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Kære Kulturøkologer 

 

Årets lyspunkt: Small Living, Peter Friis 

Fredag den 22. december overraskede vi i den grad 

formanden Peter Friis, fra foreningen Small Living 

Albertslund, da de fik Årets Lyspunktpris. Men de 

fortjente den, fordi de går nye veje, og sætter nye 

måder at bygge og bo på dagsordenen i Albertslund. 

Perspektivet er ikke, at vi alle skal bo i Small Living 

bofællesskaber, men det er inspirerende, og man bør 

altid have respekt og være nysgerrig overfor 

mennesker, der gør tingene på en anden måde end en 

selv.  

Sammen med prisen fulgte en stor kurv, eller det vil 

sige, da Small Living lægger vægt på at bevare 

beplantningen på grunden, så var kurven skiftet ud med et insekthotel, der kan sættes op på grunden 

i Randager. Insekthotellet var fyldt med julegodter, blomster og et diplom, hvorpå vi havde skrevet:  

 

”Årets Lyspunkt 2017” 

Prisen for en ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet! 

Prisen tildeles i 2017 Small Living Albertslund v. formand Peter Friis, der har sat en ny boform på 

dagsordenen i Albertslund. Small Living vil skabe et bofællesskab på Randager. Her vil de bygge 

20 træhuse med tilhørende fælleshus på skruefundamenter med et minimalt energiforbrug. Husene 

vil være funktionelt indrettet på maks. 90 m2. På grunden bevares beplantningen og regnvandet 

håndteres. Bofællesskabet vil være egnet til alle aldersgrupper. Konceptet sikrer en bolig, der er til 

at betale for almindelige indkomster. Small Living er meget vigtig og spændende i forhold til 

fremtidens boliger og boformer i Albertslund  

Tak – I gør byen bedre! 

 

Grøn Dag lørdag den 5. maj. Ingen ”Grøn Dag” uden KØF. Vi har derfor tilmeldt os. I år er det 

overordnede tema Klima, men som de andre år er der også fokus på økologi, have og genbrug mv. 

Bestyrelsen har endnu ikke fastlagt, hvad vi stiller op med, men godt bliver det  

 

Kontingent 2018. Kontingentet er, som det altid har været: 75,- for en person. 100,- for en 

husstand. 500,- for en organisation. Pengene kan enten: 

1. Overføres til vores (dvs. Agenda Centerets) konto i Merkurbank 8401 1110222, eller  

2. Du kan stikke hovedet ind i Kanalens Kvarter 32 og betale kontant. 

 

Følg med på www.agendacenter.dk  
 

Med venlig hilsen  

Povl Markussen 

http://www.agendacenter.dk/

