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Kære Kulturøkologer 
 

10 % mere natur i Albertslund 

Bestyrelsen har besluttet at bakke op om Agenda Centerets og Naturgruppens initiativ om at få 10 

% mere natur i Albertslund. På næste side kan du se invitationen til udviklingsmødet, der afholdes i 

Kommunalbestyrelsessalen på rådhuset den onsdag den 13.4.  

 

Bydiversitet 

Vi fik rigtig gode reaktioner, da vi oplyste 

Kvickly-gavlen i forskellige farver. Nu skal vi 

så til møde med kommunen for at finde ud af, 

om og hvordan belysningen kan gøres 

permanent. I første omgang bliver det måske 

bare med en enkelt farve. Siden kan det udvikle 

sig med farveskift, og hvem ved, måske også 

bevægelige figurer og sådan – men nu skal vi 

ikke sælge skindet før… 

Tag i øvrigt også forbi DIK kollegiets støjmur 

en af dagene. Der er de ved at skabe et 200 

meter langt murmaleri!! Det bliver spændende 

at følge og at se resultatet  

 

Datoer: 

13.4. kl. 19: ”10 % mere natur i Albertslund?!” 

17.4.: Naturfredningsforeningens affaldsindsamling 

30.4.: Grøn Dag kl. 10-14. Vi stiller op med bl.a. kompostorm, Bydiversitet, konkurrence og 

”solceller til Afrika”. Har du lyst til at give en hånd med, så giv lyd. 

17.5. kl. 18: Bjørneklobekæmpelse i Hyldagerparken. 

24.5. kl. 18: Bjørneklobekæmpelse i Hyldagerparken. 

Endvidere planlægger vi trampeture, cykelture og en medlemstur. Mere om det senere. 

 

Kontingent 2016 - spring over hvis du har betalt  

75,- for en person. 100,- for en husstand. 500,- for en organisation. Pengene kan enten 

overføres til vores konto i Merkurbank 8401 1110222, eller du kan stikke hovedet ind i Kanalens 

Kvarter 32 og betale kontant. 

 

Følg med på www.agendacenter.dk  
 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

 

 

http://www.agendacenter.dk/


    

10 % mere natur i Albertslund?! 
Utopi eller lader det sig gøre? 

Et godt spørgsmål – vi gerne vil prøve af! 

Derfor indbydes du til et udviklingsmøde om emnet  

onsdag den 13. april kl. 19:00 i kommunalbestyrelsessalen/Rådhuset 

I dag består Albertslund af 40 % by og 60 % natur. Kommunalbestyrelsen har netop 

besluttet en ny Vision for Albertslund. I den står der, at vi skal have ”50 % By og 70 % Natur 

= 120 % Albertslund”. Altså på samme tid en fortættet by og mere natur.  

Det er en udfordrende vision, for hvordan skaffer vi 20 % mere Albertslund!?  

Agenda Centeret og Naturgruppen har sat sig sammen for at se, hvordan det lader sig gøre at 

skaffe de 10 % mere natur – for vi tror på, at vi kan!  For at kunne indfri visionen kræver 

det, at vi både skal have flere kvadratmeter natur, og at vi får større 

biodiversitet/mangfoldighed i vores natur.  

De overvejelser, vi har gjort os, og de ideer vi har, vil vi gerne forelægge for en bredere kreds 

af interesserede borgere. Vi har brug for andre og friske øjne, der kigger på ideerne, 

kommenterer og giver indspark. Derfor indbyder vi til et udviklingsmøde onsdag den 13. 

april kl.19:00 i kommunalbestyrelsessalen. 

Program: 

1. Velkommen og introduktion til ”10 % mere natur i Albertslund”  

    Povl Markussen, Agenda Center Albertslund 

2.  Hvilke muligheder og kvaliteter for by og borgere giver mere natur  

     Arne Lie & Katrine Søbye, Naturgruppen i Albertslund 

3. Hvordan får vi mere natur i byen? konkrete eksempler fra ind – og udland.  

    Jens Thejsen, konsulent, Byens grønne områder  

4. En blanding af debat, ideudveksling, måske små workshops og plenum.  

5. Opsamling og hvad gør vi nu. 

Der er ingen tilmelding, du skal blot være interesseret og gerne ville bidrage til processen. 

Ønsker du at høre mere, kan du kontakte Naturgruppen, Arne Lie tlf. 7252-1500, 

naturgruppenalbertslund@gmail.com eller Agenda Centeret, Povl Markussen, 

markussen@agendacenter.dk tlf. 4362-2015. 

 

Arrangementet er et samarbejde mellem  

Agenda Center Albertslund og Naturgruppen i Albertslund 
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