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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund 
   

Kære Kulturøkologer 
    

Beretning 2013-14 og Handleplan 2014-15. Forud for Årsmødet onsdag den 8.10. kl. 18.30 i 

Kanalens Kvarter 32, får I her Bestyrelsens Beretning for det forgangne år og forslag til Handleplan 

2014-15. Beretningen er vedhæftet/vedlagt, mens Handleplanen kommer her: 

 

- Opliv/oplev din by!: Rejse diskussionen om (de nyrenoverede) boligområdernes ensformige 

udtryk, ved at udsmykke nogle huse i forskellige boligområder. Herunder også rejse diskussionen 

om det nye plejecenters udseende, og muligheder for at gøre det mere spændende.  

- Store Vejleå Trampesti: Vedligeholde Trampestien, arbejde for at den bliver trampet godt til og 

tilbyde guidede Trampeture, bl.a. i uge 42, og til skoler og institutioner. Opsætte en folderholder. 

- ”Grøn Dag - Sund Dag”: Deltage i kommunens Grønne Dag på Materialegården og bl.a. 

producere og uddele kompostorm. Vi vil sætte fokus på udsmykningen af byen (det kan være med 

tegne konkurrence. Grønne planter som præmier. Plakater med udsmykkede døre og huse). 

- Indsamling til Afrika: Donere solceller til Afrika. Det kan være i form af solcelleanlæg, 

solcellelamper og solcellerregnemaskiner. 

- Bjørneklobekæmpelse: På frivillig basis i Hyldagerparken og i Store Vejleådalen inkl. 

motorcenteret for Albertslund kommune. 

- Mosaikkerne: Vedligeholde mosaikkerne og oplyse Klodemosaikken under COP 20 i Lima fra 

den 1. december til den 12. december 2014. Markere 5-året for klodemosaikken med et offentligt 

arrangement.  

- Cykel- og medlemstur: Efter behov og muligheder; herunder en Kend-din-(nye)-by-cykeltur i 

uge 42. 

- Lyseslukkerprisen 2014: Uddeles af bestyrelsen i december. 

- Foreningernes dag: Deltage i Foreningernes Dag i september 2015. 

 

Dagsorden på Årsmødet er i flg. vedtægterne. 

 

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 


