
Åben Svinepyt den 23. september
Afspærringerne blev fjernet og den nye Svinepyt blev åbnet for publikum lige inden sommerferien. Det er 
der rigtig mange, der allerede har benyttet sig af på cykel, til fods og med hund. Men nu skal byens nyeste 
sø også officielt indvies. Det sker når HOFOR inviterer til ”Åben Pyt” torsdag den 23. september kl. 1618, 
hvor alle er velkommen til at kigge forbi. Her kan man få syn for sagen og en forklaring af projektlederen 
fra HOFOR om, hvordan klimasikringen fungerer. Verdensmål Centeret og Naturgruppen vil også være 
tilstede og modtager meget gerne reaktioner og ideer til udviklingen af området. Svinepytten handler 
nemlig ikke kun om klimasikring, men er også en del af naturprojektet Biotopia.

Der er allerede rigtig mange, som besøger Svinepytten. I sommervarmen fik hundene en dukkert og børn 
og unge balancerer på stenvolden. Albertslunderne har taget området til sig. I anlægsperioden har der været 
mange nysgerrige spørgsmål og det er skønt at opleve, hvor meget folk interesserer sig for deres 
lokalområde.

Anlægget er stadig lidt bart at se på, men hist og her står høje solsikker og andre planter. Til november 
bliver der plantet træer og buske på nogle af de åbne arealer, så der skal nok komme planter på 
jordskrænterne. Men meget får også lov til at komme naturligt. Derfor er der ikke blevet sået græs. Græs 
har en tendens til at dominere over andre planter, og vi har rigeligt med græs i Birkelundparken. Der skal 
også være plads til andet.

Og der er allerede nogen, der har smidt frø i området. I hvert fald er der kommet en del solsikker, og dem 
finder vi ellers kun på marker og i haver. Men flot ser det ud, og nu er næste skridt at få opsat bænke, så 
man rigtig kan sidde og nyde udsigten.

Svinepytten besigtiges af HOFOR, kommunen, Naturgruppen og Verdensmål Centeret


