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Derudover har det lokale Project Ze-
ro stået for en indsamling, som ind-
bragte 280.000 kroner, mens kom-
munen har foræret det tre hektar
store område vedOrmstoft. For at
sikre de nye plantermod skader fra
vilde dyr vil skoven blive indhegnet,
så der kun bliver adgang til området
gennem en låge i hegnet.

LANGFINGREDE FJERNER
ORKIDÉER
Ubudne gæstermed haveskovle har
haft usædvanligt travlt i det kommu-
nale områdeMarielund vedKolding.
Her i foråret er der nemlig forsvun-
det en bestand på 100 fredede or-
kidéer, de såkaldtemaj-gøgeurter,
som var på vej i blomst. Tyveriet blev
opdaget i forbindelsemed forbere-
delsen af en formidling af naturvær-

dierne i området. Bestanden af
orkidéer er en velkendt
naturperle på en af
dalskråningerne ved

Kolding. I Danmark er
alle vilde orkidéer fredet,
så det er ulovligt at grave
dem op og fjerne dem.

Kommunen har derfor
meldt tyveriet til politiet. Ifølge

biolog Line Ankjær fra Kol-
ding Kommune vil der gå
mange år, før bestan-
den vil være af samme
størrelse som før.

Trampestier må betrædes
Frisk luft, fuglekvidder og fordy-
belse kombineretmedmotion og
afstresning er noget af det, somman
kan få ud af en god gåtur. Netop disse
herligheder slår Landdistrikternes
Fællesråd, Landbrug&Fødevarer
samt en række fonde og organisa-
tioner et slag for i projektet SPOR i
Landskabet i en ny kampagne. SPOR
i Landskabet har lavet en oversigt
over 300 trampestier, der strækker
sig overmere end 1.200 kilometer,
som danskerne kan benytte og sam-
tidig holde god afstand til hinanden.
SPOR i Landskabet har eksisteret
siden 1997 og er et projekt, hvor lods-
ejere, landmænd og frivillige i både
by og land har skabt forbindelser i
landskabet.

FOLKESKOV SKYDER OP
Træerne gror ikke ind i himlen,
men i Sønderborg er de dog på vej
til det i en ny folkeskov ved
Ormstoft. Her begyn-
der kommunen nu at
beplante et tre hektar
stort områdemed
bøg, eg, lind og
med indblanding
af kirsebær,
avnbøg, spids-
løn og buske. I
alt skal der plantes
cirka 9.000 træer. Folke-
skoven er et resultat af den
landsdækkende indsam-
ling Danmark plan-
ter træer, som
blev afholdt i
efteråret 2019.
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milliarder kroner kan Danmark vinde ved at spisemilliarder kroner kan Danmark vinde ved at spise
mindre kød og mere vegetarisk viser beregninger framindre kød og mere vegetarisk viser beregninger fra

Fødevareministeriet.Fødevareministeriet.
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Genbrug døgnet rundt
Køerne har været lange foranmange
af landets genbrugspladser i de sene-
ste uger, men i Kolding har borgere
og virksomheder haft lidt lettere
end såmange andre ved at komme
frem til områdetmed haveaffald og
containerenmed småt brændbart.
Det skyldes en digital løsning Gen-
brug 24-7, der giver alle i kommunen
mulighed for at køre på genbrugs-
pladsen uden for åbningstiden.Med
Genbrug 24-7 kan bommen foran
genbrugsfestlighederne åbnes ved
at sende en sms, nårman holder ved
indgangenmuligvismed en overfyldt
trailer. Bommenkan også åbnesmed
app’enAffaldKolding. Det er et stjer-
neflot eksempel på, at det er lykkedes
at skabe et digitalt produkt, der løser

hverdagens behov,mener JakobVille
(V), formand for teknik- og klimaud-
valget i KoldingKommune.

KLOVNE PUDSEDE VINDUER
Trækfuglene, Lirekassefolkene,
Musikpaletten, ForglemmigejKlov-
nene og det lokale tyrolerorkester
har ifølge en pressemeddelelse fra
bragt smil frempå læben og forsødet
tilværelsen for beboere på plejecen-
trene iGrenaa. Fødderne gik i takt til
demusikalske toner, der strømmede
ud fra haven til terrasserne, de åbne
vinduer og altanerne, hvor beboerne
sadmed tæpper og var godt pakket
ind i ly for vind og blæst, lyder det fra
kommunen, dermener, at ”musiker-
ne skabte stjernestunder og afbræk i
en ellers lidt isoleret hverdag i denne
coronatid”. ForglemmigejKlovnene
spillede dog ikkemusik,mende op-
trådte derimod somvinduespudsere,
somvar til stor glæde for beboerne.

Vinden blæser Vejles vej
Vejle blev for nylig en af vinderne i
kampen om demange udlignings-
kroner, og kommunen kan sikre sig
endnu en skalp til bæltet, hvis det
om kort tid lykkes at få tildelt vært-
skabet for Landsstævnet 2025. DGI
har modtaget en ansøgning fra Vejle
som stævneby, og de er nu gået i dia-
log om et partnerskab. DGI’s lands-
stævne holdes hvert fjerde år, og
organisationens hovedbestyrelse vil
formelt inden sommerferien træffe
en beslutning om, hvor Landsstæv-
net 2025 skal holdes. I sommeren
2021 er der DGI Landsstævne i
Svendborg, hvor der ventes omkring
25.000 deltagere.
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KØBENHAVN CENTRUM
FOR ARKITEKTUR
Arkitektur har præget København gennemArkitektur har præget København gennem
århundreder, men i 2023 får den lige et eks-århundreder, men i 2023 får den lige et eks-
tra nøk, når hovedstaden bliver UNESCO’stra nøk, når hovedstaden bliver UNESCO’s
World Capital of Architecture. Arkitektur-World Capital of Architecture. Arkitektur-
året er en titel, som UNESCO tilbyder denåret er en titel, som UNESCO tilbyder den
by, der er vært for den internationale arki-by, der er vært for den internationale arki-
tektforening UIA’s verdenskongres, somtektforening UIA’s verdenskongres, som
holdes i København i juli 2023. Kongressenholdes i København i juli 2023. Kongressen
ventes at samle op mod 15.000 deltagere.ventes at samle op mod 15.000 deltagere.
Københavns Kommune har afsat 6,5 mil-Københavns Kommune har afsat 6,5 mil-
lioner kroner til begivenheden, og ud overlioner kroner til begivenheden, og ud over
at vise byens arkitektur og byplanlægningat vise byens arkitektur og byplanlægning
frem håber kommunen, at der bliver kastetfrem håber kommunen, at der bliver kastet
lys på arkitekturens vigtige rolle i at gørelys på arkitekturens vigtige rolle i at gøre
København til en bæredygtig verdensby.København til en bæredygtig verdensby.
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