Vesterled Grundejerforening
90 års jubilæumsfest
Lørdag d. 21.8.2010
Fra foreningens historie
1920
Ragnesmindes marker udstykkes og de to første parceller sælges
Vesterled Grundejerforening holder stiftende generalforsamling d.15.10.
1921

De fire første marketenderier åbner

1922

Beboerne i de yderste områder flyttes til ”toften”, fordi salget af grundene svigter
Viadukten over jernbanen anlægges

1924

Marketenderiet KOMTITIGEN åbner på Nordtoftevej 16

1926

Købmand Larsen åbner på Hedegrænsen 2

1929

De første gadelamper tændes på Vesterleds veje
Købmandsbutikken på Tværtoftevej åbner, hvor der tidligere var kiosk

1930

Bageriudsalget på Nordtoftevej 15 åbner

1931

Købmandsbutikken Hedegårds Allé 1 åbner på hjørnet ved Nordporten

19341935

Strid om Glostrup Kommune skal overtage vedligeholdelsen af Krogagervej

19351938

Diskussion og afstemning om Vesterled skal indlemmes i Glostrup kommune

1939

Vesterled vandværk tages i brug

19401945

Besættelsen sætter sit præg på Vesterled og medfører flere dramatiske hændelser

1944

Et kommunalt vagtværn oprettes i Vesterled

1945

Vesterled fejrer sit 25 års jubilæum

1945

Søndre Ringvej anlægges, færdig i 1947

1947

Afstemning blandt beboerne om kloak og vej. Kommunen overtager Vesterleds veje

Fortsættes på bagsiden

Fra tidligere jubilæumsfester har vi fundet

Mel.: menuetten af ”Elverhøj”
Et øjeblik vi standser op og ser os lidt tilbage
Der er endnu en lille flok, der mindes gamle dage
Da man med spaden vender jord og blødt til knolde sparker
Det var den første spæde start på Ragnesmindes marker
Og der kom huse hist og her – og der en havelåge
Og midt på marken skreg en trist, fornærmet hættemåge
Man havde taget mågens plads for der et hus at bygge
For efter dagens strid og mas det luner med lidt hygge
Det var en tid med bryderi og megen slid og møje
Og kvaler med et sogneråd man også måtte døje
For dem, der kom fra ”Vesterled”, var ikke ”estimeret”
De blev, på vort moderne sprog, altid diskrimineret
Og vi har en mere
Mel.: Nyboders pris
”Vesterled” – har borgere så mange
Store – små, vi alle trives her
Sammenhold vi mærker mange gange
Og en hjælpsom hånd er altid nær
Børnene i leg og sjove løjer
Hos hinanden render ud og ind
”Vesterled” – her børn sig godt fornøjer
Friske, sunde bli’r af sol og vind
”Vesterled” – i gry du kan os byde
Hanegal – før vi er stået op
Nogle kan den morgenhilsen nyde
Medens andre nærmest får en prop
”Vesterled” – er med på tidens moder
Tit det høres kan på vejen her
Når en knallert af de kære poder
Startes op – det høres fjern og nær

Så slutter vi af med en ny
Mel.: I en kælder sort som kul
1.
I en bydel lidt mod vest
Er der en forening
Og nu skal der være fest
I en skøn forsamling
Vi har nemlig fødselsdag
Niti år er ingen sag
Vesterled er navnet
Det har mange gavnet

2.
Her i Vesterled der bor
Både mænd og kvinder
Her er lille, her er stor
Her er mange minder
Nogen er her mange år
Her med begge ben de står
Andre fly’r fra reden
Vi ser dem ikke siden

3.
Her var mangen en butik
Købmand, slagter, bager
Man ku’ købe mælk og slik
Rigtig gode sager
Skole og så en frisør
Men nu er her lukket dør
Vi kan købe pizza
Også på en søndag

4.
Mange af os har en hund
Det er Åh så dejligt
Den er rask og den er sund
Høm-høm’er kommer jævnligt
Det er en naturlig ting
Men de ligger rundt omkring
På en fodsål sviner
Det er ingen griner

5.
Kirkebjerg de har en sal
Her vi mødes årligt
Men i år så var den gal
Det er alt for dårligt
Generalforsamling skal
Holdes hvor den plejer, ja
Ikke på en skole
Der er dumme stole

6.
Legepladsen den er fin
Kosted’ mange penge
”Og det er da rent til grin”
Sagde de gamle drenge
Men så kom der mand af hus
Stemte for et legehus
Fugleredegynge
Børnene ka’ synge

7.
Fastelavn og så Sankt Hans
Det skal altid holdes
Hvem mon byder op til dans
Så det hele lykkes
Tønden får et kæmpe slag
Bålet giver et kæmpe brag
Bestyrelsen de knokler
Alle andre fester

8.
Vores bydel skal være fin
Vi passer vore haver
Jeg i min og du i din
Er det nok vi laver?
Hold dit fortov, klip din hæk
Put dit ukrudt i en sæk
Bestyrelsen de kommer
når det bliver sommer
9.
Men nu må det være slut
Ikke mere syngen
Vi skal ha’ en stor salut
Og så op i gyngen
Løft dit glas så højt du kan
Råb hurra for alle mand
Og for børn og kvinder
Vesterled er vinder

Lidt mere historie
1950’ De nye butikker på Ragnesminde Allé og Vesterleds Allé åbner.
erne
Vesterled får en telefonboks
Asfalt afløser den tidligere belægning af koksslagger på vejene
1951

Legepladsen på Tværtoftevej anlægges
Vesterled Grundejerforening holder for første gang generalforsamling i Glostrup i
stedet for i København

1953

S-toget begynder at køre til Glostrup Station

1958

Fagervangen hedder nu Park Allé
Frøtoftevej, der var projekteret til at fortsætte på den anden side af Hedegrænsen,
opgives

1960’
erne

Industrikvarteret vokser op på Ragnesmindes jord vest for Vesterled
Vesterled Vandværk overtages af kommunen
Biler og fjernsynsantenner ses nu i Vesterled

1967

Vesterled Børnehave åbner

1968

Der installeres fjernvarme på nogle af Vesterleds Veje

1969

Vesterled skolen åbner
Søndre Ringvej udvides til en firesporet vej
Lyngtoftevej anlægges

1970’
erne

Flere butikker på Stævnet lukker
Lunden mellem Industrikvarteret og Vesterled anlægges
Der er problemer med parkering på sidevejene ved Banemarksvej
Hedegårds Allé lukkes med Søndre Ringvej og tunnelen etableres

1971

Der lægges fliser på flere af vejene i Vesterled

1973

Stien mellem Hedegrænsen og Østervang anlægges

1975

Skilte med ”knallertkørsel forbudt” opsættes ved Stævnet og Legepladsen

1976

Vesterled skolen lukker

1980

Der lægges naturgasledninger i nogle af vejene

1982

Ved Stævnet opstilles 3 granitskulpturer, tyr, hest og føl, en lille legeplads anlægges

1987

Vesterled postnummer ændres fra 2600 Glostrup til 2605 Brøndby

1990’
erne

Købmandsbutikken Hedegrænsen 2 lukker
Telefonboksen på hjørnet af Hedegrænsen og Hedegårds Allé nedlægges

1997

Vesterled får kabel-TV

2001

Vesterled Grundejerforening etablerer en hjemmeside

2005

Vesterled har kun 1 sommerhus tilbage

2009

Legepladsen på Tværtoftevej renoveres totalt

Kilde: Vesterled, Brøndbys vilde vesten. Nina Meta Sørensen

