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Kære Kulturøkologer 

 

Hønsehus på Galgebakken  
I efteråret besluttede et 

beboermøde på Galgebakken, 

at beboerne frem til 

renoveringen af bebyggelsen 

gerne må male deres huse. Den 

beslutning ville vi i KØF gerne 

bakke op om – og resultatet 

kan nu ses på et hus i 

Galgebakken Over 1.  

Gavlen ligger ud til en 

legeplads og hovedstien i 

Galgebakken, men med et 

plankeværk foran. Det gav ideen til de fire hønses store flugt over plankeværket – eller det vil 

sige, den første er fløjet, de næste to gør klar til afsæt, mens den fjerde slukøret er vendt om i 

erkendelse af, at den ikke tør tage springet... 

Fra beboerne i huset lyder meldingen, at de har fået rigtig mange positive reaktioner  

 

Bydiversitet skal prioriteres 
Står det til bestyrelsen, skal KØF også arbejde 

med udsmykning af byen fremad rettet. Det var 

konklusionen på det bestyrelsesseminar, som 

blev afholdt den 6. juni. Og når vi snakker 

udsmykning, handler det ikke kun om at male 

huse, men det kan også være andre genstande i 

byrummet, der trænger til lidt opmuntring. 

Tidligere har vi jo også lavet de store 

mosaikker og malet en tunnel. 

 

Solceller til Afrika 
Vi har fået forbindelse til en ny hjælpeorganisation i Afrika. Den hedder Karagwes venner, og har 

rødder i spejderbevægelsen. I skrivende stund har de en person i Tanzania, som skal undersøge 

mulighederne for, at vi kan sponsere opsætning af solcelleanlæg. Det kan være et fælles anlæg i 

en landsby eller på en skole. Vi afventer spændt, og glæder os over at vores naturpleje / 

bjørneklobekæmpelse i Albertslund kan rejse penge til solceller i Afrika. 



 

Bjørneklobekæmpelse 
Og netop bjørneklobekæmpelsen går det godt med. Vi har fornuftigt styr på dem, og i 

Hyldagerparken, hvor vi startede bekæmpelsen i sin tid, er der ikke mange tilbage. Men derfor 

skal områderne gennemgås på kryds og tværs flere gange om året alligevel, så vi er sikre på, at der 

ikke er en, vi har overset, eller at der er kommet et nyt frø til, som kan starte en ny koloni. 

 

Lyseslukkerprisen skal nu hedde…..? 
Otte gange har vi efterhånden uddelt Lyseslukkerprisen, til nogen der har lavet en ekstraordinær 

energispareindsats. Men nu er det slut. Bestyrelsen har besluttet, at den skal hedde noget nyt, og 

ikke mindst, at grundlaget for at modtage prisen skal udvides. Den skal ikke længere være 

indsnævret til kun at handle om energi, men bredes ud, til en ”ekstraordinær indsats for byen og 

fællesskabet”. Det kan derfor være inden for miljø, deleøkonomi, bydiversitet eller bæredygtighed 

i det hele taget. 

Umiddelbart er der ingen ben i det – og så alligevel! For hvad skal vi kalde prisen? 

”Lyseslukkerprisen” havde en sjov dobbelthed i sig. Udfordringen er at finde et nyt navn, der også 

på en eller anden vis spiller på noget, eller har en dobbelthed i sig. Bestyrelsens bedste forslag ind 

til videre er ”Årets lyspunkt”. Det er da i hvert fald en dejlig positiv titel at få hægtet på sig, og 

det signalerer, at vi sætter spot på noget / sætter noget i rampelyset, og så spiller det med 

Albertslund Kommunes store satsning på lys – at blive stedet hvor fremtidens lys udvikles.  

Så alt i alt er ”Årets lyspunkt” absolut brugbart, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke 

findes noget bedre. Og hvis du kan komme i tanke om et bedre navn, så kom endelig med det. 

Bestyrelsen giver gerne to flasker vin, til den der kan komme med et bedre forslag :o) 

 

”Forbudte Figurer” 
Vores ”Forbudte Figurer” pryder stadig 

plankeværket på Galleri Bagatels 

gårdsplads. Vi har ikke nogen aftale om, 

hvor længe de kan blive hængende, men det 

haster heller ikke, for de hænger jo godt, 

hvor de er . Har du derfor ikke fået dem 

set, så læg vejen forbi Bagatel en af de 

kommende sommerdage. Fotoet er ikke fra 

Bagatel, men fra Grøn Dag, hvor figurerne 

var udlånt en enkelt dag.  

 

Kommende dato 
- Årsmøde tirsdag den 6.10. 18.30 

 

Følg med på www.agendacenter.dk 

Hver uge opdateres hjemmesiden med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”. Følg også ”I Love 

Albertslund” på facebook: https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

 

Med venlig hilsen 

Og god sommer til jer alle! 
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