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TID OG STED

Fyrsten fra Ishøj blev første gang præsenteret for off entligheden i 
oktober måned 2007. Nu kan man se alle fundene fra hans grav på 
Kroppedal Museum.

GREVE 

Tirsdag
17.00: Hedelunden 2: Første spadestik til Hundige Lethal
19.00-21.00: Greve borgerhus: Tror du på spøgelser?

Udstillinger
Greve Museum: »Kampen for kulturen«, »Greve i Quilt«
Portalen: Kunstnergruppen M 13

HØJE-TAASTRUP

BioCity
G.I. Joe - The Rise of Cobra: 12.00, 15.15, 18.45, 21.30
Harry Potter og halvblodsprinsen: 12.00, 15.15, 18.20, 
21.30
Ice Age 3 - dansk tale: 12.00, 14.15, 16.30, 19.00
Kapring af Metro 1 2 3: 18.30, 21.00
Pedersen & Findus 4 - Glemligheder: 12.00, 13.45, 15.30, 
17.15
Peter Pedal på nye eventyr: 12.15, 14.30, 16.45
The Proposal: 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.20
Transformers 2 - De faldnes hævn: 21.15
Tømmermænd i Vegas: 19.00, 21.20
Winnie og Karina - The Movie: 12.00, 14.15, 16.30, 18.45, 
21.00

Udstillinger
Kroppedal Museum: »Fyrsten fra Ishøj«, »Hvad glor du 
på?«

ISHØJ

Ishøj Bio
Ice Age 3 - dansk tale: 16.00, 18.30
Sorte Kugler: 16.30, 19.00

Udstillinger
Arken: »Utopia«, »Kinamani«

GREVE: Fredag middag modtog politiet en anmeldelse 
om, at en varebil var kørt direkte ind i et hus.

Da politiet kom frem til stedet, kunne man konstatere, 
at en varebil, ført af en 30-årig mand fra Tune, var kørt 
direkte ind i husmuren, der havde rykket sig 10-15 cm. 
Der skete ingen personskade, og bilen bliver nu undersøgt 
nærmere af en bilinspektør.

Varebil rykker husmur

GREVE: Måske stod tyven netop og manglede en driver 
og et 3-jern i sin egen bag. Det var i hvert fald, hvad der 
forsvandt fra et golfsæt ved et indbrud i et udhus på Grøn-
ager.

Tyveriet fandt sted et tidspunkt mellem fredag og lør-
dag. Sammen med golfudstyret forsvandt der også tre 
rammer øl af mærket Royal og tre rammer sodavand af 
mærket Pepsi.

Golftyv på færde

ISHØJ: Lørdag nat klokken 2.11 blev brandvæsnet kaldt 
til en brand på Vejlebrovej 65. 

Ukendte gerningsmænd havde sat ild til en knallert, 
men brandmændene fi k branden slukket. Knallerten stod 
dog ikke til at redde.

Ild i container
TAASTRUP: Klokken 5 lørdag morgen gik der ild i en con-
tainer på Parkvej ud for nummer 89.

Brandvæsenet kørte hurtigt til stedet, og det lykkedes at 
slukke branden i containeren, inden den gjorde skade på 
det nærliggende hus.

Branden er sandsynligvis påsat.

Knallert udbrændte

Den engelske kunstner Christian Nold har gennemført lignende pro-
jekter andre steder i verden, og han mener, at det er vigtigt at foku-
sere på de lokale ressourcer.  Foto: Stina Felby Madsen

Kunstneren bag det store 
projekt i Hedehusene 
mener, at løsningerne til 
flere af verdens problemer 
faktisk skal findes helt 
lokalt.

HEDEHUSENE: Det er den engel-
ske kunstner Christian Nold og Soft-
hook Design, der står bag projektet 
»Sensing the future of Hedehusene«. 
Christian Nold har tidligere skabt 
en række nyskabende projekter over 
hele verden hvor kunst, teknologi og 
mennesker mødes. 

- Jeg mener, man er nødt til at fo-
kusere lokalt, for det er her man kan 
fi nde mange af løsningerne på de pro-
blemer, vi står med i dag, siger Chri-

stian Nold om én af bevæggrundene 
for hans projekt.

Han har arbejdet på projektet i et 
års tid og har besøgt Hedehusene fl e-
re gange undervejs. Han har talt med 
fl ere borgere, og blandt andet lyden 
er noget, der kom op som en ting, der 
påvirker borgerne i byen. Derfor er 
en del af projektet nogle lydsensorer, 
som borgerne opfordres til at bruge til 
at kortlægge støjen i byen. Han bru-
ger også en såkaldt psykosensor, der 
måler, hvor anspændt man er på et 
givent tidspunkt. Også den opfordres 
borgerne til at benytte forskellige ste-
der i byen, så man på den måde kan 
få lavet en oversigt over, hvordan 
borgerne har det forskellige steder i 
byen.

Udover sensorerne er der også en 
række digitale stemmeurner, hvor 
borgerne hver dag kan stemme om et 

nyt spørgsmål, for eksempel »Har du 
det godt lige her?« eller »Kan du lide 
lyden her?«. Samtidig bliver lyden og 
luftkvaliteten målt, og resultaterne 
af afstemningerne og målingerne 
bliver samlet i en computer på Hede-
husene Station, hvor borgerne kan se 
resultatet af dagens afstemning. Re-
sultaterne bliver også vist ved hjælp 
af farver på den store ballon ved stati-
onen, så man hver dag kan få et visu-
elt billede af Hedehusenes tilstand.

Projektet er en del af byrumsprojek-
tet LysLyd, som kører i 10 forskellige 
kommuner. Næste fase i projektet i 
Hedehusene er den 22. august, hvor 
borgerne inviteres til offentlig dis-
kussion om det materiale, der er sam-
let ind i ugens løb.

Projektet afsluttes den 29. august, 
hvor det samlede resultat præsente-
res. felby

Svarene ligger lokalt

HEDEHUSENE: Det 
har ikke været helt 
uden forhindringer at få 
skudt projektet i Hede-
husene i gang.

Den store ballon ved 
Hedehusene Station, 
som skal vise resultater-
ne af afstemningerne og 
målingerne, blev nemlig 
nødt til at blive noget re-
duceret i omfang.

- Vi skulle have haft 
en helium ballon, der 
var fi re meter i diame-
ter, men da vi satte den 
op, kunne vi slet ikke 
styre den på grund af 
vinden. Af sikkerheds-
grunde valgte vi derfor 
ikke at bruge den store 

ballon, så vi må i stedet 
gennemføre med prøve-
ballonen, der kun er to 
meter i diameter, siger 
Christian Nold, kunst-
neren bag projektet.

Man blev endvidere 
nødt til at fl ytte to af de 
digitale stemmeurner, 
der skulle sættes op i 
henholdsvis Hedeland 
og Charlotteager, da sy-
stemet ikke kunne ræk-
ke så langt. Derfor er de 
fl yttet noget tættere på 
stationen, så resultater-
ne bliver taget med i de 
samlede målinger.

felby

Tekniske 
problemer

Ebba Hestbæk er den lokale tovholder på det store kunstprojekt i Hedehusene, og hun opfordrer borgerne til at deltage, blandt andet ved at 
stemme hver dag ved de digitale stemmeurner. Foto: Stina Felby Madsen

Det store kunstpro-
jekt i Hedehusene 
er skudt i gang, 
men det ser måske 
sløjt ud med bor-
gernes deltagelse, 
hvilket ellers skulle 
være kernen i pro-
jektet.

HEDEHUSENE: Lørdag 
lød startskuddet for pro-
jektet »Sensing the future 
of Hedehusene«, som invi-
terer folk til at deltage i at 
sanse, opleve og diskutere 
Hedehusenes fortid, nutid 
og fremtid.

Men selvom projektet kan 
gøre en reel forskel for He-
dehusenes fremtid, så var 
der ikke mange borgere, der 
havde valgt at bruge lørdag 
aften på den offi cielle åb-
ning af kunstprojektet. Det 
er ellers borgerens opbak-
ning, der udgør grundpillen 
i hele kunstprojektet, for 
det er dem, der skal levere 
de grundlæggende data om 
byens tilstand.

- Projektet skal sætte en 
debat i gang om, hvordan 
borgerne oplever byen, og 
hvilke ønsker de har til 
byen. Vi kan bruge kun-
sten til at stille spørgsmål 

og inddrage nye bruger-
grupper, så vi får et mere 
åbent byudviklingsprojekt, 
sagde borgmester Michael 
Ziegler (K) ved lørdagens 
åbning efterfulgt af en klar 
opfordring til borgerne i 
Hedehusene om at enga-
gere sig i projektet.

- Jeg håber, at I vil spille 
med, for det er forudsæt-
ningen for, at det kan bru-
ges til noget. Jeg er spændt 
på at se resultatet, som kan 
være med i den kommende 
udvikling af Hedehusene, 
sagde han.

Samme opfordring lød fra 
Ebba Hestbæk, der er den 
lokale tovholder på projek-
tet.

- Det her er vores mulig-
hed for at sende en raket 
af sted til politikkerne om, 
hvad vi vil have her i Hede-
husene, for der trænger til 
at ske noget. 

Kan gøre en forskel
Vi vil ikke længere fi nde 
os i at være puttet af vejen 
herude, lød det fra Ebba 
Hestbæk ved lørdagens åb-

ning.
Og projektet kan faktisk 

være med til at gøre en 
forskel. Kunstneren bag 
projektet, Christian Nold, 
gennemførte et lignende 
projekt i en amerikansk 
by, der hedder Betlehem, 
hvor han fi k borgerne til at 
kortlægge byen ved hjælp 
af sensorer, der målte, hvor 
anspændte de var forskel-
lige steder i byen. Og her 
var borgernes sensorer for 
eksempel med til at iden-
tifi cere en særlig farlig 
fodgængerovergang, hvor 
deres sensorer reagerede 
voldsomt, hvilket resulte-
rede i, at den blev fl yttet.

- Så det er en form for by-
planlægning på en helt ny 
måde, forklarer Christian 
Nold. Og Michael Ziegler er 
glad for det nye tiltag i He-
dehusene, som han mener, 
kan gøre en forskel. 

- Man kan spørge, om det 
er umagen værd at arbejde 
med kultur som en del af 
byudviklingen. Og det me-
ner vi, det er, sagde han ved 
lørdagens åbning.

- Vi skal have fokus på 
byens liv og muligheder for 
oplevelser og udfoldelser. Vi 
skal have gang i projekter, 
der kan tiltrække nye men-
nesker og erhverv, og her 
kan kunsten altså spille en 
særlig rolle.

felby

Borgmester Michael Ziegler fi k en introduktion til de såkaldte psyko-
sensorer, der kan måle, hvor anspændte borgerne er.

Kunsten på prøve

Bestyrelsesfor-
manden for Tune 
Vandværk vil følge 
anbefalingerne fra 
Rambølls rapport 
om vandforurenin-
gen.

TUNE: For at forhindre 
fremtidige gentagelser af 
drikkevandsforurening i 
Tune, udsendte det ekster-
ne konsulentfi rma Ram-
bøll onsdag den 12. august 
en vejledende rapport, som 
foruden en analyse af hæn-
delsesforløbet i vandsagen 
også indeholder en række 
konkrete forslag til æn-
dringer og forbedringer af 
vandforsyningen i Tune. 
Disse ændringer drejer sig 
blandt andre om etablering 
af nye råvandsledninger 
og nødforbindelse til andre 
vandværker, indførelse af 

egenkontrol og en opdate-
ring af Tune Vandværks 
beredskabsplan.

Bestyrelsesformand for 
Tune Vandværk, Aksel 
Madsen, har haft lejlighed 
til at læse rapporten igen-
nem, og ifølge ham er man-
ge af rapportens punkter 
næsten identiske med den 
liste over forbedringer, som 
vandværkets bestyrelse 
vedtog på et ekstraordi-
nært møde den 16. juli.

- Indholdet minder meget 
om det, der står på den skri-
velse, vi omdelte til borger-
ne efter vores møde i juli. 
Mange af tiltagende var vi i 
forvejen opmærksomme på, 
men vi vil da tage de nye 
forslag, til efterretning, si-
ger Aksel Madsen.

Bestyrelsesformanden 
oplyser, at Tune Vandværk 
allerede har brugt omkring 
en halv million kroner på 
renovering siden december.
 jsl 

Vandværk vil 
følge rapport

Der er åbent hus om husmursisolering på Møllevej 25 onsdag den 19. 
august. På billedet ses værten Jørgen Lund Hansen.  
 Foto: Kenn Thomsen.

Fløng Klimafor-
ening inviterer til 
et arrangement, 
hvor man kan blive 
klogere på forde-
lene ved hulmurs-
isolering.

FLØNG: Onsdag den 19. 
august kan Fløng-borgere 
og andre interesserede 
høre at nærmere om hul-
mursisolering sammen 
med Fløng Klimaforening. 

Arrangementet foregår 
hos en husejer i Fløng, Jør-
gen Lund Hansen på Møl-
levej 25, der selv har fået 
hulmursisoleret. Det vil 
være et fyraftensmøde i 
tidsrummet klokken 17-19. 

Som særlig gæst er invi-
teret det lokale isolerings-
fi rma KMD Facility Care 
fra Marbjerg. De vil komme 
med deres vogn og illustre-
re, hvad de gør, og hvad de 
koster. 

Derudover vil der være en 

repræsentant fra Energi-
tjenesten til stede, som vil 
kunne fortælle om, hvad 
man skal være opmærksom 
på, når man går i gang med 
at isolere sit hus. 

- Det er anden gang, vi 
holder et åbent hus møde 
om de energiforbedringer, 
man kan gøre på sit hus. 
Første gang var i januar, 
hvor vi havde fokus på vin-
duesudskiftning. Vi er sat i 
verden for at inspirere hus-
ejere til at foretage sprin-
get og få gjort deres boliger 
mere energivenlige. Vi slår 
på at boligejerne på langt 
sigt vil spare penge og på 
kort sigt få en bedre kom-
fort, siger formanden for 
klimaforeningen, Steen 
Olesen.

- Vi mener, at det er nu, 
man skal gå i gang, her in-
den næste fyringssæson, 
understreger han.

Da arrangementet, der er 
åbent for alle, foregår midt 
i spisetiden, byder arran-
gørerne på en grillpølse og 
lidt til halsen. 

Lær mere om 
hus-isolering

Der var blandt andet opvisning i kampsport ved Reerslevs sommer-
fest.  Foto: Kim Rasmussen

REERSLEV: Selvom som-
meren ikke viste sig fra sin 
bedste side, så blev der alli-
gevel hygget ved lørdagens 
sommerfest i Reerslev.

Byen benyttede lejlig-
heden til at få indviet Re-
erslev Skoles nye skole-
gård, og dagen igennem var 
der opvisninger med blandt 

andet gymnastik, linedan-
ce og kampsport.

Og hvad er en sommerfest 
uden mad og drikke? Så 
der blev selvfølgelig hygget 
med både kaffe/kage-bord 
og grillmad ved forsam-
lingshuset senere på afte-
nen.

Sommerfest med 
dans, grillhygge 
og kampsport


