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Agenda Center Albertslund tilbyder  
hjælp og vejledning  

om planter og udearealer 
 
 

 



Rådgivning om udearealerne   

   

Agenda Center Albertslund   

Agenda Centret tilbyder 
 

Agenda Center Albertslund tilbyder rådgivning om planter, og udarbejdelse af 
projekter på udearealerne, herunder udbudsmateriale til licitationer. 
 
 

Hvad kan vi 
 

Agenda centerets rådgivning dækker over de fleste typer arbejder indenfor de 
grønne områder; hvad enten det er i den private have, i boligafdelingen, 
grundejerforeningen, institutionen eller i større naturområder som Vallensbæk 
mose. 
 
Vi laver både registreringer, pleje- og vedligeholdsplaner, forslag til 
renoveringer, udbudsmateriale, tilsyn, kursusvirksomhed og almindelig 
rådgivning – alt med sigte på miljøhensyn og attraktive udearealer.  
 
Selve rådgivningen bliver skræddersyet til den konkrete situation. Det kan 
være i form af markvandringer, små notater om specifikke emner, uformelle 
håndskitser eller bare telefonisk. 
 
Vi lægger vægt på at plejeanvisninger og projektforslag bliver udarbejdet i tæt 
samarbejde med brugerne og prioriterer derfor dialogen.  
 
 
 

Hvem står for rådgivningen 
Rådgivningen varetages af landskabsarkitekt mdl Poul Erik Pedersen, som er 
ansat i Agenda Centret, og omfattet af en professionel rådgiveransvars-
forsikring. 
 
 

Hvad koster det 
 

Telefonisk rådgivning, markvandringer, oplæg på beboermøder og 
tilsvarende ydelser er gratis for alle Albertslunds borgere, foreninger, 
virksomheder og institutioner. 
 
Større projekter – samt arbejde udenfor kommunegrænsen – udføres mod 
betaling på grundlag af timeforbruget. Ring og hør nærmere for udarbejdelse 
af tilbud. 
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  Agenda Center Albertslund 

Referencer 
 

Vi har i de seneste år blandt andet udført følgende opgaver: 
 
� Strategi- og plejeplaner for bl.a. 

Morbærhaven, Topperne, Røde 
Vejrmølle Park, VA 4 Syd, VA 4 
Nord og Godthåbsparken  

 

� Notat om Bjørneklo med forslag 
til kommunal handleplan for 
bekæmpelse 

 

� Kortlægning af træers placering 
ifht. kloakkerne, med individuel 
risikovurdering, for VA 4 Nord 

 

� Udbudsmateriale og licitation for 
drift af grønne områder i Godt-
håbsparken, Hyldespjældet og 
I/S Vallensbæk Mose 

 

� Projekt til plantning af stauder og 
frugttræer (gamle sorter), på 
forarealerne til Albertslund Syd 

 � Grønne kurser og ekskursioner 
for ejendomsfunktionærerne i 
VA, AB, AKB, DIK, m.fl. 

 

� Underviser på BL’s årlige in-
spektør- og driftslederuddan-
nelse 

 

� ’Basisnotater’ for udearealerne 
i bl.a. Herstedøster Landsby, 
AB Syd, VA 4 Række, VA 6 
Vest, DIK, Bæk- og Fosgården, 
Poppelhusene, Morbærhaven, 
AKB Hedemarken 

 

� Inspirationshæfte til brug for ny 
udviklingsplan for Fælledpark-
en, for Agenda 21 Østerbro  

 

� Konsulentvirksomhed for Syd 
2020 – Strategi for Beplantning 
i Albertslund Syd 
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Agenda Centrets arbejdsgrundlag 
 

Agenda Centrets formål er at hjælpe omstillingen til bæredygtighed i 
Albertslund på vej. 
 
Derfor hviler vores rådgivning på en målsætning om miljøvenlige løsninger. 
 
Det betyder, at de projekter vi laver bygger på følgende: 
 
− Ingen sprøjtegifte 
− Ingen kunstgødning 
− Ingen trykimprægneret træ, eller andre miljøskadelige materialer 
− Hellere jord og planter end fliser. Hellere fliser end asfalt 
− Størst mulig frodighed 
− Størst mulig variation 
− Bedst mulige vilkår for det naturlige insekt- og dyreliv, mariehøns og 

småfugle. Herunder udstrakt brug af hjemmehørende, danske planter 
− Opløftende og glædespredende oplevelser på alle tider af året 
− Bedre muligheder for at udearealerne kan indbyde til ophold og fælles 

aktiviteter 
 
Udover at fokusere på den miljøvenlige målsætning, tager vores rådgivning 
selvfølgelig også fuldt hensyn til sikkerhed, holdbarhed, funktion, økonomi, 
æstetik samt overkommelig vedligeholdelse. 
 
 
 
 

 


