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Grønt på toppen
Når Københavns nye skibakke, Copenhill, åbner senere på foråret,
er det ikke sikkert, at der er koldt på toppen. Men der er med garanti
grønt!
De kreative tanker har haft frit spil, da Amager Ressource Center
(forbrændingsanlægget) blev projekteret. Det ses tydeligt i den
arkitektonisk flotte bygning, hvor affaldshåndtering er tænkt på en
fuldstændig ny måde, og hvor det funktionelle er smeltet sammen
med fornøjelse. Det har resulteret i Københavns første skibakke
med flere typer løjper med forskellige sværhedsgrader, som kan
benyttes hele året – også om sommeren. Er man ikke til skiløb, er der
også hiking- og løberuter på siderne af bakken.
Sådan laver man en skibakke i en hovedstad
Skibakken er anlagt på taget af forbrændingsanlægget. Først er der
lagt et specielt næringsrigt vækstmedie på 25 cm. I det er der sået
græsfrø. Her er valgt Masterline Prodana, fordi græsset skal kunne
klare mange forskellige klimatiske påvirkninger som f.eks. hård
blæst, vinterudtørring, slid, sol og skygge.
Syet sammen med græsrødder
Efter græsset er blevet sået, er der lagt en tynd, perforeret dug over,
hvor græsset skal vokse op igennem. Til slut er der lagt skimåtter på
– det er de grønne måtter, som skiene glider på. De bliver løbende
vandet, så skiene kan få god fart.
Græsløsningen er valgt, fordi græssets rodnet holder på hele
underlaget. Samtidig giver det skibakken et flot, naturligt look.
Græsfrøene blev sået i det sene efterår 2018 og i slutningen af
marts, er de kommet virkelig godt op imellem hullerne i skimåtterne.

Anneke Klitmøller Thomsen
Marketingansvarlig, Højme

Græsblanding
Under skimåtterne er der sået 2,5
kg Masterline Prodana pr. 100 m².
Masterline Prodana består af
almindelig rajgræs CYRENA og
CLEMENTINE, rødsvingel GREENSLEEVES, VALETTA og SMIRNA
samt engrapgræs YVETTE og
MIRACLE. Masterline Prodana anvendes normalt til helt almindelige
græsplæner, fordi den giver en
smuk, slidstærk og lavtvoksende
plæne. Den kan dog også bruges til
noget mere usædvanlige projekter
som f.eks. en skibakke.
Pleje
Skiløberne laver et naturligt slid på
græsset. Når det er nødvendigt
sørger en Flymo plæneklipper for
græsklipningen.

Græsset gror op gennem skimåtterne og giver bakken et
naturligt look

Fakta
Københavns første skibakke anlagt på taget af
Amager Ressource Center
BIG Bjarne Ingels Group er
arkitekt bag bygningen
450 m løjper (sort, rød, blå
og grøn) og tre skilifte
Åbning: forår 2019

Copenhill løjpen med HOFOR Amagerværket og Prøvestenen i baggrunden
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50 ÅRS FØDSELSDAG
11. maj 2019
Lars Callesen Gade, frøavlskonsulent i Himmerland, fylder 50 år den 11. maj. Han har de seneste
fem år været ansat i DLF og var inden da planteavlskonsulent i Agri-Nord. Lars’ solide faglig baggrund og sin store interesse for frøavl gør ham til
en meget vellidt frøavlskonsulent, og avlerne
sætter også pris hans imødekommende væsen og
gode humør. Ud over at være frøavlskonsulent har
Lars fået tjansen som DLFs ekspert i raps, og er dermed blandt andet med
til at sørge for, at DLF kan tilbyde avlerne de bedste vinterrapssorter på
markedet. Hans kolleger nyder også godt af sorts- og dyrkningsinformationer fra rapsmentoren. Lars er familiemenneske, og en stor del af fritiden
bruger han blandt andet på at køre sine håndboldglade børn rundt til sportsarrangementer.

50 ÅRS FØDSELSDAG
27. april 2019
Torben Møller Kristensen, Driftsleder, Hedensted
29. april 2019
Jan Medom Madsen, Lagerarbejder, Højme
13. maj 2019
Lise Bennike, Controller, Roskilde

60 ÅRS FØDSELSDAG
11. maj 2019
Susanne Andersen, Laboratorieleder, Roskilde
25. maj 2019
Helle Schlenzig Dyhrberg, Analyseassistent, Roskilde
27. maj 2019
Merete Hansen, Administrations- og logistikchef, Højme
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