
Referat af møde i LA 21 i Gladsaxe, 2023.02.23 
 
Til stede: Carl Ejnar, Alex, Karen, Maria, Lillian, Birgitte, Kirsten og Kim 
Der var afbud fra: Fina, Ivan, Jens Mossin, Anne, Ea og Jesper. 
 
Kim bød velkommen til aftenens møde, hvor nogle holder ferie og nogle er syge. Så en lille, men trofast 
flok. Kirsten meldte sig som mødeleder. Kim tog referat. 
 
Kirsten oplyste, at skolernes miljøudvalg ikke eksister mere (SMIL). Der var ikke andre kommentarer til 
referatet. 
 
Aktiviteter 
Fællesmødet gennemgår Jespers oversigt. 
Jesper og Maria har besøgt Nybrogaard. Carl Ejnar og Jesper har tidligere besøgt. Jesper har lavet oplæg til 
ophængning af fuglekasser. De har snakket om ”Vild med vilje” på det store græsareal, insekthoteller m.m. 
De vil gerne have aktiviteter, som beboerne kan være med i. Lederen, Charlotte, er meget på. De har lidt 
penge til fuglekasser. Lillian nævnte, at græsplanen i sig selv kan bruges til boldspil m.m. Kim spurgte, om 
ikke kommunen kan spæde til, hvis der er andre aktiviteter. Carl Ejnar mener ikke, at vi skal finansiere. Carl 
Ejnar har foreslået, at vintergækker kan graves op og ny-plantes rundt på hele området (område 3). 
Petangue banen kan bruges til Vild-med-Vilje. Kirsten vil gerne have Jespers oplæg sendt ud med referatet. 
Pladsen foran hovedbygningen har været anvendt til brandøvelser i mange år, så der kan sikkert udvindes 
PFAS fra jorden. 
 
Jesper og Carl Ejnar (+Birgit) holder oplæg for beboere og personale på stedet 6/3 om vores forslag til 
biodiversitetstiltag (lukket møde).  
 
Carl Ejnar og frue låner en hønsefræser. Der er flere på venteliste, men der er ønske om endnu flere. 
 
Vi mangler stadig en biologisk kyndig til 25/3, 11-13; Carl Ejnar kan godt! 
 
DN’s affaldsindsamling - bemanding af tre poster: Jesper tager Mørkhøj. Maria og de store piger tager 
Buddinge. Så tager Anne Gladsaxe Stadion. Der mangler ikke flere, men alle er velkomne til at bistå med 
udlevering af udstyr og modtagelse af indsamlet affald. Vi mangler tidspunkter. 
 
Birgit og måske Karen vil gerne påskeklippe i GIC sammen med Kirsten i forlængelse af normal åbningstid. 
 
Lørdag den 1. april har Jesper 25 års jubilæum som Grøn Guide. Det skal fejres, men hvordan er en 
hemmelighed. Det sker i forbindelse med Grøn Dag og i samarbejde med kommunen kl. 11. Udstyr skal 
klargøres på lageret. Jesper indkalder de frivillige. 
 
Kirsten, Jesper, Karen, Alex deltager på Gladsaxe Loves Culture. 
 
Yngre aktive 
Kim har spurgt Klimabevægelsen/Den Grønne Ungdomsbevægelse; de har ikke aktive i Gladsaxe. 
 
Lillian havde folder med fra DEO.DK, som måske kunne bruges som forlæg.  
 
Jesper, Kirsten og Carl Ejnar skal på Gladsaxe Gymnasium vedr. biodiversitet.  
 



Grøn dag på Genbrugsstation og Årsmødet var del af gennemgang af aktiviteter ovenfor. Frøbomber blev 
nævnt på Grøn Dag. Kommunen har stand om affald og farlig affald og sørger for orme.   
 
Råd og udvalg 
Grønt Råd holdt møde 8/2. Kim fortalte kort om oplæg om revideret affaldsplan, hvor grønt råd lavede 
gruppearbejde med ideer til de ideer, som Miljøafdelingen har lavet. Lillian efterlyste, hvornår tekstilaffald 
indsamles. Der var oplæg om høslet, brug af store græssere fx heste (bid, slid og skid) og brug af 
afbrænding. Kommuen vil afprøve afbrænding i Høje Gladsaxe-parken (skråning ved lavhusene). 
Kommunen orienterede om genbrugsstationen; C.G. Jensen har vundet. Genbrugsstationen lukker under 
ombygningen fra 11/4; så der skal vi bruge Herlev eller Gentofte eller Lyngby. 
 
Karen har problem med blisterpakker. Hun kan ikke aflevere på Apoteket. Medicinsk affald skal afleveres på 
Apoteket. Emballage skal bortskaffes som restaffald.  
 
Lillian foreslog at genbruge juletræer til raftehegn. Carl-Ejnar tror ikke, at granrafter kan holde så længe, 
hvis de graves ned. De kan evt. placeres på jorden og knyttes sammen med ståltråd el. lign. Birgit foreslog 
at brug massive metalstænger i fingertykkelser; de rådner ikke, og de står stabilt og er nemme at få stukket 
ned i jorden.  
 
Jesper bør dele listen over materialer m.m. på lageret med alle. Så kan der måske komme ideer. Der er sket 
ompakning, så indholdet svarer til de aktiviteter, som kasserne skal bruges til. 
 
Karen nævnte, at hun og Per var på rundvisning ved Karens Minde m.m., og at der blev taget en del 
billeder. De er desværre ikke delt. 
 
Næste møde afholdes 23. marts, 18-20. Carl-Ejnar kan formodentlig ikke. Birgit kommer ikke.  
 
Lillian har været til stormøde for almene boliger, som blev afholdt i Tivolis Koncertsal. Biodiversitet og 
solceller var på dagsorden. Almene Boliger har en pjece på https://almennet.dk/projekter/ ”Vilde 
Boligområder”. 
 
 
 
 
 
 

Kendte LA21-aktiviteter i første del af 2023 - og deres deltagere: 
 
Biodiversitetsindsats  
Vedr. Nybrogård: Jesper, Carl Ejnar og Maria. Birgit som observatør. 
Vedr. Gladsaxe Gymnasium: Jesper, Kirsten og Carl Ejnar 
Vedr. Kiplings Allé 6: Carl Ejnar, Kirsten, Jesper, Maria og Birgit 
Vedr. Telefonfabrikkens atrium gård. LA21: Indsats med plantning el. lign. Omkring indvielsen? 
 
Løbende udlån af mobile hønsehuse, afhentning af høns etc. 
Carl Ejnar, Jesper m.fl. 
 
25. marts - lørdag. Grøn lørdag arrangement på MørkHøj Bibliotek kl. 11-13: Frøbyt, såning og 
biodiversitet. Jesper og Carl Ejnar. 

https://almennet.dk/projekter/


 
26. marts – søndag - DN’s affaldsindsamling. Medhjælp ved 3 poster? Mørkhøj, Gladsaxe stadion, 
Buddinge. Jesper, Anne, Maria + piger 
 
30. marts - torsdag. Påskeklip i grønt IDÉcenter kl. 15-17.30 
Kirsten, Birgit, Karen og Alex. 
 
30. marts eksternt oplæg om Verdensmål på flere niveauer samt hvad den enkelte kan gøre  
Carl Ejnar + Jesper 
 
1. april - Lørdag - Grøn Dag på Genbrugsstationen. Udlevering af granrafter til kvashegn som led i 
kampagne. LA21-tema: Biodiversitet. 
 Jesper, Karen, Alex, Kim, Anne, Carl Ejnar og Kirsten. 
 
15. april - lørdag - Grøn lørdag: Frøbyt, såning og biodiversitet, Hovedbibl. kl. 11-13  
Jesper + Maria 
 
24.-30. april: Verdensmålsuge på bibliotekerne i uge 17. Mulige LA21 indsatser (endnu ikke afgjort): 

• Carl Ejnar: VM-beregneren 

• Biodiversitetsgruppen.: Naturvejledning. Evt. i forbindelse med Bibliotek+. Evt. natur- og 
miljøcykelture (ved Jesper m.fl.) f.eks. I Høje Gladsaxe Park om klimatilpasning og natur. 

• Annette m.fl.: Oplæg om de indre bæredygtighedsmål/væredygtighed, regeneration eller det kunne 
være en workshop med Climate Fresk. 

• Evt. input/deltagelse vedr. Indvielse/begrønning af atriumgård i Telefonfabrikken 

• Kasteboden og CO2-meteret (sidstnævnte opdateres af Kim). 
 
Vedr. Tøjbyttedag. Ide fra Anne vedr. info til deltagerne vedr. genbrug, reduce, reuse, upcycling etc.  
 
Forår: Event med borgernes bygning af fuglekasser? (Brædder forventes på laget primo marts) 
 
Primo maj måned. Årsmøde. Tema? Sted? (Evt. oplæg fra kommunen om kommunens indsats for grøn 
omstilling 
 
20. maj. Biernes Dag Værebro Bibl. 
Jesper +? (gerne en ekstra fra Biodiversitetsgruppen). 
 
3. juni. – lørdag - Gladsaxe Loves Culture (første lørdag i juni) LA21: Affaldssortering kan godt igen være et 
muligt tema (+ kasteboden) 
Kirsten, Jesper, Karen, Alex 
 
26.- 30. juni (mandag - fredag) Natur-sommerferie-aktiviteter for børn. 
Jesper, Ivan (Back up: Birgit og Kirsten). 
 
Juni-august. Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken 
Carl Ejnar, Jesper, Karen, Alex, Ivan, Kim og Maria 
 
26. august -lørdag - Gladsaxedagen. samme temaer som sidst dvs. klima og biodiversitet, men denne gang 
gerne uden regn!  Forskellige optimeringer foretages. 
Kirsten, Maria, Alex, Carl-Ejnar? Karen, Birgit, Lillian, Jesper 


