Kære Netværk for ”10 % mere natur i Albertslund”
Svinepytten er åbnet
I har måske læst det i AP, men renoveringen af
Svinepytten er (stort set) færdig, byggehegnet er fjernet
og hele området er igen åben for offentligheden  og til
november kommer entreprenøren igen og planter træer og
buske i området. De tre store stammer fra de gamle pil
skal også flyttes på plads, så de kommer til at ligge
nogenlunde der, hvor træerne stod, før de blev fældet. Det
er sjovt at se, hvor meget kraft der er i stammerne,
hvordan træerne skyder, selvom de ikke længere har
noget rodnet.
Nye plantninger og dronefoto
Pilen skyder lystigt, selvom de for længst er fældet

Vi har haft et godt samarbejde med HOFOR både om etablering af Svinepytten og om formidlingen af
projektet, men der er også sket smuttere, og dem må vi så lære af. Bl.a. var vi ikke klar over, at der kom en
betonkant med sten hele vejen rundt om Pytten. Det ser ikke så naturlig ud, som vi kunne have ønsket os.
Det har vi så haft møde om. Og dialogen fortsætter i de
kommende måneder, hvor der også skal plantes
hjemmehørende arter af vandelskende planter samt
bregner rundt omkring Svinepytten, men det meste af
området er lagt ud til naturlig succession, hvor det der
vil komme, må komme.
HOFOR var også så flinke, at tage et dronefoto af
Biotopia, da de alligevel var i gang med at fotografere
Svinepytten oppefra. Og det skal I være de første til at
nyde synet af
Biotopia med Svinepytten og Verdensmållunden set fra oven

Arrangementer og træer
Lige nu arbejder vi på efterårets arrangementskalender, hvor vi bl.a. planlægger cykelture, Åben have,
træseminar og træplantninger. I november og december er det bedst at plante træer, så der skal vi have
nogle af de træplantninger, vi har planer om, ud af pipelinen. Når vi har brug for friske folk med spader,
hører I fra os
Onsdag den 1. september – KØF hjælper biodiversiteten i Biotopia
Den første onsdag i hver måned fra kl. 10 til 12 kan du sammen med Kulturøkologisk Forening (KØF)
hjælpe til i Biotopia. Næste gang er den 1.9. Som noget helt nyt har KØF taget på sig at holde
Birkelundparken fri for Vild Pastinak, der kan give eksem lige som bjørneklo. Hvem ved, måske kan det
smitte, så andre adopterer andre områder i byen
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