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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund 

 

Kære Kulturøkologer 
 

Bydiversitet-plakaten 2016 er på gaden. I 

forbindelse med Grøn Dag udgav vi også vores første 

plakat med eksempler på Bydiversitet fra det forløbne 

år. Plakaten blev rigtig godt modtaget, og den var 

anledning til mange gode snakke om, hvor ensformig 

vores by egentlig behøver at være. Vi sælger den for 

kr. 50 (30 til tryk og 20 til Afrika). Hvis du vil have 

en til dig selv eller til en anden, kan den købes i 

Agenda Centeret. 

 

Kvickly-gavlen. Vi har også haft møde med 

direktøren for Miljø og Teknik, Carsten Blume. Han 

er med på, at der skal sættes farvet lys på Kvickly-

gavlen, så han får lavet en ”sag” til 

kommunalbestyrelsen, der skal træffe den endelige 

beslutning.  

 

Agenda Center udgivelser. I anledningen af Agenda 

Centerets 20 års jubilæum, udgav Centeret en lille 

folder om sig selv gennem tyve år og et hæftet ”20 

gode råd til grønnere livsstil”. Den første er 

vedhæftet. Links til den anden er her 

http://www.agendacenter.dk/wp-

content/uploads/2016/03/20-gr%C3%B8nne-

r%C3%A5d-til-alle-typer-WWW.pdf 

Til medlemmer der får nyhedsbrevet med posten, er 

de vedlagt. 

 

Kontingent 2016 - spring over hvis du har betalt  

75,- for en person. 100,- for en husstand. 500,- for en 

organisation. Pengene kan enten overføres til vores 

konto i Merkurbank 8401 1110222, eller du kan 

stikke hovedet ind i Kanalens Kvarter 32 og betale 

kontant. 

 

Se alle de kommende arrangementer på 

bagsiden Bl.a. medlemsturen den 1.6. 
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Kommende arrangementer: 
 

11.5. kl. 18: Cykeltur til ”søhøjlandet” 

Der var stor interesse for turen, da vi forsøgte os i april, men det blev for regnfuldt og koldt, 

så vi måtte afbryde og udsætte til onsdag den 11.5. kl. 18. Turen går til de nye 

klimasikringsanlæg og kommende søer og naturperler på Vestegnen. Guide: Povl 

Markussen. Afgang fra Agenda Centeret. 

 

17.5. kl. 18: Bjørneklobekæmpelse i Hyldagerparken 

 

23.5. kl. 18.30: Besøg Gate 21  
Kom med indenfor i byens projekthus Gate 21, og hør om alle deres grønne projekter og 

partnerskaber mellem kommuner, virksomheder og universiteter. Agenda Centeret inviterer. 

Tilmelding nødvendig til markussen@agendacenter.dk eller tlf. 43 62 20 15. 

 

24.5. kl. 18: Bjørneklobekæmpelse i Hyldagerparken 

 

1.6. kl. 18: Medlemstur til udstillingen om den smarte by 

Albertslund bliver netop nu udstillet på Dansk Arkitektur Center. Udstillingen hedder 

UPDATE - GØR BYEN SMART – og den skal vi selvfølgelig se! Om udstillingen står der: 

 

I gennem de sidste 10-15 år er vores liv blevet forandret radikalt af internettet og sociale 

medier. Nu er vores byer på vej igennem den samme digitale revolution. Med udstillingen 

Update sætter vi fokus på morgendagens smarte byer og rejser en debat om, hvordan vi kan 

bruge Big Data til at skabe bedre byer uden for meget big brother. 

Byerne er på vej på nettet og er ved at lære at kommunikere med sig selv og med borgerne. 

Skraldespanden fortæller når den er fyldt og bestiller en skraldemand. Lygtepælen 

registrerer om det er en fodgænger eller en bil der passerer og tilpasser lyset. Om 10 år 

taler bilerne med hinanden og undgår sammenstød, køer og propper. 

 

Vi har bestilt guide til en rundvisning onsdag den 1.6. kl. 18.00. Vi mødes på Albertslund 

station onsdag den 1. juni kl. 16:55 og tager S-tog og bus. Hvis det passer dig bedre, kan du 

også komme direkte til Arkitektur Centeret i Strandgade 27 B. Du skal så være der kl. 

17:50. 

 Du betaler selv for transporten, foreningen står for resten.  

Tilmelding nødvendig til markussen@agendacenter.dk eller tlf. 43 62 20 15. 

 

6.6. kl 18.30: Cykeltur på 3 stier i Albertslund du med garanti ikke kender 

Hvis du tror du kender Albertslund, så tro om! Vi kører ad 3 stier du med garanti ikke 

kender (alle sammen). Guide Jens Ohlsson og Povl Markussen 

 

16.6 kl. 18.30: Besøg DOLL 
Kom med indenfor i byens lyscenter DOLL og hør om deres arbejde med lys og Smart City.  

Tilmelding nødvendig til markussen@agendacenter.dk eller tlf. 43 62 20 15. 

 

Følg med på www.agendacenter.dk  
 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

http://www.agendacenter.dk/

