Tilbud til gangbesværede
Vi tilbyder at cykle dig i en rickshaw cykel
fra/til bopæl. Lav en aftale på
tlf. 61 85 90 77.
Piloterne i Cykling uden alder Albertslund

Program
9.45
10.00

Musik ved porten ved Holsbjergvej
Pladsen åbner med alle aktiviteter, workshops,
boder, kaﬀe, morgenbrød og juice
10.00-12.00 Træktur på pony
12.00
Der serveres kaﬀe og kage
13.00
Hestevognstur – Sankning af frø fra Hyldemarken og såning af frø i Birkelundparken.
14.00
Tak for i dag – pladsen lukker

GRØN DAG foregår på Albertslund Materialegård
og Genbrugsstation, Holsbjergvej 44.
Husk indgang KUN fra Holsbjergvej 44.

Tak til alle jer, der gør Grøn Dag til en dejlig dag
DN Albertslund, Albertslund Lokalhistoriske Forening, St. Vejleå Kogræsser og Naturplejeforening, 10% mere naturgruppen, Naturgruppen, FGU Vestegnen,
Drivhusets Venner, Sundhedsrådet, Nyttehaveforeningen Tikanten, Biavlere Landvad og Peter Lind, Grennessminde Gartneri, Grennessminde Bageri,
Dyregården Toftegård, 4H, Kulturøkologisk Forening, Albertslund Verdensmål Center, Materialegårdens og Genbrugsstationens medarbejdere, Ungecenteret,
Albertslund Forsyning, Albertslund Delebil, Albertsslund Cykler, Natur og Traﬁk, Sydamerne og Nørklergruppen/Nørklerne, Grøn Hverdag, KFUM Spejderne
Albertslund Gruppen, Cykling uden alder Albertslund, Miljø & Teknik, VOKS, Vridsløselille Fængsels venner, COOP, Bedsteforældrenes Klima Aktion,
Dansk Vegetarisk Forening, Vild i Albertslund, Overskud og HOFOR.

GRØN

DAG
2021
Lørdag den
18. september 2021
kl. 10-14
på Albertslund Materialegård
og Genbrugsstation

Fristende smagsprøver

Vild med
efterår

• Pandekager med hjemmelavet
syltetøj
• Økologisk morgenbrød, kage,
kaffe, the og juice

• Honning
• Vegetarisk mad
• Blødt vand

Grøn Dag fokuserer i år på biodiversiteten
i Albertslund. Her i efteråret er der stadig
væk masser at gøre i sin have eller på sin
boligforenings grønne arealer. Da det reg
ner en del og generelt er fugtigt, er det et
godt tidspunkt at så frø fra vilde planter el
ler plante vilde stauder, buske og træer.
Hvis du skal beskære eller måske endda
fælde nogle træer, så gem de mindste gre
ne til at lave kvasbunker, som dyr kan sø
ge ly i gennem vinteren. Lad også gerne de
større grene og træstammer ligge – det er
rigtigt godt for biodiversiteten i haven. Fug
ten vil hurtigt gøre grenene og stammerne
til egnede hjem for en række spænden
de svampe, laver, mosser og smådyr. Lige
ledes kan du lade sten i forskellige størrel
ser ligge i haven. Smådyr har stor glæde og
nytte af det skjul, der opstår mellem og un
der stenene, ligesom de også er meget gla
de for at sole sig på stenenes varme over
flader på solskinsdage.
Sammen kan vi gøre Albertslund kommu
ne til ”Danmarks vildeste kommune”, ved at
omlægge så mange m2 som muligt i biodi
versitetens tegn. Nøglesætningen er: Brug
vilde planter! Hvis du indrapporterer dine
vilde m2 til vejogpark@albertslund.dk sam
men med nogle gode billeder af projektet,
kan vi måske vinde 1 million kroner til et
valgfrit naturprojekt i Albertslund Kom
mune i den landsdækkende konkurrence
”Danmarks vildeste kommune”.
Find masser af inspiration og information
på www.albertslund.dk og www.dkvild.dk.

PRØV det selv
• Få en trækketur på en pony.
Kun fra kl. 10.00 til kl. 12.00
•S
 pejderlejr med rafter og
bålhygge

• Plantebyttebod: Tag en plante
med til Grøn Dag og få en anden
plante med hjem

især for b ørn
Kør med hestevogn og vær med til at sanke frø fra Hyldemarken
og så dem i Birkelundparken.
Afgang fra Materialegården kl. 13.00.
Forventet varighed ca. 1 time.

FÅ med hjem

KØB med hjem

• Vinterklargøring af din cykel
• Et hvidløg og blomsterfrø til haven
• Et godt råd fra gartneren
• Overskudsvarer fra Overskud
• Masser af nyttig viden om at skabe vild
natur i din have
• Viden om insekter og fugle i vild natur
• Kalkpellets til jordforbedring
• Flis og kompostmuld
• Kompostorme
• Genbrugsfund fra Drivhuset
• Gode råd om energi og lavtemperatur
fjernvarme
• Gode råd om elværktøj

• Økologisk krydderurter og blomster
• Honning
• Økologiske brød og kager
• Fuglekasser og insekthoteller

