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Kære KØF’er

Cykeltur til byens farver og udsmykninger. Vi kører en tur rundt for at se folks egne 
udsmykninger af byen. Det er beboere, skoleelever, graffitikunstnere og foreninger, der på hver 
deres måde har udsmykket deres lille del af Albertslund. Det er lige fra den store støjmur ved DIK 
kollegiet, til murmalerier, udskæringer, facade malerier, mosaikker og festligt bemalede bænke og 
fuglekasser. Turen er inspireret af motiverne fra vores Bydiversitets plakater. Tove og Joan er 
guider på turen, der starter ved apoteket mandag den 10. september kl. 18 

Lys på Kvickly gavlen – endelig. Mandag den 24. september tændes der farvet lys på Kvickly-
gavlen ud mod jernbanen. Det er noget, vi har foreslået og arbejdet for i laaang tid – og nu sker det. 
Kommunen laver et lille arrangement i den forbindelse. Vi kender ikke indholdet endnu. Men 
reserver dagen og mere følger. 

Trampestien afkortes og gøres rund. Bestyrelsen har besluttet, at ændre og afkorte Trampestien. 
Vi prioriterer stykket i skoven ved golfbanen, laver en sløjfe, så man kan gå ind og ud samme sted, 
og så opgiver vi ellers at vedligeholde resten. Trampstier er jo netop ikke en gang for altid givet, de 
gror til igen, når de ikke bliver trampet mere. Så nu revitaliserer vi Trampestien, ved at lave en ny 
rute og skabe en ny oplevelse. 

Mere natur i Albertslund. Endvidere arbejder bestyrelsen også på, at bakke op om mere natur i 
Albertslund - konkret om at hjælpe til i Biotopia i Birkelundparken. Planen er at mødes, hygge sig 
og lave lidt lettere arbejde i Biotopia, som f.eks. indsamle frø, passe hegn og sørge for at info-
skiltene er intakte. Første gang vi mødes er onsdag den 3. oktober kl. 10. Mere følger.

Indkaldelse til Årsmøde tirsdag den 2.10. kl. 18.30. Årsmødet bliver i år holdt tirsdag den 2. 
oktober i Agenda Centeret i Kanalens Kvarter 32. Dagsorden er:
                      1. Formalia
                      2. Bestyrelsens beretning (herunder regnskab 2017 og handleplan 2019)
                      3. Indkomne forslag (skal være fremsendt senest den 27.9.)
                      4. Budget 2019 (herunder fastsættelse af kontingent)
                      5. Valg til bestyrelsen (formand, næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer),
                          2 suppleanter og 2 til Agenda Centerets bestyrelse.
                      6. Andet
Bestyrelsens beretning og forslag til næste års handleplan udsendes senere. Forslag til budget 2019 
forelægges på Årsmødet.
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