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Kære Kulturøkologer - håber I er kommet godt igennem Påsken! 

 

4 Syd-figurerne kom hjem   

Onsdag den 29.3. sluttede cirklen 

for 4-SYD-figurerne. De blev 

genindviet, og denne gang hjemme 

på VA 4 SYDs beboerhus i 

Svanens Kvarter. Boligafdelingens 

beboerhusgruppe havde besluttet, 

at figurerne gerne måtte sidde på 

beboerhuset, og derfor kom de 

hjem, efter en omtumlet tilværelse, 

der startede på en facade i Ørnens 

Kvarter 28 måneder tidligere.  

I Ørnen fik du kun lov til at sidde i 

27 dage - for de var ikke grå, men havde farver, og det må man ikke. Det stred mod lokalplanen, og 

det skabte en vældig debat, både i 4 SYD og i resten af byen. Men ikke noget at gøre. Ned skulle 

de! Så turnerede de rundt til Agenda Centeret, ”Grøn Dag” og ikke mindst Galleri Bagatel i 

Herstedøster, hvor de prydede plankeværket på gårdspladsen. Undervejs var de faktisk også med til 

at rykke lokalplanen, idet kommunalbestyrelsen besluttede, at åbne en dør på klem, for farver i 

byrummet. 

De syv figurer symboliserer afdelingens 7 kvarterer: Ørnen, Svanen, Hanen, Spætten, Uglen, 

Ravnen og Duen. Dertil kommer kompasset, der peger mod 4 SYD. Og nu hænger de så alle på 

beboerhuset til både glæde og eftertanke. Glæde, fordi vi ved, at farver gør os glade. Eftertanke, 

for når vi mennesker er forskellige – hvorfor skal vores huse så være grå og ens!? 

 

Vil du med ud og se kæmperne!? 

Med Cykel-Jørgen som guide på to cykelture, 

skal vi ud og se Thomas Dambos 6 kæmper. På 

første tur lørdag den 22. april kl. 11, ser vi 

kæmperne i Taastrup, Ishøj og Albertslund. På 

anden tur søndag den 30. april kl. 11 går turen til 

kæmperne i Rødovre, Hvidovre og Vallensbæk. 

Begge ture starter ved Agenda Centeret, 

Kanalens Kvarter 32. Der er ingen tilmelding. 

Du møder bare op. 



 

 

Kalender: 
 

- Lørdag den 22. april: Vil du med ud og se Kæmperne? Cykeltur. Guide Cykel-Jørgen. 

Afgang kl. 11 fra Agenda Centeret, Kanalens Kvarter 32 

 

- Lørdag den 29. april: ”Grøn Dag” på kommunens Materialegård kl. 10-14 

Vi stiller op med den nye Bydiversitet 2017 plakat og selvfølgelig kompostorm.  

Kan du være med i boden en time eller to, så giv en melding – Tak! 

 

- Søndag den 30. april: Vil du med ud og se Kæmperne? Cykeltur. Guide Cykel-Jørgen. 

Afgang kl. 11 fra Agenda Centeret, Kanalens Kvarter 32 

 

- Søndag den 7. maj: Vestskoven fylder 50 år!  

Vi stiller op med en bod. Kig forbi - og giv en melding hvis du vil være med i boden.  

Sted: Naturcenter Herstedhøje kl. 10-15 

 

- Tirsdag den 9. maj: Bjørneklobekæmpelse på Motorcenteret i Hyldagerparken 

Mødested ved Motorcenteret kl. 18 

 

- Onsdag den 10. maj: Trampetur på Trampestien. Guide Torben Nielsen. 

Mødested Roskildevej ved Roskilde kro kl. 19 

 

- Mandag den 15. maj: Trampetur med temaet ”Træerne & byens forunderligste skov”.  

Guide Jens Theisen. Mødested Golfbanen, Snubbekorsvej kl. 19 

 

- Lørdag den 20. maj: Kombi-trampetur på Trampestien og Vikingevejen. Guide Tove Jensen. 

Mødested Golfbanen, Snubbekorsvej kl. 10 

 

- Tirsdag den 23. maj: Bjørneklobekæmpelse i Hyldagerparken 

Mødested ved Dyregården kl. 18 

 

- Mandag den 19. juni: Medlemstur til Bydiversitet på Nørrebro.  

Det bliver en kombineret S-tog og cykeltur. Vi arbejder på sagen og mere info følger. 

 

Kontingent 2017 

Tak til alle jer der har indbetalt kontingent 2017. Til jer andre er det stadig håb, for det kan nemlig 

nås endnu ;-) Det koster 75,- for en person. 100,- for en husstand. 500,- for en organisation. 

Pengene kan enten overføres til Merkurbank konto 8401 1110222, eller du kan stikke hovedet ind 

til os i Kanalens Kvarter 32 og betale kontant. Husk at give besked ved flytning! 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Povl Markussen 


