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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund 

 

Kære Kulturøkologer 

 

Vi er ved at være igennem vores store 20-års-jubilæums-aktivitets-program. Der har været 

lidt for enhver smag, og vejret taget i betragtning, så har fremmødet været helt Okay – dog med 

en tendens til, at cykelturene har været lidt tyndt besat. Det har bestyrelsen tænkt over og 

planlægger nu at geare ned på antallet af cykelture, men så f.eks. prøve at lave en for (især) 

nytilflyttere. En ”Kend-din-nye-by” cykeltur. 

I forhold til Trampeture vil bestyrelsen også forsøge at få nye grupper til at trampe med – 

børnehaver, skoler, SFOér, løbeklub… Og i begyndelsen af august uddeler vi Trampestihæftet i 

hele Albertslund Vest, og vi prøver med en morgentur den 8.8 kl. 8.08 og en fyraftenstur den 

17.8. kl. 17.08.  

 

Men på lørdag har vi vores sidste jubilæums-cykeltur. Den går langs Harrestrup Å. Vi 

starter i det små og fredsommelige ved åens udspring her i Albertslund, og så følger vi den ellers 

hele vejen ad byens ”bagside”, for at ende op ved Danmarks største afløbsprojekt med to 3 

kilometerlange rør (og 3 meter i diameter) under Vigerslevparken, der skal sikre, at der er plads til 

spildevandet, så det ikke forurener åen, og så skybrud ikke fører til oversvømmelser. Det er et 

spektakulært projekt til over en halv milliard! Men så kan der også laves en ny badestrand ved 

Harrestrup Å’s udløb. 

Undervejs ser vi, hvordan åen går under (!) Vestvolden, vandværket som (formentlig) skal 

modtage vandet fra kommende boringer i Vestskoven, vi ser hvor vandet løftes op i Damhussøen 

og meget mere. 

Det er på lørdag den 21. juni på cykel kl. 11.00 fra Agenda Centeret – tag gerne en madpakke 

med. Guide: Povl Markussen 

 

Kalender: 

- Bjørneklobekæmpelse i Hyldagerparken tirsdag den 17.6. kl. 18.00. 

- I Love Albertslund tur ”Bier i baghaven”. Torsdag den 19.6. Cykelafgang kl. 15.45. Kanalen 32. 

- Harrestrup Å cykeltur. Lørdag den 21.6. kl. 11.00 fra Agenda Centeret, Kanalen 32. 

- I Love Albertslund tur ”Hvor urinen bruges”. Tirsdag d. 24.6. Kanalens Kvt. 32 kl. 16.30. 

- Cykeltur med jazz i juli. Datoen er endnu ikke fastlagt. Følg med i AP ”Tid og Sted”.  

- Morgentrampetur den 8.8 kl. 8.08. 

- Fyraftenstrampetur den 17.8. kl. 17.08. 

- Foreningernes Dag lørdag den 6. september kl. 10-14.                                 Med venlig hilsen 

- Årsmøde i KØF den 7.10. kl. 18.30.                                                       og god sommer til alle 

 

Povl Markussen 


