
I Love Albertslund 

Formålet med kampagnen er 

at fokusere på alt det, der gør 

Albertslund til et dejligt sted 

at bo.  

Vi vil vise, at vi er stolte af 

vores by og sammen vil vi 

værne om byen, dens fysiske 

miljø og udviklingen af de 

mange muligheder den giver 

os for at få et godt, sundt og 

indholdsrigt liv. 
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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund 

 

Kære Kulturøkologer 

 

”I Love Albertslund” 

Nu er der ved at blive fyret godt op under Agenda 

Centerets nye kampagne ”I Love Albertslund” som vi 

støtter. Mange af de 100 forskellige plakater med 

albertslundere, der på hver deres måde elsker 

Albertslund, er trykt eller godt på vej gennem 

trykkerimaskinen. De kommer op rundt om i byen, og 

har du et lokalt sted, hvor det vil være oplagt at hænge 

en eller et par stykker, så kig forbi og få dem – vi har 

brug for hjælp, for vi har tusind plakater, og ikke en 

chance for selv at hænge dem op alle sammen… 

 

Følg i øvrigt kampagnen og se plakaterne på: 

http://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

Det første store arrangement i kampagnen er I Love-

konferencen den 6. april. Vi har engageret fire 

spændende oplægsholdere. Projektlederen fra ”I Love 

Helsingborg”, som det er lykkedes at engagere 

37.000 borgere. Direktøren i Hold Danmark Rent, der 

ved noget om, hvordan folk har det med affald, der 

flyder og hvad man kan gøre ved det. Københavns 

kommune, der længe har arbejdet med Nudging – det 

venlige lille puf, der kan få ting til at ske. Og så en 

forsker fra Aarhus Universitet, der har undersøgt, 

hvad der gør os lykkelige. Kombineret med 

workshops om hvordan vi kan udvikle I Love- 

kampagnen, til at gøre gavn for os selv, hinanden og 

vores by, så skal det nok blive en rigtig rigtig god, 

inspirerende og spændende dag.  

 

I Love-konferencen afholdes på Gymnasiet (indgang fra Vædderens Kvt.) lørdag den 6. 

april fra kl. 10 til kl. 16 – med kaffe og brød fra kl. 9.30. Tilmelding til 

markussen@agendacenter.dk eller tlf. 43 62 20 15.  

 

På sidste KØF-bestyrelsesmøde blev det besluttet, at gøre bl.a. bjørneklobekæmpelsen, 

affaldsopsamling på Trampestien og tunnelmalerier til en del af ”I Love Albertslund”. 

http://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
mailto:markussen@agendacenter.dk


Trampestien – vinter og forår  

Trampestien kan også gås om vinteren – i hvert fald trampede i gennemsnit 18,5 med på 

vores fire ture i februar. Den ene gang gik Poul Evald fra DN med, og det trak nye folk til, 

så nu har vi entreret med Lars Clark fra DOF – han går med på en af de kommende ture.  

Der er også blevet lagt en geo-cach ud, så skattejægerne har noget at gå efter.  

 

På turene fik deltagerne også historien om 

Mosemanden mm. Den tog kegler. Men den er nu 

også sød :o) – den er vedlagt, så se selv. 

 

Vi har et problem med at komme igennem det mest 

sumpede område i Egelundparken, men som vi altid 

har sagt, hvis det er for vådt, så må man gå tilbage 

og udenom – det er et vilkår og noget af charmen 

ved Trampestien. 

 

Lige som turguiderne til Vestskoven og 

Kongsholmparken, kunne vi godt tænke os en 

turguide til Trampestien. Derfor har vi søgt 

Friluftsrådet om kr. 15.000 til trykning. I skrivende 

stund er det lige op over, at vi får svar… 

 

De næste fire guidede Trampeture bliver de fire 

søndage i april. Alle kl. 11.00.  

* Den 7.4. er Povl guide.  

* Den 14.4. er Torben guide.  

* Den 21.4. er samtidig med, at der er DN’s 

store affaldsindsamlingsdag, så da 

kombinerer vi turen med affaldsindsamling 

og vedligehold af stien. Og endelig er der,  

* Den 28.4. hvor Tove er guide sammen med 

Lars Clark fra DOF, så der kommer særlig 

fokus på fuglelivet. 

* Ud over de fire ture laver vi en særlig 

Nattergaletur med Poul Evald, men den er der 

ikke dato på endnu. 

Fra en af vinterens trampeture 

 

Grøn Dag – Sund Dag den 4. maj  

Traditionen tro deltager vi på kommunens Materialegård til Grøn Dag – Sund Dag. I år 

bidrager vi igen med madetik, ved at sætte fokus på pesticidrester i frugt og grønt. Vi laver 

et spørgeskema og udlodder et æbletræ i præmie. Og så låner vi en ”hønsefræser” – et 

flytbart bur med høns i, som man kan flytte rundt i haven og på den måde få ”fræset” 

haven. Endelig er der som altid kompostormene. 

For at kunne få det hele til at fungere, er vi nødt til at have lidt hjælp, så kan du være med 

helt eller delvist lørdag den 4.5. mellem 10 og 14, så giv en melding. Der kommer altid 

mange mennesker og det er rigtig hyggeligt  

 



Bjørneklobekæmpelse 

De første bjørneklo er allerede brudt igennem den frosne jord, og lige pludselig skal vi 

allerede ud med spaden for at stikke dem i Store Vejleådalen. Siden kommer så de fælles 

bekæmpelsesdage i Hyldagerparken og Motorcenteret bliver i år:  

* Tirsdag den 7.5. kl. 18.00.  

* Tirsdag den 28.5. kl. 18.00.  

* Tirsdag den 18.6. kl. 18.00. 

Vi mødes ved Dyregården alle tre gange. 

 

Hverdagscykelture til landsbyer 

Der er også relativt længe til forårets hverdagscykelture, men I får alligevel lige datoerne:  

* Den 6.5. til Skovlunde-Ejby-Harrestrup / Guide Torben 

* Den 13.5. til Torslunde-Reerslev-Kildebrønde / Guide Povl 

* Den 20.5. til Brøndbyøster-Brøndbyvester-Vallensbæk / Guide Tove 

* Den 27.5. til Herstedøster-Herstedvester-Vridsløselille / Guide Torben 

Alle ture er kl. 18.00 fra Agenda Centeret. 

 

Send os din genbrugside 

Du risikerer at vinde en lækker økologisk kurv, hvis du har en god genbrugside, som du 

sender til Agenda Centeret. Så det er måske ikke så ringe endda. Se nærmere om hvad og 

hvordan på vedlagte løbeseddel. 

 

Kontingent 2013 

De fleste af jer har for længst betalt årets kontingent, men der er også nogen, der mangler. 

Til dem er der vedlagt en lille venlig påmindelse, så I også i 2013 kan få tilsendt 

nyhedsbreve og bakke op om vores lille forenings vigtige (!) arbejde  

Husk at give besked ved flytning! 

 

Følg med på hjemmesiden 

Følg med i hvad der sker i KØF, Agenda Centeret og for den sags skyld også i 

Albertslund på www.agendacenter.dk. Vi opdaterer hver uge. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Povl Markussen 

http://www.agendacenter.dk/

