
er, jo sundere er afdelingen. 
Det er den store fordel ved 
det almene.” 

Det er mit hus
”Jeg har et helt særligt for-
hold til denne by. Dette her 
er mit hus. VA har en fore-
stilling om, at det er deres, 
men det er altså mit,” slår 
Nina fast med et smil. 

Forskellige kunstnere har 
dekoreret de før så kedelige 
betonmure, fortæller Nina 
Eilers



8    VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 75 ÅR

”Der er de vovede, de solide, døgnfluerne – og 
de byggerier, der måske skulle have været 
gennemtænkt en ekstra gang, inden de blev 
bygget” siger Sune Skovgaard Nielsen, bygge-
teknisk konsulent i Landsbyggefonden om de 
almene boliger gennem tiden. 

Albertslund for 75 år siden
Det er svært at forestille sig, når 
man går rundt i Albertslund i dag 
med gader, huse og butikker, men 
for bare 75 år siden ville stedet 
ikke være til at genkende. Spredte 
landsbyer, marker og gårde præ-
gede landskabet. 

Året er 1947. Vi befinder os lige 
efter krigen. Behovet for boliger i 
området er presserende. Der var 
ganske enkelt ingen ordentlige boli-
ger til de ansatte ved fængslet, der 
var den største arbejdsplads i om-
rådet. Der berettes om 18 fængsels-
betjente, der sov på madrasser på 
gulvet i en sovesal. Fire betjente, to 
der havde dagvagt og to med nat-
tevagt, delte et kælderværelse med 

to senge, hvor de skiftedes til at sove og fire 
andre boede sågar i et uisoleret hønsehus.

Selvom kårene var små, boblede der en op-
timisme og virkelyst i samfundet. Der var en 
vilje til at gøre noget, forbedre og opbygge. 
En gruppe primært bestående af ansatte fra 

VA's boliger gennem tiden 
Boligmangel, byggeboom og bæredygtighed. De almene boliger vidner om den tid, de er bygget igennem 

mursten, beton og farver, og udgør derfor et vigtigt stykke danmarkshistorie. 

AF STINE LINTRUP Vridsløselille Statsfængsel tog initiativet til at 
stifte en Andelsboligforening. Den fik navnet 
Vridsløselille Andelsboligforening. Hans Niel-
sen, der også var sognerådsformand, stod i 
spidsen og endte med at være formand for VA 
i de første 20 år. 

1940’erne og 1950’ernes murede 
boligbyggeri
1950’erne bliver et højdepunkt for det almen-
nyttige byggeri i Danmark – og også for VA. 

2. verdenskrig er forbi, og velfærdssam-
fundet skal etableres. Produktiviteten er stor 
og det arkitektoniske niveau meget højt. I 
1950’erne er der altså tale om det, byggetek-
nisk konsulent Sune Skovgaard Nielsen beteg-
ner som solidt.

Der tegnes og bygges i den funktionelle stil. 
Det vil sige funktion frem for pynt med rene 
former og lige linjer. Holdningen var, at hvis 
et bygningselement ikke havde en praktisk 
funktion, var der ingen grund til at have det. 
I modsætning til tidligere stilarter ser man 
i 1950’erne meget få dekorationer eller ud-
smykninger. De få udsmykninger, der måtte 
være, er en del af selve bygningen og ikke no-
get, der bare er sat på facaden. 

De nye boliger blev typisk bygget i gule el-
ler røde mursten med hvidmalede trævinduer 
uden sprosser, og mange bebyggelser blev 
opført med altaner, der bidrog væsentligt til 
højnelse af boligkvaliteten. Man lagde også 

Hans Nielsen
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stor vægt på dagslys inde i boligerne. Resul-
tatet blev boliger, hvor rummene er placeret 
funktionelt i forhold til hinanden og indrettet 
præcist til deres formål med en optimal ud-
nyttelse af pladsen. 

I 1950 stod Toften klar til indflytning som 
den første afdeling i VA. Toften er et klassisk 
eksempel på 50’ernes murede blokbebyggelse, 
der er vendt mod solen, med luft og grønne 
arealer mellem husene.

1960’erne og 1970’erne: Byggeboom, 
beton og fællesskab
I 1960’erne og 1970’erne er der optimisme og 
økonomisk opsving i Danmark. Fra midten af 
1960’erne til midten af 1970’erne er byggely-
sten stor på grund af en massiv boligmangel. 
I denne periode bliver omkring 70 procent af 
landets almene boliger opført. Og VA bygger 
hele 10 boligafdelinger.

Byggeriet buldrer altså derudaf. Bygnings-
elementer kommer på samlebånd, og billige 
byggematerialer som beton er meget popu-
lært. At bygge med beton var dengang nyt og 
moderne. Men materialerne og byggemetoder-
ne var ofte ikke gennemprøvede, og det resul-
terede senere i store byggeskader, som flere af 
VA's boligafdelinger nu døjer med – med store 
renoveringer til følge. Det gælder for eksem-
pel dårlig isolering og flade tage.  

Noget af det, der er meget karakteristisk 
og tidstypisk for boligområderne i VA, er en 
klar opdeling af gående og kørende trafik. 
Parkeringspladser og bilkørsel bliver holdt i 
udkanten af bebyggelserne, mens gangstier 
forbinder udearealer. Tæt-lav-bebyggelse er 
supermoderne, hvor lave, tætliggende huse, 
åbne forhaver og indgangsdøre i glas nærmest 
opløser skellet mellem private og offentlige 
arealer. Dermed ramte Galgebakken fra 1974 
og Hyldespjældet fra 1976 lige ned i tidens 
kollektivånd. 

Albertslunds Christiania
Galgebakken – eller ’Albertslunds Christiania’, 
som det også blev kaldt – tiltrak især progres-
sive familier fra storbyen. De socialdemokrati-
ske politikere Mogens Lykketoft og Poul Nyrup 
Rasmussen var nogle af dem, som skiftede 
København ud med Albertslund. Det samme 
gjorde forfatteren Inge Eriksen, filminstruktø-
ren Jørgen Leth og journalisten Kjeld Koplev. 
Kjeld Koplev kan ikke huske, præcis hvornår 
og hvor længe han boede med sin familie 
i Galgebakken, men der var stadig spor fra 
håndværkernes gravkøer i mudderet, den dag 
de flyttede ind i deres rækkehus.

”Det var tidsånden, at man ville bo sådan. 
Vi drømte om at flytte sammen med nogle 
mennesker og dele glæder, sorger og børne-

pasning,” fortæller Kjeld Koplev til Politiken.
Sådan blev det. Familierne spiste aftens-

mad sammen i de smalle stræder mellem ræk-
kehusene; man kom og gik hos hinanden, og 
beboerdemokratiet havde kronede dage ved 
de stormfulde generalforsamlinger, hvor 1.100 
-1.200 mennesker typisk mødte op for at dis-
kutere Galgebakkens fremtid.

”Det varede til kl. 3-4 om natten – og fort-
satte næste dag! Alle skulle markere sig i det 
byggeri,” husker Kjeld Koplev.

Kvindegrupper, spisegrupper og miljøgrupper 
”Tiden var til kvindegrupper, spisegrupper og 
lignende”, fortæller Tove Brønden, der flyttede 
til Hyldespjældet i 1976 og fornyelig er flyttet 
til Galgebakken.

”Hyldespjældet var jo rammen for fælles-
skab. Og som nybyggere var vi interesseret i 
at skabe noget sammen. På beboermøderne 

mødte folk talstærkt op, ja der var næsten 
ikke plads i ’Spjældet’, her var der rum for de 
mange visioner. Desuden var der mange bør-
nefamilier, der flyttede ind. Mange børn gik i 
Børnehuset Hyldespjældet, legepladsen var 
som nu et godt mødested osv. De gode inten-
tioner om fællesskab voksede hurtigt.”

Og fællesskab kendetegner Hyldespjældet 
den dag i dag, hvor afdelingen har en afde-

Toften
98 boliger fordelt på 2, 3 og værelses boliger. Ved indflytning i 1950 
lød huslejen på 129 kroner, hvilken dengang var dyrt. I dag starter 
huslejen på 5.284 kroner for de mindste lejligheder. 

1950: Luftfoto, set mod nord. De nye etageejendomme er Toften, VA afd. 1 
opført i 1950. Dele af Vridsløselille landsby ses. Forrest til venstre ses Tof-
tegården, mens Toftekærgård ses nord for Roskildevej. I det lille trekantede 
stykke lige til højre for Toften, blev der plantet kirsebærtræer. 

⊲
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Galgebakken i år 1977/78. 

Hyldespjældet i 1978. 

Galgebakken og Hyldespjældet
I Galgebakken var huslejen på 2.085 for et 130 kvadratmeter 
gårdhus i 1975. Det var næsten 300 kr. mere end i et andet af 
tidens topmoderne boligbyggerier i Farum Midtpunkt.

Ved opførelsen af Hyldespjældet havde man planlagt en husleje 
på 262 kroner per kvadratmeter om året.

lingsbestyrelse og derudover intet mindre end 
12 udvalg med alt fra ’Klunsergruppen’, ’ude-
arealudvalg og en meget stærk miljøprofil med 
’Det grønne Miljøudvalg’. 

1980’erne og 1990’erne: oliekrise, 
trælofter og farver på betonen
Der blev ikke bygget meget i 1980’erne, og 
når der endelig gjorde, var det med trælofter, 
gulvklinker og små vinduer, som kunne holde 
på varmen under oliekrisen – selvom nogle af 
disse tendenser, for eksempel de små vinduer 
også ses i Hyldespjældet under oliekrisen i 
1970’erne.

Gadekæret er bygget i 1978 og er således 
ikke helt fra årtiet, men har alligevel nogle af 
de elementer, der er typiske for perioden, nem-
lig de små vinduer og den gule facadefarve. 

1990’erne er en periode, hvor byggeriet er 
præget af postmodernismen. Det indebærer, 
at der sættes kulør på de triste, grå betonele-
menter, som vi for eksempel ser det i Grønnin-
gen fra 1991.

”Det er en tid med en nærmest kulisseagtig 
arkitektur. Man bruger dekorationer, farver og 
former, for eksempel malede farveskift over 
trappeopgange. Det viser sig dog at have en 
kort levetid – ikke rent fysisk, men det opfat-
tes ikke som attraktivt i særlig lang tid og 
forsvinder mange steder igen,” forklarer Sune 
Skovgaard Nielsen.

 
Fra 00’erne til i dag
Efter årtusindskiftet skeler arkitekterne i de 
almene boliger fortsat til det tætte og lave 
byggeri, som vi kender fra 1960’erne og 
70’erne. Men nu er man blevet mere kvalitets-

Grønningen
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Robinielunden 
Robinielunden stod færdigt i 2016 og består af 48 familieboliger 
på 89 – 115 m2. Indtil 2025 bruges Robinielunden udelukkede til 
genhusning af de store renoveringer af 6 Vest, 4 Syd, 4 Nord og 
Galgebakken. Først fra 2026 vil Robinielunden blive udlejet. 

bevidst og ønsker, at byggerier skal have en 
æstetisk lang levetid.

”I arkitekturen ser vi et mere robust og funk-
tionelt byggeri, hvor udtrykket er blevet mere 
frit, men med fokus på, at folk skal have lyst til 
at bo der,” siger Sune Skovgaard Nielsen.

”De almene boliger skal være attraktive, 
være bygget i ordentlige materialer og have en 
god beliggenhed. Samtidig er dokumentation 
for bæredygtighed en tendens, hvor de almene 
boligorganisationer er blandt foregangseksem-
plerne,” forklarer Sune Skovgaard Nielsen.

”I dag ser vi en større variation i byggeri-
erne, og det bevirker, at en almen bolig også 
er for dem, som har andre muligheder. Der er 
attraktive tilbud for beboergrupper, som godt 
kunne leje eller købe bolig på det private mar-
ked, men som aktivt vælger en almen bolig.”

VA's seneste afdeling, Robinielunden, blev 
bygget i 2016. Helt i tråd med den moderne 
byggestil er Robinielunden opført i tæt-lav 
bebyggelse, isoleret efter nutidens høje ener-
gikrav og med en konstruktion af bæredyg-
tigt træ. Boligerne ligger spredt rundt om to 
mindre gårdrum med udsyn til grønne arealer, 
og alle boliger har adgang til enten altan, tag-
terrasse eller til en lille privat have. Her skal 
nemlig være rart at være. 

Kilder: 
Arbejdermuseet 
Politiken 
Almennet  
BL 
Historiske Huse  
Realdania 
Troldtekst 

Robinielunden under opførsel i 2016. 

Gadekæret og Grønningen 
Gadekæret blev bygget med 563 boliger og en række 
supplementsrum. Husene varierer fra en til tre etager – dog er to-
etagehuse fremherskende. I 1979 kostede de mindste boliger på 27 
kvm 530 kroner om måneden. I dag starter huslejen fra 2.475 kroner 
om måneden.

Grønningen fordeler sig over 148 boliger og ligger tæt på strand og 
indkøb i Greve. En 2-værelses lejlighed på 62 kvm kostede på indflyt-
ningstidspunktet, helt præcist 1. juni 1991 3.460 kroner om måneden. 

Fremvisning af Gadekæret til de nye beboere i 1976
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TEMA OM RENOVERINGER I VA

En plan med mere end 
20 år på bagen
Der er gået 20 år fra snakken om Masterplan Syd, en renoveringsplan for hele Albertslund Syd, gik 

i gang. Men sikke tiden er gået! Med udvikling af et samarbejde, med store milepæle, og med total-

renovering af snart seks boligafdelinger fra VA og AB.

AF: JOHANNE RYTTER 

HESTBECH
For at fortælle historien om Masterplan Syd 
skal vi tilbage til starten af dette årtusinde.  
Partnerskabet blev etableret i 2004, men 
snakken om det går endnu længere tilbage.

En af dem der var med fra den spæde start, 
var Astrid B. Hansen, formand i 4 Række. Da 
hun i 2015 selv kunne flytte tilbage i et ny-
renoveret rækkehus, huskede hun i en arti-
kel tilbage til starten på Masterplan Syd. Det 
startede blandt andet med en afstemning på 
beboermødet i 4 Række, hvor der var blevet 
foreslået nye tag og vinduer.

Astrid endte med at opfordre beboerne til 
ikke at stemme for renoveringen. 

”Vi manglede for meget an-
det i boligerne, end bare tag og 
vinduer. Jeg kunne se, at vi ikke 
kunne klare os selv,” siger Astrid 
i en artikel fra 2015. 

Renoveringen blev nedstemt. 
Og det var noget, der rygtedes 
i byen. Nu tog borgmesteren 
pludselig fat i VA og AB, samt 
Landsbyggefonden. Nu skulle 
der ske noget i Albertslund Syd. 

Det betød, at Masterplan Syd, den storsti-
lede renoveringsplan for hele Albertslund Syd, 
blev etableret.

Samarbejde
Vridsløselille Andelsboligforening og Alberts-
lund Boligselskab har meget til fælles. En stor 
del af afdelingerne ligger side om side og har 
mange fælles træk. 

Således består Albertslund Syd både af 
etagehusene (VA Kanalens Kvarter og AB Eta-
gehusene), rækkehusene (VA 4 Række og AB 
Syd) og gårdhusene (VA 4 Syd, VA 4 Nord og 
AB Syd.) Med tvillinge – og trillinge – afdelin-

ger liggende i samme område, var det oplagt, 
at der skulle samarbejdes. Både mellem VA og 
AB, med Albertslund Kommune og med Lands-
byggefonden.

”Det var en konsekvens af, at det for Lands-
byggefonden og Albertslund Kommune frem-
stod som et samlet boligområde, og det oplever 
man jo også, når man går rundt i området. 
Derfor var kravet for støtte, at en plan skulle 
dække alle afdelinger,” siger Jesper Rasmussen, 
tidligere byggechef i VA i en artikel fra 2016.

Samarbejdet startede formelt i 2004, før 
BO-VEST som fælles administration blev en 
realitet. Således blev Masterplan Syd også 
startskuddet til et tæt samarbejde mellem de 
to boligorganisationer. 

”Vi vidste, at vi kunne arbejde sammen om-
kring Masterplan Syd, allerede inden vi opret-
tede et fælles administrationsselskab,” siger 
Jesper Rasmussen.

Etagehusene
I 2006 startede det fysiske arbejde på første 
del af Masterplan Syd. Etagehusene skulle re-
noveres som de første, og markere begyndel-
sen på samarbejdet mellem VA og AB – og her 
mellem VA-afdelingen Kanalens Kvarter og AB-
afdelingen Etagehusene.

Renoveringen blev planlagt med målet at 
lave løsninger, der kunne holde længe. Som 
Jørgen Krejner-Møller fra Nova5, der var råd-
givere på forundersøgelserne til Masterplan 
Syd udtalte i et interview fra 2007:

”Udfordringen er nu også at finde gode byg-
getekniske løsninger med lang holdbarhed, vel 
at mærke helt uden byggetekniske eksperi-
menter. De byggetekniske eksperimenters tid 
må være forbi for Albertslund Syds vedkom-
mende!”

Vi vidste, at vi kunne
arbejde sammen omkring 
Masterplan Syd, allerede 
inden vi oprettede et 
fælles administrations-
selskab.
                  Jesper Rasmussen.

”
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Renoveringen stod færdig i 2010, og her-
efter begyndte planlægning af næste del af 
Masterplan Syd.

Rækkehusene
I 4 Række betød renoveringen et generations-
skifte. Mange af afdelingens ældre brugte an-
ledningen til at finde en ny bolig, der passede 
til ændrede behov. Og det gav plads til bør-
nefamilier, der havde brug for de muligheder, 
som et rækkehus gav. Hurtigt placerede det 

4 Række som den afdeling i VA (og BO-VEST) 
med den største andel børnefamilier.

Rækkehusene modtog gentagne gange be-
søg fra udenlandske delegationer, der kunne 
se de fuldstændig afpillede rækkehuse og høre 
om processen.

Jesper Rasmussen var med på mange af 
besøgene. I en artikel fra 2015 udtaler han:

”Jeg har hver gang fået spørgsmålet, om 
det ikke bedre kunne betale sig at rive det 
hele ned og bygge nyt. Folk er hver gang over-
rasket over, at renoveringen har haft så store 
omkostninger. En deltager fra en tysk dele-
gation sagde endda ”det er vanvittigt!” Vores 
svar har hver gang været, at det har været 
overvejet, men vores bedste bud ville være, 
at det ville koste det dobbelte,” siger Jesper 
Rasmussen.

Kigger man på presseomtalen fra renove-
ringen af rækkehusene var der også en del. 
Men især to emner fyldte på den gode måde: 
Det ene var de mange lærlinge på byggeplad-
sen, der var kommet af et stærkt og lærerigt 
partnerskab mellem BO-VEST og entreprenø-
ren MT Højgaard, Albertslund Boligsociale Cen-
ter og Albertslund Kommune. Det andet emne, 
der gav masser af positiv omtale, dukkede 
op næsten af sig selv, efter at en stor portion 

Hvad er Landsbyggefonden?
I de store helhedsplaner spiller økono-
misk støtte fra Landsbyggefonden ofte 
en kæmpe rolle, for at det er muligt at 
renovere. 

De penge, Landsbyggefonden kan 
støtte renoveringer med, er en del af alle 
almene boligafdelingers sparegris. Så når 
en boligafdeling kan få støtte til renove-
ring, kommer det fra alle boligafdelin-
gers kollektive opsparing.

Landsbyggefonden er en selvejende 
institution, der er stiftet af almene bolig-
organisationer og oprettet ved lov.

Landsbyggefonden varetager blandt 
andet forvaltning af grundkapital til of-
fentligt støttet boligbyggeri, administra-
tion af pligtmæssige bidrag og opkræver 
indbetalinger. Derudover laver fonden 
analyseopgaver, yder særlig driftsstøtte 
og renoveringsstøtte.

⊲

4 Række 2014
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TEMA OM RENOVERINGER I VA

Masterplan Syd
Albertslund Syd blev opført i 1960’erne. Massive skimmeludfordringer 
i krybekældre i gård- og rækkehuse samt udtjente bygningsdele gjorde 
det nødvendigt med en totalrenovering af bydelen. 
Den samlede renovering ”Masterplan Syd” ender med koste ca. 3,6 mil-
liarder kroner.

Etagehusene – 2006-2010
Renoveringens indhold: Facader, lejlighedssammenlægninger, etablering 
af ældreboliger og udearealer.
Parter: Totalrådgiver for Etagehusene var Nova5 Arkitekter A/S med in-
geniørfirma Niras A/S som underrådgiver. Entreprenøren var Enemærke 
& Petersen.
Byggesum: 600 mio. kr. 

Rækkehusene – 2012-2015
Renoveringens indhold: En totalrenovering hvor kun de tunge beton-
ydervægge står tilbage.
Parter: Bygherrerådgiver Wissenberg. Totalentreprenør MT Højgaard.
Byggesum: 900 mio. kr.

Gårdhusene – 2016-2023
Renoveringens indhold: En totalrenovering hvor kun de tunge yder-
vægge står tilbage. AB Syd fik ikke nye tage med i renoveringen modsat 
VA 4 Syd og 4 Nord. AB Syd fik renoveret de eksisterende tage med ny 
tagpap, inddækninger, ovenlys mv.
Der gennemføres i VA 4 Syd og 4 Nord en opdeling af 48 gårdhuse til 71 
mindre boliger. Boligerne opføres som nye på eksisterende fundamenter.
Parter: Totalrådgiver Wissenberg med Vandkunsten som underrådgiver. 
Hovedentreprenør NCC.
Byggesum: 2,1 mia. kr.

Kilder
Artiklen bygger på en række tidligere interview i BO-VESTs medier. 

hjemvendte beboere fik den første varmereg-
ning efter renoveringen. Hos mange var varme-
forbruget nemlig halveret.

Gårdhusene
Gårdhusene dækker over tre afdelinger. Her har 
VA både 4 Syd og 4 Nord, mens AB har AB Syd. 
Renoveringen af gårdhusene startede i 2016 
med AB Syd. I 2019 rykkede renoveringen til 
VA, først i 4 Syd, herefter i 4 Nord i 2021.

Den endelige renovering blev stemt igennem 
med overvældende flertal på beboermøder i 
både 4 Syd og 4 Nord i oktober 2019, og der 
var stor begejstring fra alle parter.

”Det gik godt, vi var meget tændte på reno-
veringsplanerne. Vi er det grå guld de fleste af 
os, flere har boet her siden 70’erne, så der er 
nogle bekymringer om huslejen, men der har 
vi jo de økonomiske beboerrådgivere, der kan 
rådgive. Generelt synes jeg, at alle de fagfolk, 
der er knyttet til projektet er gode, især til at 
fornemme beboernes holdninger og følelser,” 
fortæller Lena Kujahn, formand for 4 Syd.

”Det er de sidste to afdelinger i Masterplan 
Syd, så det er fantastisk at slutte med så stor 
en opbakning fra beboerne. Det bliver en tra-
ditionel renovering, som vi kender den fra de 
øvrige gårdhuse i Albertslund, men i VA 4 Nord 
og 4 Syd er der også blevet rum til blandt andet 
gulvvarme, nye fliseterrasser, nye kloakker, ny 
og forbedret terrænbelysning og ikke mindst 
nye tage,” siger Seniorprojektleder i BO-VEST 
Peter Føhrby Nybom i en artikel fra 2019.

Lige nu er arbejdet stadig i gang i 4 Nord, der 
ventes færdiggjort i foråret 2023.

Renoveringen af gårdhusene kom også til 
at handle om opdelte boliger og facader. Det 
blev besluttet at lave nogle af boligerne om til 
mindre gårdhuse, der for eksempel passede til 
ældre, der ønsker mindre plads og lavere hus-
leje. Renoveringen af facaderne var ikke en del 
af Landsbyggefondens støtte til helhedsplanen, 
hvilket har været til stor ærgrelse for mange. 
Men sideløbende er der blevet undersøgt, 
blandt andet med støtte fra Realdania, hvordan 
de to afdelinger vil kunne få renoveret faca-
derne på en klimamæssig og social bæredygtig 
måde, så gårdhusene også udefra kan fremstå 
nye og flotte.

”Det er noget, der har kæmpe prioritet hos 
beboerne – både for dem, der bor her, og for 
at tiltrække nye beboere,” siger beboer og for-
mand for afdelingen 4 Nord, Lise Kaadach i en 
artikel fra 2021.

4 Nord i 2009
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Stortrives
i mindre bolig
I november 2021 flyttede Steen og Tina Jørgensen ind i en af de 

nye opdelte boliger i 4 Syd. Det har de bestemt ikke fortrudt. 

AF: KATRINE TONBOE JACOBSEN

”Vi føler, at vi har vundet i lotteriet,” siger 
Steen. ”Hvor ellers i dagens Danmark kan det 
lade sig gøre at få en helt nybygget bolig med 
have til en husleje på 7.200 kr.?”

”I 33 år boede vi i et hus i Uglens Kvarter, 
bare 300 meter herfra,” fortæller Tina. ”Men 
med huslejestigningen efter renoveringen, 
syntes vi, at det blev for dyrt. Vi vil også ger-
ne kunne bo her, når vi bliver pensionister.” 

Steen og Tina ansøgte derfor om en af de 
opdelte boliger, der blev opført i forbindelse 
med helhedsplanen. Og da de har været med-
lemmer af VA i mange år og derfor havde et 
lavt nummer, var de blandt de heldige, der 
fik tilbuddet. Der er nemlig rift om de opdelte 
boliger. 

Vi stortrives her
”Inden vi flyttede ind, hørte vi mange rygter 
om, at disse boliger var meget små og kun for 
ældre og handicappede. Vi blev derfor lidt 
nervøse for, om vores ting kunne være der. 
Men så bød en af naboerne os indenfor, så vi 
kunne måle, og det beroligede os. Selvfølgelig 
skulle vi sortere nogle ting fra, men vi synes 
her er fin plads. Og vi har faktisk ikke savnet 
noget af det, vi har sorteret fra,” slår Tina 
fast. 

Flytningen til den opdelte bolig krævede 
lidt tilpasning. Det var oprindelig en 2-rums 
bolig, men parret valgte at inddrage noget 
af stuen og opføre et tredje værelse. Der var 
nogle af møblerne fra det gamle hus, der var 
for store. Bl.a. måtte Steens 55” store fjernsyn 
udskiftes med et mindre. Men også mentalt 
har det krævet lidt tilvænning af flytte.

”Det er følelsesladet at forlade et hjem, 
man har boet i igennem så mange år. Det var 
børnenes barndomshjem, og det er forbundet 

med mange gode minder. Jeg tror, at det var 
lidt hårdere for mig, end for Steen,” fortæl-
ler Tina. ”Måske er det fordi jeg stadig går på 
arbejde, mens Steen er på efterløn. Han har 
haft tid til at gå og ordne, og vænne sig til det 
stille og roligt. Men nu er vi ved at være på 
plads, og vi har bestemt ikke fortrudt.” 

”Vi har fået et helt nyt hus med en husle-
jestigning på kun 800 kr. i forhold til det, vi 
betalte før. Og når man trækker de 600 kr. fra, 
vi betaler mindre i varme, på grund af at det 
er bedre isoleret, er det faktisk kun 200 kr. vi 
betaler mere,” fortæller Steen og slår fast:

”De opdelte boliger er en succes. Vi stortri-
ves her!”

”Det sidste vi mangler at komme på plads 
med, er haven, der skal plantes til, når der 
ikke længere er frost. Det glæder vi os til,” 
afslutter Tina. 

Øverste billede: 
Tina og Steen Jørgensen
Nederst: Gårdhusene i 4 syd 
under renoveringen



I de kommende år er der fem store helheds-
planer, der kommer til at gå i gang. Dertil er 
der to planlagte helhedsplaner i afdelinger, 
der allerede har gennemført en helhedsplan. 
Når VA fylder 80 år, vil der efter 20 års byg-
geaktivitet være brugt mere end 5 mia. kr. på 
renoveringerne. 

Galgebakken
En af de helt store tilbageværende sager er 
Galgebakken. Galgebakken startede endelig 
op i jubilæumsåret efter mange års tilløb. Det 
første forslag til helhedsplan var, at området 
skulle have ny ventilation, efterisolering af 
sokler og lette partier, nye vinduer og døre, 

TEMA OM RENOVERINGER I VA

De tilbageværende 
helhedsplaner og 
store renoveringssager
Det store ryk med renovering af VA’s bygningsmasse fra 60'erne og 70'erne begynder at nærme sig enden. 

Det har været et langt sejt træk, der startede i 2007. Ved udgangen af jubilæumsåret vil der være afslut-

tet renoveringer af 9 ud af 16 afdelinger. 

AF: KRISTIAN OVERBY nye brugsvandsinstallationer samt en renove-
ring af områdets badeværelser. Efter udbrud 
af skimmel i helhedsplanens prøveboliger, 
blev sagen taget til revision, og efter en større 
ekstern granskning, endte helhedsplanens 
omfang med at vokse til at omfatte stort set 
alle bygningsdele. Beboerne vil i løbet af de 
kommende år kunne se frem til at flytte hjem 
til totalistandsatte boliger, hvor alt er nyt. Og 
vigtigst af alt, til at kunne bo i sunde boliger, 
som har bevaret boligområdets høje arkitekto-
niske værdi.

Hyldespjældet
Hyldespjældets ikoniske røde facader trænger, 
efter en levetid på næsten 50 år, til at blive 
renoveret. Mange steder er der sprækker og 
stykker af den nederste, tynde del af beton-
elementet er knækket af. Dette rettes op i den 
forestående helhedsplan, hvor sprækkerne 
vil blive fyldt ud, det nederste betonelement 
vil blive genstøbt og hele elementet vil blive 
renset og malet på ny. Sammen med nye vin-
duer, døre og tag, nye skure og plankeværker 
kommer boligområdet på foryngelseskur og 
vil komme til at ligne sig selv på opførelses-
tidspunktet. 20 af områdets 3-etagers boliger, 
med tilhørende supplementsrum, bliver om-
bygget til 20 boliger med øget tilgængelighed 
og og på overetagerne etableres 20 2-etagers 
boliger med egen tagterrasse. På den måde 
tilpasses området til nye boligbehov og kan 
forhåbentligt holde 50 år igen. 

Læhegnet / Nørreland 
VA’s mindste afdeling har det højeste energi-
forbrug pr. bolig. Det bliver der i højeste grad 

Den store helhedsplan 
i Galgebakken er i 
gang, 2022
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gjort noget ved med områdets forestående 
helhedsplan. Her bliver afdelingens lette fa-
cadepartier skiftet ud med ny tidssvarende 
isolering. Sokler efterisoleres. Vinduer og døre 
udskiftes til nye energieffektive udgaver. Det 
et-strengede varmesystem opdateres til et 
to-strenget system. Alle tiltag vil hjælpe til at 
skabe et bedre indeklima og en lavere var-
meregning. Endelig laves der fem boliger med 
øget tilgængelighed. 

Blokland
Danmarks måske længste boligblok med en 
længde på ca. 365 meter står overfor en stør-
re omdannelse. Den skal nemlig deles op i tre 
ved at lave to fulde gennembrud af blokken. 
På taget skal der opføres nye elevatorbetjente 
tagboliger, og når disse alligevel opføres, laves 
boliger på øvrige etager, hvor elevatorerne 
kommer til boliger med øget tilgængelighed. I 
stueetagen ombygges de tomme erhvervslo-
kaler til boliger med øget tilgængelighed. 

Alle blokke skal have nye facader med nye 
vinduer og døre. Alle altaner bliver lavet om 
i udformning, så de i højere grad kan bruges 
som uderum til boligerne. Og så ombygges en 
række mindre etageboliger til rækkehuse. 

Toften
Det store renoveringsrul slutter, hvor det hele 
startede, nemlig i Toften. Toften var den første 
afdeling, som blev opført i VA i år 1950. Afde-
lingen trænger, efter sine mere end 70 år på 
bagen, til en større renovering. Renoveringen 
skal sørge for, at boligerne bliver tidssvarende 
med moderne badeværelser, nye køkkener 
og nye altaner. Boligerne får også et helt nyt 
varmesystem. Der kommer også nye vinduer 
og nyt tag. Der indrettes 11 boliger med øget 
tilgængelighed i afdelingens stueetage.

Kommende renoveringssager
Det er dog ikke helt slut med byggeaktiviteten 
i VA. 

Bæk- og Fosgården og Kanalens Kvarter 
fik ikke lavet badeværelser og faldstammer i 
forbindelse med deres første helhedsplaner. 
Dette skal der rettes op på i de kommende år. 

De store helhedsplaner og renoveringsprojekter 
i VA er blevet/bliver udført i følgende år:

51 Toften 2023-2025
52 Læhegnet/Nørreland 2022-2023
53 Banehegnet 
 (badeværelser og stigstrenge) 2017-2018
55 Kanalens Kvarter 2008-2011
56 6 Vest 2015-2019
57 Blokland 2023-2025
58 Bæk-/Fosgården 2007-2009
59 Galgebakken 2022-2025
60 Hyldespjældet 2022-2024
61 Askerød 2010-2012
62 Gadekæret 2011-2014
66 4 Nord 2021-2023
67 4 Syd 2020-2022
68 4 Række 2013-2015
69 Robinielunden Nyopført

Bæk- og Fosgården 2022
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TEMA OM RENOVERINGER I VA

Vi skal bæres ud herfra
I 44 år har Janni Mortensen og hendes mand boet i gårdhavehuset i 6 Vest. For fem år siden var af-

delingen igennem en omfattende renovering og beboerne var genhuset i ni måneder, før de kunne 

flytte tilbage til deres nyrenoverede boliger. Her fortæller Janni Mortensen om, hvordan det var at 

flytte ind i deres nyrenoverede bolig. 

AF: KATRINE TONBOE 

JACOBSEN
”Det er pragtfuldt med de nye lyse gulve og 
nymalede vægge,” fortæller Janni. ”Før trak 
det fra vinduerne. Nu er her lunt og varmt. 
Det kan tydeligt mærkes, at der er blevet iso-
leret og kommet nye vinduer – også på var-
meregningen. Og så er det også rart at have 
fået vindueskarme til at stille potteplanterne 
i. Før var væggene så tynde, at der ikke var 
vindueskarme.” 

Der var dog også været nogle ting, der ikke 
helt fungerede, som de skulle. F.eks. var de 
ovne, der var i de nye køkkener af så dårlig 
kvalitet, at man ikke kunne bage et brød i 
dem og de måtte efterfølgende udskiftes. Så 
hvis jeg skal give et godt råd til andre, der 
skal igennem en renovering, så er det at hu-
ske at udspecificere alt. 

Jeg gik med i byggeudvalget, der blev op-
rettet i forbindelse med renoveringen. For os 

beboere var det vigtigt at følge med i økono-
mien og sikre, at vi kunne holde en fornuftig 
husleje. Der bor jo rigtig mange pensionister 
her, så det at huslejen er til at betale, har stor 
betydning.

Da vi flyttede ind for 44 år siden, var de 
fleste af os børnefamilier. Mange af os er ble-
vet boende og blevet gamle sammen. Det er et 
perfekt hus at blive gammel i. Vi har Vestsko-
ven lige overfor, og det er tæt på indkøb. Jeg 
elsker min have. Her er dejligt ugeneret og vi 

holder af at sidde 
ude og spise. Vi er 
meget glade for 
at bo her. Vi skal 
bæres ud herfra, 
afslutter Janni.Øverste billede: 

Janni Mortensen
Nederste: Gårdhus 6 Vest
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Mange vil nok mene, at Jan 
lever et særdeles aktivt liv. 
Han og hans kone, Birgit, går 
tur hver dag, til vandgymna-
stik/svømning fire gange om 
ugen, spiller petanque hver 
tirsdag, cykler ture og har 
børn og børnebørn på besøg. 
Stort set hver weekend kører 
de på tur i autocamperen og 
i ferierne rejser de Europa 
tyndt. 

For Jan er det dog et 
meget stille og roligt liv i 
forhold til det tempo, han er 
vant til.

Det vilde liv
Der findes vist ikke den vilde 
sportsgren, som Jan ikke har 
dyrket – surfing, vandski, 
faldskærmsudspring og ski-
løb. Meget af det kunne han 
dyrke i forbindelse med sit 
arbejde som leder af en ung-
doms- og fritidsklub. 

”Når jeg løb på ski, så var 
det med 110 km i timen,” 
fortæller Jan. ”Jeg skar en-
gang mit øre halvt af. Når 
man har så meget fart på, 
kan selv blød sne skære. Nu 
kan jeg kun klare 60 km i 
timen, og det er ikke noget 
for mig. Så nu har jeg solgt 
alt mit skiudstyr.” 

Her kommer der nogen 
og ordner tingene 
”Jeg har haft det sjovt, men 
man skal kende sin besøgel-
sestid og sine begrænsnin-
ger. Kadaveret er slidt op. 
Dette er netop en af grun-

Fra parcelhus  
til almen bolig
I 42 år boede Jan Sørensen med sin kone i parcelhus med swimmingpool i Albertslund. Jan levede et liv 

i overhalingsbanen med 200 km i timen. Stress og en motorulykke gjorde dog, at det var nødvendigt at 

sadle om. Huset blev solgt og parret flyttede i en lejlighed i Grønningen. 

AF: KATRINE TONBOE JACOBSEN

dene til, at vi solgte huset 
og flyttede hertil. Der var 
for meget at ordne i huset. 
Her kan vi ringe efter en, 
hvis ovnen går i stykker, og 
samme dag eller dagen efter 
kommer han og reparerer 
den. Det fungerer rigtig godt. 
Det er det gode ved at bo 
alment.”

”Noget af det der er rigtig 
godt ved stedet her er, at der 
er bilfrit mellem husene, og 
så det at vi har både for- og 
baghave, så vi har sol på ter-
rassen både formiddag og 
eftermiddag,” fortæller Jan. 

Det hurtige og aktive liv 
har haft sine konsekvenser. 
Tre gange har Jan været 
nede med stress. En motor-
cykelulykke har også sat sig 
sine spor. Derfor faldt valget 
af bolig på Grønningen. 

”Vi valgte Grønningen 
på grund af roen og belig-
genheden. Her er virkelig ro. 
Næsten for roligt,” siger Jan 
med et glimt i øjet. ”Det er 
tæt på stationen, centret og 
havet. Vi kan gå eller cykle 
til stort set alt. Bilen står 
bare og glor. Hver dag går vi 
en tur ned til vandet. Der er 
en hejrekoloni. Så tæller vi 
alle fiskehejrerne, for at se 
om de er der alle sammen.”

Det kommer til at 
fungere 100 %
Jan og Birgit flyttede først 
i en 2-værelses lejlighed i 
Grønningen, hvor de boede i 
to år. Men da de for ca. et år 

Jan i autocamperen, der 
udgør deres hjem i de 
fleste weekender. 

siden fik tilbudt en lidt større 
lejlighed i afdelingen, slog 
de til. Det var under Corona-
nedlukningen, hvilket har 
gjort det lidt sværere at lære 
de nye naboer at kende. Jan 
er dog fuld af fortrøstning på 
det område:

”Det kommer til at funge-
re 100 % her. Vi går tur hver 
dag, og der møder vi mange, 
der går ture med deres hund, 
og så taler vi med dem. Vi 
har også netop stået for at 
renovere petanquebanen og 
vil starte nogle formiddags- 
og eftermiddagshold, hvor vi 
introducerer interesserede 
beboere til petanque. 

Vi har det godt her og 
kunne ikke drømme om at 
flytte. Det er næstsidste bo-
lig for mig dette her. Den sid-
ste er den aflange!”
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Toften
Toften i 1985.

Galgebakken
1975: Galgebakken set mod 
nordvest fra Kærmosevej.

Blokland
Blokland i ca. år 1975.

Kanalens Kvarter
1964 - 1976: Kanalens Kvarter 
set fra Fuldbrovej mod vest.

1968 – 1970: Galgebakken under 

opførelse set fra NV.

1965 - 1995:Kanalens 
Kvarter ud for Sydskolen,
set mod øst.
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Gadekæret
Gadekærets gader mellem 
1977 – 1990. 

Hyldespjældet
Hyldespjældet i 1977/1978. 

Askerød
Askerød i 1990'erne.

Bæk- og Fosgården
Albertslund Nord i 1977
- stien ved Bæk- og Fosgården.

Hyldespjældet i 1978. 

Gadekæret i 1981. 
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SAMMENHOLD 
på tværs af familier
Som børnefamilie er kontakten til andre børnefamilier tit enormt vigtig. 

Det har Bareea Fredis, mor til to og beboer i Blokland oplevet.

FORTALT TIL JOHANNE RYTTER HESTBECH

”Jeg var med til Familieaftener, hvor vi mød-
tes med andre sammen med vores børn. Vi 
lavede mad sammen og lavede aktiviteter 
sammen. Det var rigtigt dejligt.”

Sådan siger Bareea Freidi, der bor i Blok-
land, med sine to børn. Vi interviewede hende 

om børnelivet i en VA-
afdeling, og ret hurtigt, 
var det Familieafte-
nerne, der blev nævnt. 
Kontakten med de andre 
familier og Louise Øster-
gaard Andersen fra ABC 
havde stor betydning og 
vakte stor glæde.

Alle bygninger 
lignede hinanden
Bareea Freidi kom til 
Danmark for 17 år si-

den, direkte til Blokland, hvor hendes mand 
allerede boede.

”Det var lidt svært at finde rundt, da jeg 
først flyttede til Blokland. Alle bygninger lig-
nende hinanden. Jeg kunne ikke dansk, men 
måtte bruge lidt engelsk, når jeg talte med 
folk. Efter et stykke tid kom jeg i skole og 
lærte dansk og så kørte det bare.”

Bareea Freidi
�  Beboer i Blokland gennem 17 år
�  Bor med sin mand og sønner på 

14 og fire år.
�  Flyttede i sin tid direkte fra Li-

banon til Blokland
�  Arbejder i dag med pakning og 

udlevering af mad hos Det Dan-
ske Madhus i Albertslund

Da Bareeas ældste søn blev født, var sam-
været med andre børnefamilier endnu spar-
somt. 

Alle skal med
Bareeas kærlighed til Blokland og Albertslund 
i dag, lyser ud af hende, selv over telefonen. 
En af årsagerne til dette er hendes deltagelse 
i de aktiviteter der er, i området, der har gjort, 
at hun nu kender mange flere, og har fået råd-
givning til de ting, hun havde svært ved.

For fire år siden fik Bareea Freidi og hen-
des mand deres yngste søn. Her begyndte Ba-
reea og familien at komme til Familieaftener-
ne. Mens overskuddet til at være social med 
de andre børnefamilier var mindre, da deres 
første barn kom til verden, et par år efter Ba-
reea var flyttet til Danmark, var overskuddet 
et andet, da den yngste søn blev født.

Deltagelsen i aftenerne betød et sammen-
hold med familier fra Blokland og andre afde-
linger. Men det havde også betydning for Ba-
reeas egen familie, hvor familieaftenerne var 
et fællesprojekt.

”Selv den ældste var med. Det er vigtigt, at 
børnene er med til aktiviteterne. Når de elsker 
deres område, kommer de også til at passe på 
det.”Blokland 2016
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Som boligsocial helhedsplan har 

Albertslund Boligsociale Center haft 

forskellige fokusområder i deres 

4-årige helhedsplaner. Fra 2016-2020 

handlede det blandt andet om fami-

lier og forebyggelse, og især et pro-

jekt vakte så stor glæde, at der stadig 

spørges ind til det.

AF JOHANNE RYTTER HESTBECH

Indsatsområder 
gennem tiden
Albertslund Boligsociale Center har 
haft boligsociale helhedsplaner si-
den 2008. 

I disse år er ABC’s fokusområder 
følgende: Naboskab og Trivsel, Ud-
dannelse og Beskæftigelse

2017-2020: 
� Tryghed og Trivsel
� Uddannelse og Beskæftigelse
�  Forebyggelse og Forældreansvar.

2013-2017: 
� Børn, Unge og Familier
�  Beboernetværk, Inddragelse og 

Demokrati
� mage og Kommunikation

Aktiviteter kommer og går i det boligsociale. I 
en periode på fire år har de boligsociale hel-
hedsplaner et par fokusområder. Når en hel-
hedsplan er sluttet og en ny er gået i gang, er 
fokusområdet måske et helt andet, og nogle 
aktiviteter ophører, for at give plads til nye – i 
hvert fald med de boligsociale medarbejdere 
som tovholdere. Det er vilkåret.

Men hvor nogle aktiviteter med tiden for-
svinder ud i glemslen, bliver andre i hukom-
melsen. En af dem er Familieaftener, som Al-
bertslund Boligsociale Center (ABC) afholdt fra 
2018 frem til 2020.  

Familieaftener var rettet mod 
børnefamilier i de afdelinger, 
der er dækket af Albertslund 
Boligsociale Center, og blev 
holdt i Kanalens Kvarter. Ti fa-
milier var fast tilknyttet, men 
flere deltog af og til. Her mød-
tes de og lavede mad og spiste 
sammen. Andre gange var det 
med aktiviteter, som et besøg i 
Vikingelandsbyen.

”Der blev knyttet mange 
venskaber på kryds og tværs”, 
husker Louise Østergaard An-
dersen, der er souschef i ABC, 
og har været tovholder på fami-
lieaftenerne. 

”Alle var så glade for det, og 
jeg bliver stadig jævnligt spurgt, 
om vi ikke kan gøre det igen.”
 

FAMILIEAFTENERNE 
var særligt elskede

Kanalens Kvarter
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s. 22: Beboerdemokrati i VA Beboerdemokratiet i VA
Beboerdemokratiet kan skabe involvering, engagement og medbestemmelse over dit boligområde. 

Det, at det er beboerne selv, der i fællesskab bestemmer over deres boliger, er noget af det, der 

gør de almene boliger til noget helt særligt. 

AF: VINIE HANSEN, FORMAND FOR VA

Det er kendetegnende for VA, 
at vi i starten ikke havde af-
delingsbestyrelser, men be-
boernævn. Det var en mere 
flad struktur, der var ikke 
formænd, men kontaktperso-
ner. Det passede bedre til vo-
res tankegang i VA dengang. 

Det skinner også igennem 
i dag, hvor mange afdelinger 
arbejder med en udvalgs-
struktur, hvor nogle af afde-
lingsbestyrelsens kompeten-
cer uddelegeres til forskellige 
udvalg. Udvalgene vælges 
på, og afrapporterer til, be-
boermødet, og kører uafhæn-
gigt af afdelingsbestyrelsen. 
På den måde bliver flere be-
boere involveret og får med-
bestemmelse. 

Gevinster og 
sidegevinster ved det 
frivillige arbejde
Når jeg fortæller folk, der 
ikke bor alment, om alt det vi 
har; café, vaskeri, fælles ak-
tiviteter, osv, bliver de altid 
forundrede over, hvordan vi 
kan alt det. Det kan lade sig 
gøre, fordi beboerne enga-
gerer sig. Vi kunne ikke have 
en café, hvis det ikke var for 
de frivillige.

Det frivillige arbejde bi-
drager med en kæmpe værdi, 
både i kroner og ører, men 
også for fællesskabet og det 
sociale liv. Og det gælder 
både for det sociale liv i af-
delingen, men også for den 
enkelte frivillige. Det er så-
dan med frivilligt arbejde, at 

man ofte begynder, fordi der 
er en bestemt sag, man ger-
ne vil arbejde for, men man 
fortsætter sit engagement, 
fordi man bliver en del af et 
socialt fællesskab med de 
andre frivillige og beboerne. 

Et af de store samfunds-
problemer i dag er ensom-
hed. Ensomhed går ud over 
både vores fysiske og men-
tale velbefindende. 

Frivilligt arbejde kan no-
get helt særligt i forhold til 
at skabe fællesskaber, og 
man kan derfor sige, at be-
kæmpelse af ensomhed er en 
slags sidegevinst ved frivil-
ligt arbejde. Det kræver dog, 
at vi har opmærksomhed på 
ikke at lukke os om os selv 
i beboerdemokratiet og de 
frivillige fællesskaber, men 
sørger for, at det er nemt at 
være med for nye. Vi skal 
bryde med selvtilstrækkelig-
heden og være åbne overfor 
det, folk gerne vil have. Også 
selvom vi, der har været 
med længe, synes, at det de 
kommer med, er afprøvet før. 
’Plejer’ er virkelig en dræber 
for engagementet. 

Udvalgene er vejen 
frem
Det almene tilbyder en ene-
stående måde at leve sit liv 
på. Det almene er ikke bare 
for dem, der ikke kan andet, 
men et tilbud om fælles-
skab. Det synes jeg er meget 
stærkt, og en model vi skal 
bære med os videre ind i 

fremtiden. Der skal selvføl-
gelig være rum til forandrin-
ger og udvikling i, hvordan vi 
strukturerer beboerdemokra-
tiet. For eksempel tror jeg, at 
vi skal dyrke udvalgene, og 
at vi skal uddelegere med-
bestemmelsen i udvalgene 
endnu mere. Jo flere mindre 
enheder, jo mere medbe-
stemmelse får beboerne. Det 
giver flere beboerne mu-
lighed for at involvere sig i 
netop det, der interesserer 
dem, om det så er legeplad-
ser, seniorklub eller noget 
helt tredje.  

Vi skal også hele tiden 
sørge for at give beboer-
demokraterne mulighed for 
at dygtiggøre sig. Det kan 
være med kurser eller ved at 
møde andre. 

Det skal være sjovt at 
være med. Netop det, at 
have det sjovt sammen med 
andre, er det der motiverer 
til, at de frivillige har lyst til 
at blive ved.

Vinie Hansen
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”Tingene skulle være lidt anderledes i VA, vi 
skulle være lidt længere fremme,” fortæller 
Elvi og Mona, der begge var ansat i VA fra 
midt i 70’erne og ca. 25 år frem.

Elvi blev ansat i 1975, og Mona kom til i 
1978. Elvi startede som bogholder og blev si-
den driftssekretær og sekretariatsleder. Mona 
arbejdede i teknisk afdeling som tegner. ”Det 
var moderne at rotere rundt mellem forskel-
lige funktioner. Vi skulle kunne det hele og 
var utrolig alsidige,” fortæller Elvi. Mona og 
Elvi var nøglefigurer i VA. ”Vi blev kaldt tante 
1 og tante 2,” fortæller Mona. 

”Dengang var det sådan, at alle de ansatte 
selv boede i VA, og typisk blev håndpluk-
ket på baggrund af deres engagement i an-
dre sammenhænge, f.eks. skolenævnet eller 
Socialdemokratiet. VA og Socialdemokratiet 
var meget tæt forbundne. Så det var ikke li-
gefrem kongehuset, vi sad og talte om over 
frokosten, det var snarere boligpolitik, kom-
munalpolitik og skolepolitik,” fortæller Elvi.

Administrationen i VA voksede i takt med, 
at der blev bygget stadig flere afdelinger og 
kom stadig flere medlemmer til. Efterhånden 

Man var ikke bare en ansat 

– man var VA’er
Boykot af husleje, 1700 deltagere til en generalforsamling og et regnskab på vers. Mona Laursen 

og Elvi Jørgensen har mange gode historier at fortælle fra et langt arbejdsliv i VA. 

AF: KATRINE TONBOE JACOBSEN

begyndte man også at ansætte folk, der ikke 
selv boede i en af VA’s afdelinger. 

For Elvi og Mona var der både fordele og 
ulemper ved både at bo og arbejde i VA. ”Be-
boerne troede lidt, at de ejede os,” fortæller 
Mona. ”Vi mødte jo hele tiden beboere, og der 
blev holdt øje med os, hvis vi f.eks. var ude 
og købe forplejning til et møde. Men det var 
også en fordel, at vi kendte alle. Folk kunne gå 
direkte ind i på kontoret i VA-huset, og det var 
der mange, der be-
nyttede sig af. Da de 
begyndte at ansætte 
folk ude fra, skulle 
man jo forklare dem 
alting.” 

Syv forskellige direktører
Det var en begivenhedsrig tid i VA’s historie. 
Der blev bygget i stor stil, beboerdemokratiet 
skulle finde sin form og generelt var det en 
tid, hvor beboerne var meget engagerede. Det 
krævede noget af administrationen at navi-
gere i, og var nok en medvirkende årsag til, at 
der var stor udskiftning i ledelsen. 

Det var en udfordrende og 
spændende tid for personalet, 
Den direktørløse tid.

Mona Laursen”
⊲

Mona Laursen og 
Elvi Jørgensen
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”Der var seks forskellige direktører i den 
tid, jeg var ansat,” fortæller Elvi. ”Ja, for mig 
var det syv,” supplerer Mona, der stoppede et 
par år senere end Elvi. ”Beboerdemokratiet er 
barskt. Man skal have nerver af stål.”

I en periode mellem to direktører fik Elvi 
tilbudt stillingen som administrativ leder. Det 
skulle bare være i tre måneder. Det endte 
med at blive 14 måneder. 

”Det var en udfordrende og spændende tid 
for personalet,” slår Mona fast. ”Den direktør-
løse tid.” 

”Jeg var nu lettet, da jeg stoppede,” fortæl-
ler Elvi, som herefter var sekretariatsleder, 
hvilket hun fortsatte med, indtil hun stoppede 
i år 2000

. 
Røre i andedammen
”Der var altid røre i andedammen i den tid. 
Beboerne var meget engagerede. Der var 
gang i byggeriet og det var meget unge men-
nesker og børnefamilier, der flyttede til. De 

havde en gejst og vilje til at ændre tingene,” 
fortæller Elvi. 

”I midten af 70’erne begyndte der at 
komme meldinger om problemer med tagene 
i 4 Syd, 4 Nord og 4 Række,” beretter Mona. 
”Der kom fugt i væggene, og beboerne fik 
at vide, at de ikke måtte stille møbler op ad 
væggene. I starten forsøgte man at reparere 
dem et efter et. Jeg havde et stort kort på 
væggen, hvor jeg satte nåle i der, hvor taget 
var blevet repareret. Til sidst var der jo nåle 
over det hele. Der var nødt til at ske en mere 
omfattende udskiftning af tagene, hvilket 
ville medføre en kraftig huslejestigning. Det 
ville beboerne ikke acceptere og det endte 
med at de simpelthen boykottede huslejen. 
Beboerne følte, at de var blevet snydt, og at 
det var for elendigt bygget. Det gik jo også 
hurtigt med at bygge i 60’erne. Det var beton 
og elementbyggeri. Hver 10. dag flyttede en 
ny familie ind.”

Også i Galgebakken var der utilfredshed 

Bæk- og Fosgården
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med varslede huslejestigninger. Til generalfor-
samlingen i 1976 kulminerede det. Over 1000 
medlemmer tilmeldte sig og generalforsam-
lingen måtte flyttes til Albertslundhuset, hvor 
der var bedre plads. Utilfredsheden var til 
at tage og føle på, og bestyrelsens beretning 
blev nedstemt. Bestyrelsen trak sig og der 
blev indkaldt til en ekstraordinær general-
forsamling for at vælge en ny bestyrelse. Her 
dukkede der endnu flere op – ca. 1700 med-
lemmer deltog. 

VA-ånden
Noget der kommer op flere gange i løbet af 
samtalen, er at der er en særlig måde at gøre 
tingene på i VA. VA har ofte været innovative, 
både i forhold til byggeskik og metoder, men 
også i forhold til organisering og beboerde-
mokrati. 

”Der er en helt særlig ånd og selvforståelse 
i VA. Vi var lidt længere fremme end andre. 
Det skulle f.eks. ikke hedde afdelingsbestyrel-
ser, men beboernævn. Det var for at vise, at 
vi havde en mere flad struktur og var mere 
demokratiske end andre boligforeninger. Be-
boere skulle have lidt mere at sige, end andre 
steder,” siger Elvi. 

VA som arbejdsplads
”Hvert år var der personalekonference på LO-
skolen. Om aftenen lavede vi revy, hvor vi gik 
lidt til ledelsen og bestyrelsen. Vi gik vist kun 

over stregen en enkelt gang,” fortæller Mona 
med et smil. ”Men det, at vi havde den slags 
arrangementer, gav en helt særlig korpsånd 
og et sammenhold.” 

”Vi oprettede også en kunstforening. Det 
var virkelig et tilskud til det gode sammen-
hold og samarbejde, og et højdepunkt i mange 
år. Vi havde en sekretær i kunstforeningen, 
der kunne noget med rim. Hun fremlagde altid 
regnskabet på vers til generalforsamlingen,” 
fortæller Mona. 

”Det var 25 meget spændende år, jeg var i 
VA,” slår Elvi fast. ”Det var et krævende job. 
Der var mange aftenmøder, som jeg aldrig 
havde tid til at afspadsere. Selvfølgelig fyldte 
opgaver som udlejning, 
økonomi og byggeri en 
del, men det var helt klart 
beboerdemokratiet, der 
fyldte mest og var det 
mest krævende. Men jeg 
ville ikke have undværet 
de 25 år.” 

”Det er den bedste arbejdsplads, jeg har 
oplevet,” supplerer Mona, ”det var underhol-
dende, krævende og engagerende. Der var 
en god personalepolitik, hvor der blev lyttet 
til medarbejderne. Vi har fået lov til mange 
ting. Hvis man havde en god idé, var der stor 
åbenhed for at føre den ud i livet. Og så hav-
de vi et utroligt sammenhold. Man var ikke 
bare en ansat, man var en VA’er.”

Der er en helt særlig ånd og 
selvforståelse i VA. Vi var lidt 
længere fremme end andre. 

Elvi Jørgensen”

Gadekæret



BO-VEST 
oprettes

ABC og Greve 
Nord starter 

1971 1974 1975 1976 1978 1991 2007 2008 2016

Galgebakken Hyldespjældet Grønningen Robinielunden

Bæk- og 
Fosgården Askerød Gadekæret

1947 1950 1960 1962 1965 1966 1967 1968 1970

Beboerdemo-
kratiet indføres 

ved lov

Toften Banehegnet 6 Vest Blokland

Kanalens 
KvarterLæhegnet

4 Nord 4 Række

4 Syd

Landsbygge-
fonden oprettetVA oprettes 

Tidslinje over VA – hvornår de enkelte afdelinger blev opført

Vridsløselille Andelsboligforening
Stationsparken 37
2600 Glostrup


