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Drømmen om mere natur tager form – i Birkelundparken. Om 35 år vil der bo dobbelt så
mange mennesker i byerne – dvs. om 35 år vil der være dobbelt så meget by i verden. Det er et
kæmpe globalt byggeprojekt, vi står ved begyndelsen af. Og passer vi ikke på, så bliver det grønne i
byen taberen, mens stål, asfalt, glas og beton breder sig. Også derfor vil vi gøre, hvad vi kan, her
hvor vi er, for at skabe mere natur i vores by.
Omdrejningspunktet for det er ”Biotopia” i
Birkelundparken. Biotopia laver vi sammen
med Naturgruppen. Det skal være et sted med
en mere robust og varieret natur, med nye
naturoplevelser, med gode læringsmuligheder
for skoleelever og ikke mindst med mulighed
for at lade sig inspirere til at gå hjem og
skabe mere natur i egen have og på
fællesarealer.
På arbejdsdagen i august var vi 15 friske folk
i alle aldre der fik bygget videre på
brændemuren, så den nu er 10 meter, den fik
skovjordbær på toppen, og samtidig fik vi
bakset en 300 kilo tung sten ind i den, som nu kan blive varmet op af solen, og skabe et særligt
miljø for alt det småkravl, der vil begynde at nedbryde træet. Ved at fodre nederst i fødekæden,
skaber vi forudsætninger for liv længere oppe i den. Men vi fik også sorteret de store træstammer til
det kommende insekthotel, vi fik opsat fuglekasser og plantet de første buske til citronsommerfugle
og bier. Så alt i alt skrider det fint frem.
Det er også meningen at Svinepytten skal genetableres som sø. Derfor har vi kontakt med HOFOR,
som vi har lovet et oplæg til, hvordan søen bedst kan genetableres som regnvandsbassin og samtidig
tage maksimalt hensyn til naturen.
Vil du følge med i udviklingen af Biotopia på første hånd, så send en mail til
markussen@agendacenter.dk, og kom med på maillisten.
Lugt og fluer i madaffaldet. Der har hen over sommeren været nogen, der har været generet af
fluer og lugt fra madaffaldet. Vi anbefaler derfor, at madaffaldet dryppes godt af, inden det kommes
i den grønne pose, at posen får en god knude på, og at den lægges forsigtigt ned i beholderen. Har
man to-delte beholdere kan man også skolde beholderen med en elkedel, når beholderen lige er
blevet tømt. Men har man så alligevel problemer med fluer og lugt, så har vi fundet nogle såkaldte
”Fly Blocks” med æteriske olier, som skulle tage lugten og jage fluerne væk. Det er for tidligt at
konkludere, hvor godt de virker, da det er ved at blive køligere i vejret igen. Men for at man ikke
skal købe sig fattig i Fly Blocks, har vi også lavet forsøg med at spraye lavendelolie i beholderne
med en forstøver. Inden vi endelig vil lægge hovedet på blokken, skal vi dog ind i en varm periode
igen, så det må blive til næste sommer.

Grønne vaner. Vi er nu i fuld gang med projekt Grønnere Vaner, hvor 10 familier afprøver
miljøvenlige produkter hen over efteråret. Familierne har fået besøg, gennemgået deres vaske- og
rengøringsmidler, plejeprodukter mm., og de har fået nye og mere miljøvenlige versioner uden
parfume, hormonforstyrrende stoffer og skadelige kemikalier. Det er sundere for både børn og
voksne, men også for naturen, hvor det hele ender i sidste ende. Erfaringerne fra projektet skal vi
bruge til også at gøre det lettere for andre, at finde rundt i junglen af plejeprodukter.
Vil du med ud og se på herlighederne?
Renoveringen af Kanalen nærmer sig sin
afslutning. Vandhaverne har fået sin
sænkbare dæmning. De Våde Enge i
Kongsholmparken
er
blevet
et
naturskønt område, og i Egelundsparken
har De Våde Enge allerede 10 år på
bagen, så man kan se, hvordan det hele
udvikler sig – og nu inviterer vi på en
cykeltur, hvor man kan komme ud at se
og høre om hele herligheden.
Ud over at det hele er blevet rigtig flot,
er det også et led i udviklingen af vores by og vores natur, og så redder det os, når vi bliver ramt af
skybrud. For det er her, vi leder vandet hen, og her gør det ingen skade.
Turen køres onsdag den 13. september kl. 18 med Povl Markussen som guide. Start fra Agenda
Centeret, Kanalens Kvarter 32.
Opdag svampene på Trampestien. Den våde sommer
har været god for svampene. I den nordlige skov på
Trampestien skal vi ud og finde dem, under kyndig
guidning af formanden for Naturfredningsforeningen
Poul Evald Hansen.
Mødested: Snubbekorsvej ved Golfbanen / fodgængerovergangen. Onsdag den 20. september kl. 17.30
Byttemarked på Birkelundgård. Det bliver i år søndag den 1. oktober kl. 10 – 14. Det bliver som
altid hyggeligt og meget genanvendeligt 
Havesucces med mere natur i haven. Store og små haver kan blive mere interessante og
oplevelsesrige ved at invitere naturen ind. Oplæg ved have- og landskabskonsulent Jens Thejsen.
Torsdag den 2. november kl 19.15 på Hovedbiblioteket.
Med venlig hilsen

Povl Markussen
Agenda Center Albertslund

