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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund

Kære Kulturøkologer

Hør nattergalen på Trampestien. 
Nu er de fire forårstrampeture på Trampestien også vel overstået med pæn deltagelse, så det er  
bare godt - og samtidig er vi blevet en erfaring rigere. For når vi indbyder til en Tematur, så 
kommer der flere nye med ud og tramper. Derfor tænker bestyrelsen nu mere i Temature på 
Trampestien,  end ”Fire-på-stribe-ture i  foråret”.  Og vi lægger ud  onsdag den 12.  juni kl.  
21.00 fra Roskilde kro, hvor Lars A. Clark fra Dansk Ornitologisk Forening vil være guide på 
en Nattergaletur. 
Andre temaer vi  har på tegnebrættet er  en Solnedgangstur, en Efterårstur, en fast årlig tur 
sammen med DN i Høje Taastrup, og så arrangerer vi naturligvis en Trampetur, når vores nye 
Trampeturhæfte er klar. Det er så heldigt, at vi af Friluftsrådet har fået kr. 7.500 til hjælp til 
tryk af en nye Turguide til Trampestien, så den skal vi nu til at lave.

Højsæson for bjørneklo (og -bekæmpelse)
Vi kan altid bruge en hånd ekstra mod bjørnekloen, så nu prøver vi, at henvende os specielt til 
beboerne  i  Vest,  om at  være med til  bekæmpelsen i  Egelundparken.  Sammen med  Claus 
Lythans fra DN, som selv bor i Vest, har vi inviteret til bekæmpelse tirsdag den 11. juni kl. 
9.00. Realistisk set bliver det jo nok ikke et tilløbsstykke – men lidt har også ret, og hvis 
nogen vil være med, så er det bare at møde op, hvor den nye asfaltsti starter mellem Lavager 
og Lodager.
I Hyldagerparken / Motorcenteret  går vi  næste gang i krig tirsdag den 18.6. kl.  18.00. Vi 
mødes ved Dyregården.

Andet
På Grøn Dag fik vi både uddelt kompostorm, slået  et  slag for høns i haven, sat  fokus på 
pesticidrester i fødevarer og udloddet en præmie i form af et frugttræ og en bog om økologisk 
mad. Hverdagscykelturene samlede ikke helt så mange som tidligere, derfor overvejer vi at 
ændre i konceptet, så turene fremover kan have et mål - f.eks. at vi kører til et arrangement. 
Efter flere års fravær, har vi planer om igen at deltage i Foreningernes Dag i A-centeret den 
7.9. Vores næste tunnelmaleri bliver, om alt går som tænkt et ”I Love Albertslund” maleri. 
Men  nu  må  vi  se.  Imens  kan  du  følge  kampagnen  på: 
http://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
Og kunne du tænke dig at komme med til vindmøllerne og Avedøreværket, så se bagsiden  

Følg med på hjemmesiden
Følg med i hvad der sker i KØF, Agenda Centeret og for den sags skyld også i Albertslund 
på www.agendacenter.dk. Vi opdaterer hver uge.

Med venlig hilsen og god sommer!
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