Naturpark Amager
skal samle naturen

VERDENS
LANDSKABER

Floder skal bringe liv til
Sovjet-betonghetto
Et deprimerende område på
520 hektar centralt i Moskva
skal forvandles til en aktivitetspræget, grøn zone med aktivt
byliv. Området - Brateevo - har
et stort potentiale da den næsten ligger som en halvø mellem den store Moskvaflod og
den mindre flod Gorodnya,
men det er i dag domineret af

store boligblokke i beton fra
Sovjet-tiden.
Projektet er designet af det
hollandske landskabsarkitektfirma OKRA og har fået navnet ‘Green River project’. Visionen er at bringe floderne og
menneskerne i højhusene nærmere hinanden, bl.a. med nye
transportmuligheder (bl.a. metro og færger), en promenade
langs hele østsiden af floden

og en langstrakt park langs
nordsiden. En hel stribe nedbrudte betonhøjhuse vil blive
revet ned og erstattet af et
kanalsystem der går tværs
igennem Brateevo og forbinder de to floder og de grønne
områder på den anden side af
floden Gorodnya. Mellem højhusene og parklandet syd for
Brateevo vil der blive udlagt
skarpskårne græsområder.

Naturområderne på Amager
skal forenes i en 3000 ha stor
naturpark, Naturpark Amager.
Den vil omfatte Kalvebod og
Amager Fælled, Kongelunden
og kysten fra Kongelunden til
Dragør. Arealerne vil blive udviklet i fællesskab for at sikre
naturen og skabe nye rum for
friluftsliv, lyder det fra partnerne, Miljøministeriet, By &
Havn samt København, Tårnby
og Dragør Kommuner der foreløbig har tilsluttet sig en fælles udviklingsstrategi. Som noget af det første vil de forbedre stiforbindelserne i området.

Kubota-graver med
mindre os og diesel
Kubota har præsenteret sin
nye 8 tons minigraver KX080-4
med fabriksmonteret partikelfilter og brændstofbesparende
teknik der tilsluttes ved mindre opgaver. Importør V. Løwener fremhæver desuden betjeningspanelet og den ergonomiske kabine med sædet
der kan indstilles efter vægt.
Derudover kan hydraulikudtag
indstilles fra kabinen så op til
ni hydrauliske redskaber kan
gemmes og fremkaldes ved
behov. www.loewener.dk.

Vandløbsapp på
vej til åmændene

Den kinesiske
revolutions mindepark
Vi bliver i østen: Hong Kong,
britisk kronkoloni 1841-1997,
nu en del af Kina, men stadig
med særlige økonomiske og
borgerlige rettigheder. Pak Tsz
Lane Park i det centrale Hong
Kong er netop renoveret for
28 mio. kr. Parken har huset
historiske eksilmøder knyttet
til Kinas historie, både da kejserdynastiet faldt og Maos
kommunister senere sloges om
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magten. Parken er nærmest
kendt som revolutionens vugge. I parken er også en statue
hvor en kommunist klipper hestehalen af en mand iført
Qing-dynastiets kjortel.
‘Revolutionens oprindelse’
var også temaet for landskabsarkitektfirmaet Gravity Green
der har designet projektet.
Parken er omgivet af højhuse,
og set oppefra vil man kunne
følge stien gennem hele parken som samtidig symboliserer

vejen til revolutionen. Måske
også et signal til de lokale der
ikke lige er kendt som svorne
kommunister. Beplantningen
er i firkantede betonkasser i
flere størrelser. Gangstierne er
i forskellige niveauer, udført i
hårdttræ og betonfliser, hegnet ind og forsynet med skilte
om revolutionen og dens helte. Det er en ‘det-er vigtigt-og
derfor-er-det-ikke-sjovt’-park.
Bemærk dog den kommunistiske beskæring af træet. lt

Med en smartphone og en app
kan man holde styr på sine risikotræer, sådan som man kunne læse i Grønt Miljø 5/2012
om Soft Designs ‘Synchronicer’. Nu udvikles en lignende
vandløbsapp af HedeDanmark
til åpleje. Åmændene registrerer på telefonen opgaverne på
de strækninger de passer og
fotograferer dem. Billederne
forsynes med gps-koordinater.
Det hele overføres til en portal
hvor firmaets og kommunens
medarbejdere kan følge vedligeholdelsen, bl.a. til gavn for
de borgere der også gerne vil
vide besked.
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