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Tommy Rosenlind <tommyrosenlind@gmail.com>

nøddetræer til Fløng
3 meddelelser
Knud Anker Iversen <knudankeriversen@gmail.com>
Til: mail@floenglaug.dk

14. sep. 2010 16.36

Kære Tommy og co.
Hermed mit oplæg til et punkt på jeres møde i aften. I førsteomgang at I tænker relevante steder
igennem og så tgager vi den konkrete dialog om træerne efterfølgende.

Aktion plant et nøddetræ
I den første uge i november skal der plantes nøddetræer i Hedehusene-Fløng.
Når vi gør det, er det for at fremme noget samlende og positivt i Hedehusene-Fløng, som kan pege i
retning af, at vi kan selv.
Vi ønsker at fremme, at offentligt tilgængelige arealer - såvel som private - i stigende grad kan bruges til
større grad af selvforsyning.
Nøddeplanteinitiativet vil komme til at foregå flere forskellige steder i ugens løb.
Udgangspunktet for aktionen er en pulje på 8000 kr bevilget fra Friluftrsrådet og kommunens vej-parkforvaltning (forvaltet af Miljø- og energicentret). Vi forestiller os 4-5 steder som får træer for ca. 1500 kr
mod at de tager vare på dem.
Det vil indgå en sammenhæng hvor vi i det hele taget fokuserer på de spiselige planter som naturen er
righoldig på. Det vil ske ved at vi i forlængelse af nøddeplanteaktionen laver en oversigt over hvor der er
spiselige planter frit tilgængelige i naturen.

Med venlig hilsen
Knud Anker

--------Knud Anker Iversen
Miljø- og EnergiCentret
Høje Taastrup Boulevard 41
2630 Taastrup
tlf. 43304200 mob. 50 12 68 68
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Landsbylauget - Fløng Sogn <mail@floenglaug.dk>
14. sep. 2010 17.14
Til: Flemming Andersen & Pernille Hedeboe <flemming.andersen@hotmail.dk>, Helle Maj-Britt & Michael
Christensen <hmc@beskedboks.dk>, Laurits Balle & Annelise Balle Lundstrup <balles@webspeed.dk>, Peter
& Lotte Schultz <peloanca@webspeed.dk>, "Søren E. Sørensen" <ses@tiscali.dk>, Søren Voxted &
Catharina Juul Kristensen <sac@mail.tele.dk>
Vi har modtaget...
/Tommy
---------- Videresendte meddelelser ---------Fra: Knud Anker Iversen <knudankeriversen@gmail.com>
Dato: 14. sep. 2010 16.36
Emne: nøddetræer til Fløng
Til: mail@floenglaug.dk
[Citeret tekst er skjult]

Landsbylauget - Fløng Sogn <mail@floenglaug.dk>
Til: Knud Anker Iversen <knudankeriversen@gmail.com>

17. sep. 2010 20.09

Hej Knud Anker,
Vi drøftede din mail på nyligt afholdt bestyrelsesmøde, og der var enighed om at det var et godt initiativ.
Med hensyn til placeringsmuligheder i Fløng, så er der et par steder der falder naturligt.
1. I vores lille bypark (Fløng Byvej) hvor vi har et lille gadekær, og hvor der afholdes sankthansbål og
-taler. Et nøddehegn kunne blive et naturligt udflugtsmål for skole og institutioner.
2. I den nye park omkring det nye regnvandsbassin nord for Nørrekær mod vest. (Dette kræver vist
tilladelse fra landskabsarkitekten).
3. Vi har et fredet område omkring Møllebakken, hvor der måske er muligheder for et nøddehegn.
Der er i alle tilfælde tale om rekreative områder i Fløng hvor kommunen i forvejen udfører noget
vedligehold - hvilket således også kunne omfatte en ny beplantning.
Med venlig hilsen
Tommy Rosenlind
pva. Landsbylauget - Fløng Sogn
Den 14. sep. 2010 16.36 skrev Knud Anker Iversen <knudankeriversen@gmail.com>:
[Citeret tekst er skjult]
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