
 

INVITATION 
Ekskursion for VIBOs afdelingsbestyrelser og suppleanter 

Tema: bæredygtighed med fokus på solceller og biodiversitet 

 

Tag med, når vi besøger boligafdelingen Lille Birkholm II 
for at se og høre om deres imponerende solcelleanlæg 
samt boligafdelingen Prangerhuset på Vesterbro, der har 
erfaringer med biodiversitet. 

Lille Birkholm II er en afdeling i Herlev almennyttige Boligselskab. I 
2015 besluttede afdelingen at etablere et solcelleanlæg med en 
dertilhørende batteripark. Anlægget var Danmarks største, da det blev 
opført.  

Efter frokosten går turen til Boligforeningen 3Bs afdeling Prangerhuset, 
der har arbejdet med biodiversitet som en del af projektet Vild Med 
Vilje. 

Under turen er der rig mulighed for at spørge ind til teknikken bag 
solcelleanlæg, batterier, bi-målere, ladestandere, Vild Med Vilje osv.  

Vi håber at se mange bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til en 
hyggelig og spændende dag. 

Mvh. Boligforeningen VIBO

 

 

 
 

PROGRAM FOR DAGEN 

Lørdag d. 27. august mødes 
vi kl. 10.00 foran VIBO,  
Sankt Peders Stræde 49A, 
1453 Køben havn K. 

Herfra tager vi en bus til 
Herlev, hvor vi besøger Lille 
Birkholm II. Her skal vi se et 
af Danmarks største 
solcelleanlæg og det 
tilhørende batteri, som 
opsamler den el, der ikke 
udnyttes i løbet af dagen. 

Midt på dagen spiser vi 
frokost på BaneGaarden, 
der er et relativt nyt og 
bæredygtigt område på 
Vesterbro. 

Efter frokost går turen videre 
til Prangerhuset ved 
Halmtorvet, hvor vi skal se 
på biodiversitet. 

Vi slutter dagen tilbage ved 
VIBO ca. kl. 15.30. 

 
TILMELDING 
 
Vil du med?  
Så send en mail senest 
mandag d. 22. august til Maja 
Rottbøll på mpr@vibo.dk eller 
ring på tlf. 33 42 00 14. 
Skriv ”ekskursion” i emnefeltet. 
 

FRA VIBO DELTAGER 

Klaus Juelshøj (byggechef) 
og Tanja Bæklund (boligsocial 
chef). I tilfælde af sygdom på 
dagen kontaktes Tanja på 29 
49 49 06. 
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