
Hyldager Bakker 
- mere af det gode liv

Høghsbjerget Togbane St. Vejleåstien

St. Vejleå

Holbækmotorvejen
Albertslundstien

Nye lokalstier, 
der forbinder by og landskab

Nyt bakkelandskab

Udsigtspunkt, 
Visuelt fikspunkt fra byområde

Nye aktivitetsstier,
Langs skovbryn på top af bakkelandskab  

Nye overgange ved åløb

Aktivitetsområde 

Visualisering af fremtidige 
forhold for Hyldager Bakker i 
Kongholmparkens nordre del.

www.hyldager.albertslund.dk 

Hvordan kan du deltage? 
Der er mulighed for at komme med sine idéer og forslag på mange 
måder: 

Opslagstavle:  
Der er lavet en opslagstavle på www.hyldager.albertlund.dk - her er 
man velkommen til at komme med sine ønsker, idéer og forslag.

Fælles dialogmøder:  
I løbet af eftersommeren inviteres til 3 fælles møder, hvor man vil 
have mulighed for at møde op og komme med sine bidrag. Møderne 
afholdes: 

• d.5. september kl. 17- 18.30: 
 Gåtur i området med mulighed for at høre om projektet og  
 bl.a. tilmelde sig fokus grupper. Vi mødes ved Vandhaverne  
 og der bydes på vand og en ’let bid’. 

• d.19. september kl.  19 -20.30: 
 Dialogmøde med bl.a. drøftelser af gruppernes arbejder. 

• d.10.oktober kl. 19 – 21: 
 Opsamlingsmøde på dialogprocessen.  

Fokusgrupper: 
Endvidere sammensættes 3 fokusgrupper med hvert sit fokusområ-
de: 

• Den Grønne Gruppe - fokus er beplantningen i Hyldager Bak- 
            ker. 

• Den Blå Gruppe - fokus er vådområder og åløbet i området.
• Aktivitets Gruppen - Fokus er ophold, færdsel og aktiviteter  
 for fritidslivet i naturen. 

Alle er velkomne til at deltage i fokusgruppernes arbejde – vi mødes 
første gang til den fælles gåtur i området d.5. september kl. 17.00. 
Mødested Vandhaverne. 

Din mening tæller! 

Kom og se om det er noget for dig. 
Vi håber, på at høre fra dig! 

Læs mere om projektet og følg med i processen på:
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Stier og ophold
Færdsel og muligheder 
ophold i Hyldager Bakker 
skal være tæt på naturen 
og med stor variation. Stier 
ligges i det nye landskab 
koblet til det eksisterende 
stisystem og opholdmulig-
heder skal placeres så man 
har udsigt, ro og/eller nær-
hed til aktivitetsområderne. 

Etapedelt udvikling
Dialogen om udvikling 
af Hyldager Bakker skal 
selvfølgelig være helheds-
orienteret, men i første 
omgang fokuseres der på 
1. etape - den søndre del 
med Kongsholmparken. 
Dyrehold og vådområder 
forventes primært at være i 
den nordre del. 

Blomstrende enge, træer og 
buske 
Det søges gennem planteval-
get, at skabe et landskab med 
stor årstidsvariation, skiftende 
løv, bærbærende planter og 
rig blomstring på eng, græsa-
realer, træer og buske. 

Vil du være med til at udvikle Hyldager 
Bakker? 

Udviklingen af Hyldager Bakker går ind i sin næste etape, hvor 
anlægsarbejder med etablering af støjvold i områdets søndre del 
– Kongsholmparken - påbegyndes. 

Det betyder også, at arbejdet med at forme landskabet begynder 
- der skal træffes valg for hvordan vi bedst skaber et naturområde 
med et rigt plante- og dyreliv og en stærk ramme om gode fritids-
oplevelser i naturen. Den udvikling ønsker Albertslund Kommune 
sker i tæt dialog med alle borgere. 

Følg med på www.hyldager.albertslund.dk

www.hyldager.albertslund.dk 

Aktivitetsområder
Det er et stort ønske, at Hyl-
dager Bakker udvikles med ak-
tivitetsområder der henvender 
sig bredt og giver gode rammer 
for oplevelse af naturen - året 
rundt og for alle aldre. 

Et værdifuldt naturområde
Hyldager Bakker etableres i 
en uundværlig faunapassage 
og respekt og omtanke for 
dette særegne naturområde 
er i fokus i hele processen. 
Målet er bl.a., at skabe større 
biodiversitet og bedre ram-
mer for dyreliv i den samlede 
faunapassage.  

Højt til himlen og godt gemt
Det nye bakkelandskab 
(støjvolden) giver en fan-
tastisk mulighed for fri udsigt 
over Hyldager Bakker. Udsigts-
punkter med ’højt til himlen’ 
og den nye beplantning skal 
skabe steder med alsidighed og 
kontrast: her er både de lange, 
åbne vidder og oplevelse af 
skov og tæthed, hvor man kan 
føle sig langt væk fra byen. 

Hyldager Bakker 
- mere af det gode liv

ETAPE 1 - Søndre del 
ETAPE 2 - Nordre del 


