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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund 

 

Kære Kulturøkologer 

 

Foreningernes Dag 

Igen i år deltog vi i Foreningernes Dag i A-centeret. Vi fortalte om det, vi sådan går og laver – bjørneklo, 

trampeture, solceller til Afrika, cykelture, mosaikker og senest nu også vores planer om udsmykning af 

huse. Det blev til mange gode snakke og såmænd også til 4 nye medlemmer. Velkommen til jer i vores 

lille forening. Dejligt I vil være med og bakke op. 

 

Årsmøde onsdag den 8.10. kl. 18.30 

Årsmødet i KØF bliver i år onsdag den 8. oktober i Agenda Centeret i Kanalens Kvarter 32. 

Dagsorden bliver som vedtægterne foreskriver, og I vil senere få bestyrelsens beretning og forslag til 

handleplan 2015 sendt ud - men nu har I i hvert fald datoen.  

I forhold til handleplanen, så tænker bestyrelsen på, at udsmykke nogle huse. Ideen er at få rejst en 

diskussion om, hvor ens vores huse egentlig skal være, og hvad man selv har lov til at gøre med sit hus. 

F.eks. er Rækkehusene i Syd i fuld gang med at blive renoveret. De bliver bare rigtig, rigtig moderne, 

energirigtige og flotte! Men omvendt så er der 550 af dem - stort set fuldstændig ens! Række efter 

række! Det kan godt gå hen og blive lidt småkedeligt og uinspirerende, og det lægger ikke op til 

oplevelser, at stoppe op, at mødes, en snak og fællesskab.  

Spørgsmålet er også, om byens andre boligområder skal renoveres lige så ”ens”, for de mennesker der 

skal bo i husene, er jo ikke ens..  

Det nye højhus i A-centeret har også været på tale. Skal det bare stå som en betonklos, eller trænger det 

ikke allerede til at blive smukkeseret og måske få en ”skov” på taget!?  

Der er uden tvivl grobund for en god diskussion, og den vil bestyrelsen gerne rejse. Vi har allerede flere, 

der gerne vil lægge hus til en omgang udsmykning - og så må vi jo se, hvordan det udvikler sig, hvis ellers 

Årsmødet er med på den :o) 

  

Kalender: 

- Onsdag den 15. oktober kl. 14.00.  Trampetur på Store Vejleå Trampesti. 

Sted: Roskildevej ved Roskilde kro. Guide: Povl Markussen 

- Torsdag den 16. oktober kl. 14.00. Trampetur på Store Vejleå Trampesti 

Sted: Roskildevej ved Roskilde kro. Guide: Povl Markussen 

- Fredag den 17. oktober kl. 14.00. Børne-trampetur til Mosemandens træ 

Sted: Snubbekorsvej ved golfbanen hvor cykelstien krydser vejen. Guide: Tove Jensen 

- Lørdag den 18. oktober kl. 14.00. Kend-din-(nye)-by-cykeltur  

Sted: Agenda Centeret, Kanalens Kvarter 32. Guide: Povl Markussen 

 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 


