Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Naturgruppen
Onsdag d. 21. juni 2017 kl. 17:30-19:30
Shelter ved Vallensbæk Sø

Deltagere:

Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Arne Lie (Albertslund Sportsfiskerklub)
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening)
Anne Wilms (Friluftsrådet)
Hans Lythans (Danmarks Naturfredningsforening)
Katrine Søbye (Natur & Ungdom)
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
Sabrina Beer (Albertslund kommune)

Afbud:

Referent:

Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
Lars Clark (Grønne Familier)
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening)
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven)
Anne-Marie Flensborg
Henning Sørensen (Beboer, Galgebakken)
Jan Holm (Albertslund kommune)
Sabrina Beer

Dato: 28. juni 2017
Sags nr.:
Sagsbehandler: SB

Inden dagsordenen var der en kort præsentation, således at Sabrina fik
mulighed for at lære Naturgruppens medlemmer at kende (og omvendt).
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
a.
Grøn dag
b.
10 % mere natur, herunder Biotopia og nedsættelse af en
arbejdsgruppe til genetablering af Svinepytten i
Birkelundparken
c.
Vestskoven 50 år – NG’s forslag
3. Kort orientering fra arbejds- og følgegrupper
a.
Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine
b.
St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Anne og Arne
d.
Høringer og sager fra andre forvaltninger v/Hans
e.
10 % mere natur v/Katrine, Arne og Anne
4. Arbejdsgruppe til udarbejdelse af høringssvar af Alb. Klimaplan
5. Emner som vi ønsker kommunal-valget skal belyse nærmere
6. Arbejdsdage for NG resten af året, eks. 10 % mere Natur,
udplantning af Rød-el langs med St. Vejleå etc.
7. Kort orientering fra foreningerne
8. Næste møde 13. september kl. 17:30-19:30
9. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
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2. Orientering fra formanden
a. Grøn Dag
Arne deltog på Grøn Dag. Et godt sted at være med – dog skal
Naturgruppens ”aktivitet” være mere synlig. Emnet tages op på mødet
til december. Se omtale: http://albertslund.lokalavisen.dk/bogvindergiver-navne-til-nye-kongsholmsoeer/Kultur/20170507/artikler/705099646/1067
b. 10 % mere natur
Biotopia blev vedtaget af kommunalbestyrelsen og i slut maj blev den
første del af brændemuren etableret (se at få reetableret bassin T,
Svinepytten). Tilbagemeldingen fra HOFOR er, at de p.t. gerne vil
samarbejde. Arbejdsgruppe med Kasper, Katrine, Anne og Arne blev
etableret.

c.

Vestskoven 50 år
Katrine, Anne og Bodil udarbejdede et flot gaveønske til Vestskoven –
omhandlende etablering af et vandhul i nærheden af Herstedøster
Landsby. P.t. har dommerkomiteen igangsat arbejdet med at finde den
”rigtige” gave, der holdes møde i august 2017.

3. Kort orientering fra arbejds- og følgegrupper
a. Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine
Første etape af kanalen er nu færdigrenoveret og indviet. Se endvidere:
http://albertslund.lokalavisen.dk/foerste-etape-paa-plads-kanal-arbejdetfejret-/Lokale-nyheder/20170524/artikler/705309869/1003. Der har
været en del problemer vedr. forsinkelser. HOFOR har mundtlig
meddelt Arne, at kanalen består af en lermembran – Katrine har fysisk
undersøgt og har fået samme resultat. Sabrina vil prøve at få status på
”Betonklods over kanalen (Vridsløsevej)”.
b. St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Anne og Kjeld
Tilbud på skitseprojekt sendt til Albertslund kommune – afventer
behandling i ISVM (formodentlig i august 2017).
c.

Høringer og sager fra andre forvaltninger v/Klaus
Klaus har holdt øje med høringer i Albertslund kommune. Se evt.
http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/ihoring//
Klaus har cyklet rundt i kommunen og kigget på de områder, hvor der
forventes byggerier i de kommende år. Klaus havde følgende
kommentarer:
• Hyldagergrunden – det ”selvetablerede” vandhul bør tænkes ind i
planlægningen. Rondellerne bør bevares.
• Roholmparken – der skal beskæres/ryddes meget, dette bør ske
med tanke for naturen. Her bør rondellerne ligeledes bevares.
• Fængselsgrunden – søer og ”bøgeskov” bør bevares. De mange
frugttræer bør ligeledes forsøgt bevaret.
• Stenmosegrunden – tidligere bibliotek
• Søndergårdsskolens tidligere grund
• Tomme institutioner i Røde Vejrmølleparken
Sabrina blev anmodet om at undersøge, om der er en prioritering af
byggegrunde i kommunen.

d. 10 % mere natur v/Katrine, Arne og Anne
Se pkt. 2.b.
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Naturgruppen opfordres til at deltage ved 10 % gruppens
arrangementer. Næste arbejdsdag i Birkelundparken er 28. august kl.
18:00.
DN opfordrer til at deltage i giftfri haver.
Poul Evald udarbejder oplæg til mere natur i bolig- og
grundejerforeninger.
4. Arbejdsgruppen til udarbejdelse af høringssvar på Albertslund
kommunes klimaplan
Lars, Bodil og Arne udarbejder høringssvar. Kasper kommer med input.
Andre input er selvfølgelig velkomne.
5. Emner, som vi mener kommunalvalget skal belyse nærmere
Forslag:
• Naturgruppen inviterer politikere/partier til møde med dagsorden
omkring natur og miljø.
• Naturgruppens medlemmer deltager i politikernes/partiernes egne
valgmøder og stiller spørgsmål.
Et spørgsmål kunne lyde:
Hvordan sikres 10 % mere natur i Albertslund?
Naturgruppens medlemmer opfordres til at komme med forslag til
spørgsmål/emner til kommunalvalget.
6. Arbejdsdage for Naturgruppen og 10 % gruppen
Naturgruppen arrangerer plantning af rød-el samt reetablering af pileflet
i Egelundparken d. 14. oktober kl. 13:00.
10 % gruppen har arbejdsdag i Biotopia (Birkelundparken) d. 28. august
kl. 17:00.
7. Kort orientering fra foreningerne
Natur & Ungdom (Katrine)
Nye ildsjæle er kommet til, hvilket har medført medlemsfremgang.
St. Vejle Å Kogræsserforening (Bodil)
Dyr på alle folde.
Folden med planten Engbrandbæger er blevet slået og afklippet fjernet.
Danmarks Naturfredningsforening (Poul Evald, Katrine og Klaus)
DN’s markering af 40 års jubilæum forløb fint.
Årets båltaler ved Skt. Hans på Herstedhøje er klar, det bliver Jan
Holm.
Friluftsrådet (Anne)
Friluftsrådet har udsendt de nye retningslinjer for udlodningsmidler. Se
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv.aspx.
Store Vejleå-gruppen under Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Vest vil
forsøge at ”bruge” kommunalvalget til at få fokus på etablering af
omløbet.
8. Næste møde 13. september kl. 17:30-19:30
9. Eventuelt
Arne har fået henvendelse på 2 personer, som evt. kunne tænkes at
deltage i Naturgruppens arbejde. Arne fik ok til at kontakte og invitere
dem til kommende møde.
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Efterfølgende møder:
Onsdag 13. september
Onsdag 8. november
Onsdag 6. december
Forkortelser:
NG
DN
HOFOR

Naturgruppen
Danmarks Naturfredningsforening
Hovedstadens Forsyning
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