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Forum: Brugergruppemøde 

Tid: Torsdag den 8. december 2016, kl. 18.00 

Formøde for Arbejdsgruppen, kl. 17.00 

Julemiddag, ca. kl. 20.00 i Kantinen 

Sted: Kommunalbestyrelsessalen/Kantinen 

Deltagere: Brugergruppen – se deltagerliste 

Formand Leif Pedersen 

Afdelingschef Susanne Kremmer 

Enhedsleder Hans-Henrik Høg 

Driftsleder Steen Westring 

Anne Thorup Eriksen fra HOFOR 

Kasper Dibbern og Carsten West-Rasmussen fra Vestforbrænding 

Medarbejdere fra Albertslund Forsyning og Affald & Genbrug 

Afbud: Brugergruppen – se deltagerliste 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med ændringer i forhold til den udsendte dagsorden 

 
2. Orientering fra HOFOR v/Anne Thorup Eriksen 

Anne Thorup Eriksen gennemgik taksterne for perioden 2013 til 2016, de 
endelige indtægtsrammer er endnu ikke modtaget fra 
Forsyningssekretariatet, det forventes, at taksterne for 2017 kan godkendes 
i kommunalbestyrelsen i januar 2017.  
Det forventes, at taksterne i 2017 er uændret i forhold til 2016. 
De forventede investeringer for 2017 blev kort gennemgået. 
Povl Markussen, der er brugerrepræsentant i HOFORs bestyrelse, 
gennemgik kort de likviditetsudfordringer, der er, specielt på 
Vandselskaberne, i forbindelse med den nye regulering, hvis man beholder 
den nuværende konstruktion med 16 selskaber (8 vandselskaber og 8 
spildevandsselskaber) én løsning kan være 2 selskaber (1 vandselskab og 
1 spildevandsselskab), hvilket dog sætter f.eks. vores særlige 
stikledningsordning under pres. 
Anne Thorup Eriksen orienterede kort om, at HOFOR indfører sms-ordning i 
forbindelse med akutte og planlagte lukninger. 
 
Fra-/tilmeld denne service på www.hofor.dk/sms 
 
Det undersøges, om det er muligt at tilmelde med mailadresse. 
 
Den 13. december er følgende modtaget fra HOFOR: 
”Nej, det er ikke muligt – men i løbet af de første måneder vil der ske 
automatisk opdatering af lukke-situationen på hofor.dk” 

 
3. Orientering fra Vestforbrænding v/Kasper Dibbern 

Leif Pedersen orienterede kort om, at det både i Brugergruppen og 
Kommunalbestyrelsen er besluttet, at der i Albertslund Kommune skal 
sorteres i flere fraktioner, at der kan vælges mellem seks forskellige 
ordninger, og at vi overgår til bestilleordning på haveaffald og storskrald, 
samt at vi har valgt at udbyde de nye ordninger i et fællesudbud via 

http://www.hofor.dk/sms
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Vestforbrænding sammen med fem andre kommuner. Derefter gav han 
ordet til Kasper Dibbern fra Vestforbrænding. 
 
Kasper Dibbern startede med at konstatere, at Albertslund Kommune er 
meget ambitiøs, og at ordningerne er tilpasset borgerne og ikke omvendt, 
hvilket er gået godt i de fleste boligområder, mens der i enkelte områder har 
været særlige udfordringer. 
Både borgere, kommune og Vestforbrænding skal vænne sig til den nye 
samarbejdskonstellation, hvor Vestforbrænding er mellemled.  
Samarbejdet med de 5 kommuner har givet en mere kompleks drift, 
derudover har Vestforbrænding indført et nyt IT-system. 
Implementeringen af det nye IT-system har givet udfordringer, særligt i 
Albertslund Kommune, der har mange unikke ordninger. Alle fraktioner og 
ordninger er nu registreret i IT-systemet (KURS), nu skal alle, både 
medarbejdere og borgere, blive fortrolige med systemet. Man har erkendt, 
at systemet med NEM-ID har været for striks og derfor indstillet, at det 
fjernes. 
Borgerne i Albertslund Kommune er rigtig gode til at sortere, det har givet 
meget affald i de enkelte fraktioner – særligt plast, hvilket betyder, at 
tømningsfrekvenserne skal justeres og indreguleres. Chaufførerne skal 
lære de nye systemer og vænne sig til andre ruter, samtidig har M. Larsen 
ansat flere medarbejdere, de skal oplæres. 
Der har også være udfordringer i de andre kommuner, hvilket desværre har 
givet lange svartider hos Vestforbrændings kundeservice, trods 
ekstrabemanding. 
Der er midlertidigt indført akutbil, der kan køre ud ved manglende tømning, 
det gælder dog ikke for nedgravede systemer. Leverandøren er blevet 
indskærpet, at der dagligt skal afleveres en liste over manglende tømninger. 
De nedgravede systemer er smarte, de fylder ikke og de lugter ikke, alle har 
været glade for dem, desværre har leverandøren haft manglende kapacitet  
til at opfylde behovet. 
Vestforbrænding har fulgt kommunens ønske om tilmeldeordninger, 
efterfølgende har nogle områder ønsket at vende tilbage til ruteindsamling, 
det arbejdes der nu med. 
Herefter var der spørgsmål og bemærkninger fra salen. 
Susanne Nielsen, KAB Albertshave: 
Har modtaget brev om ændring af tømningsdage, står det til troende? 
Er de såkaldt gule og røde områder (områder med tilbagevendende 
problemer) blevet kontaktet? 
Kasper Dibbern: 
Vestforbrænding står inde for de udmeldte tømningsdage, der har været 
møde i denne uge med de røde områder. 
Henning Lindhardt, Herstedøster Villaby: 
Vigtigt med en fast dag til afhentning af småt haveaffald og storskrald, i 
stedet for to mulige, utilfreds med tilmeldeordningen, ønsker ruteindsamling 
genindført. 
Hans-Henrik Høg:  
Der arbejdes på at ændre til ruteindsamling i Herstedøster Villaby. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1: 
Hvordan sikres det, at renovatøren kommer på den lovede dag, samt at der 
tømmes? 
Kasper Dibbern: 
I øjeblikket kører medarbejdere fra Vestforbrænding ud på ruterne, for at 
tjekke på ruteindsamlingen. 
Henrik Dahlberg, Grf. Rødager: 
De er meget venlige i kundeservice, når man kontakter dem, men der sker 
ikke meget efterfølgende. Der er for lille kapacitet og tømningsfrekvens. 
Kasper Dibbern: 
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Der arbejdes på at ændre kapacitet og tømningsfrekvens. Vil tage kontakt til 
kundeservice om manglende opfølgning/tilbagemelding. 
Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at mængden af indsamlet plast har 
oversteget forventningerne, borgerne i Albertslund er rigtig gode til at 
indsamle. 
Kasper Dibbern gjorde opmærksom på, at når tømningsfrekvensen hæves, 
betyder det samtidig, at prisen hæves. 
Jørgen Pedersen, Herstedøster Villaby: 
Har fået mus indendørs, efter den nye ordning er startet.  
Gjorde også opmærksom på, at der i den liste Agenda Centret har sendt 
ud, som sorteringsvejledning, er en fejl, nødde- og appelsinskaller 
ødelægger majsposerne og bør derfor være restaffald. Har ikke fået hentet 
restaffald de seneste 3 uger, har kontaktet kundeservice flere gange, er 
hver gang blevet lovet, at det bliver afhentet samme dag, uden dette er 
sket. 
Mogens Andersen, Grf. Platanparken: 
Har nedgravede containere, affaldet skal skubbes ned, da det ikke falder 
helt ned af sig selv. 
Kasper Dibbern. 
Er klar over problemet med de nedgravede containere, der arbejdes på en 
løsning. 
Diana Ziwes, Topperne: 
Der har været mange problemer i Topperne, blandt andet manglende 
tømning af containere, samt at containerne ikke køres på plads, når de 
tømmes. 
Kasper Dibbern: 
Selv om der ikke er akutbiler til tømning af nedgravede containere, burde 
det ikke give problemer i Topperne, der har flytbare containere. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2: 
En kommentar til tilmeldeordningen, ked af at skulle tilbage til 
ruteindsamling, på grund af et nyt IT-system, er en sms-ordning mulig? 
Kasper Dibbern: 
Vil undersøge muligheden for sms-ordning. 
Preben Pedersen, Grf. Poppelhusene: 
Må man anbringe småt pap i klare plastsække? 
Kasper Dibbern: 
Ja i nødstilfælde. 
Hans-Henrik Høg: 
Der arbejdes på, at man i kassetteområderne kan samle plast i 
papirkassetten. Der arbejdes også på at genindføre ruteindsamling i 
Herstedøster Villaby, Røde Vejrmølleparken samt muligvis et par områder 
mere. 
Jørgen Pedersen, Herstedøster Villaby: 
Er selv en god amatør på IT-området, men der er mange, der slet ikke er på 
IT, de tabes, hvis der ikke er andre muligheder. 
Kasper Dibbern henviste til, at det altid er muligt at ringe til kundeservice. 

 
4. Status på nyt affaldssystem i Albertslund 

Hans-Henrik Høg orienterede om, at det overvejes at genindføre 
affaldskalenderen. Derudover arbejdes der hårdt på at få løst de sidste 
problemer, samt at oplevelsen af manglende service bliver ændret. Der vil 
komme mere information ud, blandt andet i Albertslund Posten. 
Helene Eskildsen, Agenda Center Albertslund, orienterede om, at hun, 
sammen med Signe Landon, inden for de sidste 14 dage har været rundt i 
36 områder, de har fokuseret på, hvor ”rent” der er sorteret. Det generelle 
indtryk har været, at det går utrolig godt, men at der stadig er plads til 
forbedringer nogle få steder. Områder, der har haft brug for en ekstra 
indsats, har fået hjælp, i nogle tilfælde var det blot at flytte rundt på 
containerne. 
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Susanne Nielsen, KAB Albertshave, efterlyste, at alle boligområder fik en 
tilbagemelding, også de områder, hvor der ikke umiddelbart er problemer. 
Helene Eskildsen, Agenda Center Albertslund, lovede, at alle selvfølgelig vil 
få en tilbagemelding. 
David Haavardsholm, Andelsboligforeningen Valnøddegården, synes at 
Agenda Center Albertslund fortjente en stor tak for deres indsats og hjælp i 
forbindelse med overgangen til ny affaldsordning. 

 
5. Evaluering af Genbrugsstation 

Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, gennemgik kort baggrunden og 
spørgsmålene i brugertilfredshedsundersøgelsen, generelt er der stor 
tilfredshed, men der er selvfølgelig altid områder, hvor ting kan gøres bedre. 
Birte Kvamm oplyste, at der allerede nu bliver arbejdet på at indfri nogle af 
de ønsker, der var fremkommet i forbindelse med undersøgelsen. 
Per Gustafsson, Grf. Platanparken, spurgte til personaletilfredsheden, samt 
muligheden for skole/undervisning. 
Birte Kvamm, der har været spørgsmål med personaletilfredsheden, her er 
hovedparten af svarene positive. Der er allerede en skoletjeneste, der 
forventes opgraderet i løbet af 2017/18. 
Povl Markussen, VA 10 Hyldespjældet, mente, det var værd at bemærke, at 
langt de fleste er tilfredse med den nye Genbrugsplads. 

 
6. Tilskud til Agenda Center Albertslund 2017 

Hans-Henrik Høg gjorde opmærksom på, at sagen kører sideløbende i det 
politiske system og vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen den 13. 
december, den er godkendt i Miljø- & Byudvalget. 
Tove Jensen, formand for Agenda Center Albertslund, gennemgik kort 
handlingsplanen for 2017. De nye affaldsordninger vil fortsat være i fokus i 
2017, det samme gælder de forløb, der er for skoleklasser. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, efterlyste en større indsats over 
for de unge blandt andet i skolerne. 
Povl Markussen, Agenda Center Albertslund, mener ikke, de kan løse 
problemerne med svineri i og omkring skolerne i løbet af 2017, men gjorde 
opmærksom på, at der allerede er aftalt forløb i alle klasser på en enkelt 
skole. 
Indstillingen blev videresendt uden bemærkninger. 

 
7. Status på belysningsområdet 

Steen Westring gennemgik status, med udgangen af 2016 er der sket et 
samlet løft af gadebelysningen med: 
- Modernisering af vejbelysning på de større kommunale veje med 

MO500-armatur. 
- Modernisering af vejbelysning i Hersted Industripark under DOLL. 
- Overdragelse af drift og vedligehold til Forsyningen. 
- Ibrugtagning af lysstyringssystem med dæmpningsprofiler. 
- Forberedelse af byen til Smart City løsninger. 
Kort gennemgang af tidsplanen for belysningen i 2017. 
Niels Landvad, Albertslund Midt, undrede sig over, at man i fase 1, den del 
af Roskildevej, der går gennem Albertslund, ikke har gravet luftledningerne 
ned, som forventet. 
Steen Westring oplyste, at el-ledningerne er gravet ned, det man kan se, er 
de vejere, der bærer armaturerne. Der var ikke andre muligheder med de 
valgte armaturer. 
Susanne Kremmer lovede, at forvaltningen ville undersøge grunden til 
valget af armaturer. 
Hans Erik Sølby, AB Miravænget, undrede sig over, at det udelukkende er 
udenlandsk arbejdskraft, der bruges. 
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Steen Westring oplyste, at opgaven har været i licitation, hvor det ikke er 
muligt at fravælge den underleverandør, vinderen af licitationen vælger, så 
længe der arbejdes under danske overenskomster – og det gør der. 
Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at man fra politisk side er 
opmærksom på problematikken, det er undersøgt og alt er i orden. 
Henning Lindhardt, Herstedøster Villaby, ønskede oplysning om, hvad der 
skal ske i den østlige del af kommunen, specielt på de 3 kommunale veje i 
villabyen, og gjorde samtidig opmærksom på, at det er vigtigt at tage højde 
for, at nye armaturer kommer på samme side som fortovene. 
Hans-Henrik Høg forventer, at udskiftning af armaturer på de kommunale 
veje vil ske samtidig med udskiftning på de private veje i området. 
Jørgen Pedersen, Herstedøster Villaby, gjorde opmærksom på, at 
ledningerne allerede nu er gravet ned modsat fortovet. 

 
8. Nedsættelse af ad-hoc arbejdsgruppe – belysning i boligområder 

Flemming Jørgensen, medlem af kommunalbestyrelsen og medlem af 
bestyrelsen i LUCI  (Lighting Urban Community International), deltager i  
arbejdsgruppen, med Leif Pedersen som suppleant. 
 
Fra Brugergruppen blev følgende udpeget: 
Pia Larsen – Albertslund Vest afdeling 1 – ejer 
Bent Jørgensen – Albertslund Vest afdeling 2 – ejer  
Poul Have Nielsen – Herstedvester Landsby – ejer  
Jan Saltoft Andersen – Andelsforeningen Milebuen – andel 
Susanne Nielsen – KAB Albertshave – lejer 
Biba Schwoon – VAs bestyrelse - lejer 
 
Forvaltningen vil være repræsenteret med Mikkel H. Stolz og Steen 
Westring (sekretær). 
 
Henning Lindhardt, Herstedøster Villaby, spurgte om baggrunden for at 
vælge Flemming Jørgensen til formand for arbejdsgruppen. 
Leif Pedersen oplyste, at det skyldes Flemming Jørgensens store viden om 
og interesse for belysning. 
 
Arbejdsgruppens kommissorium primært: 
Betalingsmodel; hvilken model skal boligområderne vælge. 
Lampeudvalg; gruppen får mulighed for at se de opsatte amarturer i DOLL, 
og kan vælge ud fra dem. 
Lysdæmpning; skal boligområderne selv kunne styre lyset, og hvordan skal 
retningslinjerne så være. 
Udrulningsstrategi; hvilke områder skal lyset udrulles i først osv. 
Udvikling- og innovationsprojekter; fx Lighting Metropolis projektet 
Smart City elementer; skal der fx gøres klar til fremtidige teknologier, der 
kan kobles på lyset. 
 
Forvaltningen efterlyste interesserede borgere, én fra hvert boligområde, 
der kan bidrage til beslutninger omkring lys i kommunen, men særligt være 
ambassadører i eget boligområde. 
 
Interesserede skal senest 15. januar 2017, sende en mail til Lissi Petersen 
på lissi.petersen@albertslund.dk 

 
9. Mødedatoer i 2017 

Taget til efterretning 
 
10. Orientering fra formanden 

Intet 
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11. Orientering fra Forvaltningen v/Hans-Henrik Høg 
- Evaluering af Varmens Dag den 19. november 

Det havde været en hyggelig dag, der samtidig var startskud til at vi nu 
for alvor skal sikre at vi kan overgå til lavtemperaturfjernvarme i 2026. 
Politikerne fra Miljø- & Byudvalget havde været glade for kontakten til 
varmeforbrugerne.  

- Brev og folder til varmeforbrugere om overgang til lavtemperatur 
Der vil inden for kort tid blive sendt brev ud til samtlige 
fjernvarmeforbrugere om, at Forsyningen pr. 1.  januar 2026 overgår til 
lavtemperaturfjernvarme, med brevet følger en folder: ”Hvad 
lavtemperaturfjernvarme betyder for dig og Albertslund”. 
Brevet sendes som e-post, og almindeligt brev til de borgere, der er 
fritaget for e-post sammen med en folder, der fortæller om den hjælp vi 
fra Værket kan yde. 

- Status på Kanalprojektet 
Etape 1 forventes afsluttet marts 2017, de nye stibroer bliver monteret 
inden jul, med rækværker, så de kan benyttes. 
Følgegruppen holder næste møde den 2. marts 2017, der er løbende 
orientering på hjemmesiden. 
Der vil blive husstandsomdelt information i forbindelse med opstart af 
etape 2, etapen fra Oasen – til og med Kanaltorvet.  
Etape 2 i alt 610 meter kører i perioden februar til oktober 2017. 
Etape 3 i alt 350 meter (fra Kanaltorvet til Rådhuset) kører i perioden 
august 2017 til januar 2018 
Billeder fra arbejdet kan ses på de slides fra Brugergruppemødet, der 
er vedlagt referatet. 

 
12. Orientering fra Arbejdsgruppen 

- Valg til Arbejdsgruppen – 4 er på valg 
Povl Markussen gjorde opmærksom på, at der valg til Arbejdsgruppen 
på Brugergruppemødet den 30. marts 2017. 
Følgende er på valg: 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest – afdeling 2 – ejer 
Birthe Nielsen – VA afd. 9 – Galgebakken – lejer 
Povl Markussen – VA afd. 10 – Hyldespjældet – lejer 
Rudi Tobisch – Godthåbsparken – ejer 
Man kan allerede nu melde sig, som interesseret til Arbejdsgruppen, 
ved at sende en mail til lissi.petersen@albertslund.dk 

  
13. Eventuelt 

Leif Pedersen takkede Brugergruppen for samarbejdet i 2016, og en speciel 
tak for det store arbejde alle havde ydet i forbindelse med overgangen til nyt 
affaldssystem. 
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt
Risby Arne Borg X
Risby Niels Tulinius
Risby Peter Riber X
Rødager Henrik Dahlberg X
Rødager Helle Solberg Olsen
Røde Vejrmølle Parken Helle Bennedsen
Grundejerforeningen Skovengen Ole Langer-Wordolff
A/B Snebærhaven 1 Louise V. Hansen
A/B Snebærhaven 2
A/B Skovhusene
Grundejerforeningen Snebærhaven Kristian Guttersen
Grundejerforeningen Stadionparken Mikael Jensen
Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49
Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91Henrik Dalsgaard
Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91Filiz Ince
Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Bjarke Juul X
Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Elisabeth Lerche
Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Diana Ziwes X
Trippendalsparken Dinah Roseneberg Peetz X
VA afd. 1 Toften
VA afd. 2 Læhegnet Ole Nordal Nielsen X
VA afd. 3 Banehegnet Niels Nielsen
VA afd. 4 Nord Henning Knudsen
VA afd. 4 Nord Pia Fabricius
VA afd. 4 Række Bente Baudier
VA afd. 4 Række Hans Kristian Andersen X
VA afd. 4 Syd Tove Jensen X
VA afd. 4 Syd Lena Kujahn
VA afd. 5 Kanalen Elmer Jensen
VA afd. 5 Kanalen Elin Olsen



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 5

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt
VA afd. 6 Vest Enrico Juhl X
VA afd. 6 Vest Vivi Bornhuus Bislev
VA afd. 6 Vest Curt Gotthard X
VA afd. 6 Vest Niels Bøgild Troelsen
VA afd. 7  Blokland Gertrud Gelting X
VA afd. 8 Bæk/Fosgården Ole Larsen
VA afd. 9 Galgebakken Birthe Y. Nielsen X
VA afd. 9 Galgebakken Kristian Olesen
VA afd. 10 Hyldespjældet Povl Markussen X
VA afd. 10 Hyldespjældet Helene Eskildsen X
VA bestyrelse Biba Schwoon X
VA bestyrelse Per Larsen
Vridsløselille Midt Poul Pedersen X
Vridsløselille Midt Niels Landvad X
Vridsløselille Midt Verner Jensen 



Brugergruppemøde
8. December 2016



Dagsorden
1. Godkendelse dagsorden
2. Orientering fra HOFOR v/Anne Thorup 
3. Orientering fra Vestforbrænding v/Kasper Dibbern
4. Status på nyt affaldssystem i Albertslund
5. Evaluering af Genbrugsstationen 
6. Tilskud til Agenda Center Albertslund 2017 
7. Status på belysningsområdet
8. Nedsættelse af ad-hoc arbejdsgruppe – Belysning boligområder
9. Mødedatoer i 2017
10. Orientering fra formanden
11. Orientering fra Forvaltningen 
12. Orientering fra Arbejdsgruppen
13. Eventuelt



Takster Vand & spildevand 2017

Anne Thorup Eriksen, HOFOR



Takster - foreløbige

Takst: 

Opkrævningsgrundlaget (indtægtsramme for 2017) modtages 

senest 15. dec. 2016 fra Forsyningssekretariatet

Godkendes i KB primo 2017



5



Priser 2017 og langtidsbudgetter 
(foreløbige)

6





SMS-ordning

8



Planlagt varsel SMS:

---------------------------

Pga. renovering planlægger vi at lukke for vandet i området omkring [ADRESSE] den [STARTDATO] mellem kl. 

[STARTTIDSPUNKT] og [SLUTTIDSPUNKT].

Læs mere om vandafbrydelse her: www.hofor.dk/vandafbrydelse 

Mvh. HOFOR 

Fra-/tilmeld denne service på www.hofor.dk/sms

Akut varsel SMS:

---------------------------

Pga. akut opstået problem lukker vi for vandet i området omkring [ADRESSE] i dag frem til kl. [PLANLAGT 

SLUTTIDSPUNKT]. 

Læs mere om vandafbrydelse her: www.hofor.dk/vandafbrydelse 

Mvh. HOFOR 

Fra-/tilmeld denne service på www.hofor.dk/sms



Affaldsindsamling i
Albertslund
Status 8. dec. 2016



Ny samarbejdskonstellation

Mere kompleks drift

Nyt it

Udfordringen - Paradigmeskift



Stor valgfrihed:

• Mange mulige valg af  affaldsløsninger

• Boligforeningerne indkøber selv materiel

Konsekvenser:

• Varierende tømningssystemer.

• Udfordrer tømmefrekvenser  

• Nødvendiggjort ændring af tømmedage 

Valgfrihed



• Manglende tømninger
• Lange svartider
• IT og Nem‐id
• Nedgravede systemer
• Tilmeldeordning kontra 

ruteindsamling på have‐
og storskraldsordning

Udfordringer



Handleplan for udbedring problemerne

Akutbil

Nedgravede beholdere

Tømning af kassetter 

Ruteindsamling i udvalgte områder

Lettere IT-adgang



Fokusområder

Skarp forventningsafstemning ml parterne

Eventuelt



4. Status på nyt affaldssystem i Albertslund
Fokus fra Affald og Genbrug i den kommende tid!

• I tæt samarbejde med Vestforbrænding sikre tømning af alle 
fraktioner i hele byen

• Sikre god service og tilbagemeldinger
• Relevant information i AP, på hjemmesiden, facebook, mails til 

boligområder og husstandsomdelt information
• Fokus på at kunne håndtere plast – tretrinsraket i stativområder
• Fra tilmeldeordning til ruteordning – i visse boligområder
• På ret KURS med KURS – men uden NemId



5. Evaluering af genbrugsstation
Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse

Pia Larsen fra Arbejdsgruppen
Birte Kvamm - Affald & Genbrug



1. At det kunne være en god ide at udvide sortimentet i Drivhuset (85 personer)
2. At der er længere åbent i Drivhuset (43 personer)
3. At der åbnes kl. 8 en eller flere dage i hverdagene (32 personer)
4. At det gøres nemmere at komme af med tunge ting. f.eks. ved nedgravede 

containere, slisker, eller ved at aflevere affald på jorden, og personalet derefter 
samler det op med grab (22 personer)

5. At der er åbent en eller flere dage til kl. 18 (20 personer)
6. At der kommer flere underkategorier på skiltene (6 personer)
7. At der kommer en tilgodebevisordning i Drivhuset (6 personer)
8. At der bliver fejet lidt mere, særligt ved træ og gips (4 personer)
9. At der kommer 3,5 m imellem de lave containere på midten af pladsen, så man 

kan åbne bildøren (1 person)



Prioriteret ønskeliste
1. At det kunne være en god ide at udvide sortimentet i Drivhuset (23 %)

– Målsætning i 2017: Forsøg med genbrug af træ og vinduer i mindre målestok

2. At der er længere åbent i Drivhuset (12%))
– Nye åbningstider i 2017: Hverdage fra klokken 10 – 17

3. At der åbnes kl. 8 en eller flere dage i hverdagene (9%) At der er åbent 

en eller flere dage til kl. 18 (5%)
– Hillerød og Herlev - Ubemandet før og efter normal åbningstid, videoovervågning, sms 

åbning af porte – 200.000 kr

4. At det gøres nemmere at komme af med tunge ting (6%)
– Nedgravede containere eller slisker

– Hjælp med grab/rendegraver



Nedgravede containere, slisker, samles op med grab



Øvrige ønsker 

5.   At der kommer flere underkategorier på skiltene (2%)

6. At der kommer en tilgodebevisordning i Drivhuset (2%)

7. At der bliver fejet lidt mere, særligt ved træ og gips (1%)

8. At der kommer 3,5 m imellem de lave containere på midten af 

pladsen, så man kan åbne bildøren (0,3%)



6. Tilskud til Agenda Center Albertslund 2017 

Kort orientering om årsplan 2017 - ved Tove Jensen



7. Status på belysningsområdet 
Med udgangen af 2016, vil der være sket et stort samlet løft af 
gadebelysningen i Albertslund som følger:

 Modernisering af vejbelysning på de større kommunale veje med MO500-armatur.
 Modernisering af vejbelysning i Hersted Industripark under DOLL.
 Overdragelse af drift og vedlighold til Forsyningen
 Ibrugtagning af lysstyringssystem med dæmpningsprofiler

 Forberedelse af byen til Smart City løsninger

Procesdiagram	for	modernisering	af	belysning	i	boligområder.

Vedtagelse	af	
betalingsmodel	
for	belysning	
på	private	
fællesveje	

	

Planlægning	
af	etaper	

Dialogproces	
med	

grundejere	
	
	

Projektering	
af	etape	

Entreprise‐
udbud	

Mødesag Anlægsperiode

2	‐	3	måneder 4	måneder 2	måneder 2	måneder 2½	
måneder	

3	– 6	måneder



7. Status på belysningsområdet



Kort over de aktuelle 
stier og veje:



Tidsplan for belysning 2017

8. december Medio 
december

Medio 
marts

1. maj 1. juni 1. maj - 30. 
juni

1. juni 3./4. 
kvartal

Der nedsættes 
en lys-
arbejdsgruppe.
(betalingsmodel,
Lampevalg,
Styring,
Udrulning,
Udvikling,
Smart City)

Afslutning af 
etape 1 + 2. 

En række 
forskellige 
amarturer til 
sti- og 
boligområder 
sættes op i 
DOLL. 

Arbejds-
gruppen har 
taget stilling til 
betalingsmodel,
lampevalg
styring og 
udrulning

Montage-
arbejdet 
vedrørende de 
fire stier 
påbegyndes.

Sideløbende  
supplerende  
arbejde finder 
sted.

Dialog med 
arbejdsgruppen 
om de udvalgte 
arbejdspunkter.

Dialog med 
de første 
grundejer-
foreninger
begynder. 

Arbejdet i 
første 
boligområde 
påbegyndes.

Sideløbende:

- De lokale Lysambassadører får kompetenceudvikling og inviteres til udvalgte arrangementer, workshops mm. 

- Ligting Metropolis projektet ”Lys i Boligområder” påbegyndes i Hyldespjældet.



8. Nedsættelse af ad-hoc arbejdsgruppe 
– Belysning boligområder
Lysarbejdsgruppe –og ambassadører

Lysarbejdsgruppen består af:

- Flemming Jørgensen fra Kommunalbestyrelsen og formand for Ligthning            
Metropolis (Suppleant for Flemming er Leif Pedersen)

- To fra ejerboligområdet 
- To fra lejerboligområdet
- Én fra andelsboligområdet

Forvaltningen repræsenteres med Mikkel H. Stoltz og Steen Westring 
(sekretær)

Lysambassadørerne er interesserede borgere, én fra hvert boligområde, der 
kan bidrage til beslutninger omkring lys i kommunen, men særligt være 
ambasadører i eget boligområde.



8. Nedsættelse af ad-hoc arbejdsgruppe 
– Belysning boligområder
Arbejdsgruppens kommissorium er :

Betalingsmodel; hvilken model skal boligområderne vælge.

Lampeudvalg; gruppen får mulighed for at se de opsatte amarturer i DOLL, og 

kan vælge ud fra dem.

Lysdæmpning; skal boligområderne selv kunne styre lyset, og hvordan skal 

retningslinjerne så være.

Udrulningsstrategi; hvilke områder skal lyset udrulles i først osv.

Udvikling- og innovationsprojekter; fx Lighting Metropolis projektet

Smart City elementer; skal der fx gøres klar til fremtidige teknologier, der 

kan kobles på lyset.



9. Mødedatoer i 2017
Datoer for møder i Brugergruppen i 2017:

Torsdag den 30. marts 2017
Onsdag den 21. juni 2017
Onsdag den 27. september 2017
Torsdag den 7 december 2017*

Brugergruppemøderne afholdes i kommunalbestyrelsessalen kl. 19.00, med formøde for 
Arbejdsgruppen kl. 18.00

Årets sidste Brugergruppemøde starter kl. 18.00, med formøde for Arbejdsgruppen kl. 17.00, så 
vi traditionen tro, kan spise julemiddag sammen efter mødet.

Vær opmærksom på, at møderne i juni og september afholdes på onsdage.

Til orientering datoerne for Arbejdsgruppens møder:
Torsdag den 9. marts 2017
Torsdag den 1. juni 2017
Torsdag den 7. september 2017
Torsdag den 16. november 2017
Arbejdsgruppens møder afholdes i Mødelokale 1 eller 2, Rådhusets forhal fra kl. 17.00.



10. Orientering fra formanden



11. Orientering fra Forvaltningen 

Evaluering af Varmens dag

Brev og folder til varmeforbrugere om overgang til 
lavtemperatur

Status på Kanalprojektet







Status på Kanalprojektet
Etape 1 under udførelse – afsluttet marts 2017

Al vibrering er afsluttet – azobe´ bolværk monteret.

Nye stibroer monteres inden jul – bliver forsynet med rækværker så de kan 
benyttes. Færdig belægning påføres når vejret tillader dog senest maj 2017

Belægningsarbejder mod syd er opstartet – forventes afsluttet først i 2017 – er 
afhængig af vejret.

Fuldbrovej – broen er opdelt i gående/kørende – rækværk fjernes når nye broer 
etableres december 2016.

Følgegruppemøde 2. marts 2017.

Løbende orientering på hjemmesiden – husstandsomdelt information i forbindelse 
opstart af etape 2



Status på Kanalprojektet

Etape 2 ( Oasen – Kanaltorvet incl. kanaltorvet) – 610 meter
feb – okt 2017 - alle arbejder

Etape 3 (Kanaltorvet – Rådhuset  - 350 meter
aug – jan 2017/18  : alle arbejder

Den indkøbte interimsbro vil blive placeret ved Albertslundvej 
når 2. etape starter i feb. 2017



Kanalprojekt 

















12. Orientering fra Arbejdsgruppen



13. Eventuelt

Vi slutter af med julemiddag i Rådhusets kantine ca. kl. 20.00



Nyt fra Brugergruppen – Dec. 2016 
 

 
Den nye affaldsordning var (selvfølgelig) hovedpunktet på Brugergruppemødet i 
december. 

Den nye affaldsordning er nu trådt i kraft rundt om i byens boligområder. Det 
betyder, at meget mere bliver sorteret og genbrugt. Og tjek har vist, at albertslunderne 
er rigtig gode til at sortere – også i de nye fraktioner. I boligområder med fælles 
affaldsøer, er alt allerede fint og flot 75 % af stederne. Det er en rigtig godt start.  

Desværre har afhentningen af affaldet ikke været lige så god. Derfor var Vestfor-
brændingen inviteret med til mødet, for at give en status på problemer og løsninger. 

Problemerne har først og fremmest været manglende og uregelmæssige tømninger, 
men også problemer med det nye IT-system, vanskeligheder med at bruge Nem-ID, 
lange ventetider, når man kontakter Kundeservice, og utilfredshed med at boligejere 
skal tilmelde afhentning af haveaffald og storskrald, i stedet for at skraldemanden 
kommer automatisk. 

Vestforbrændingen oplyste, at det lysner. De er ved at have styr på tømningerne, og 
de har indsat en ”akutbil”, altså en skraldebil der kan køre rundt og tømme de steder, 
hvor den ordinære tømning har kikset. Der vil stadig være uregelmæssigheder, men 
der er slet ikke så mange, som der har været. Vestforbrændingen har også fået bedre 
styr på det nye IT-system, og så arbejder de på at forenkle bestillingerne ved at 
droppe Nem-ID. I fht. at gå tilbage til ”rute ordningen”, hvor skraldemanden 
automatisk kører rundt og samler haveaffald og Storskrald, i stedet for at den enkelte 
skal tilmelde sig afhentning, er de ved at undersøge, hvor meget dyrere ”rute 
ordningen” vil være, og så må boligområderne tage stilling til, hvad de vil. 

Alt i alt har det været nogle hårde første måneder med det nye affaldssystem, men det 
er blevet bedre, og det skal nok komme til at fungere tilfredsstillende – for 
”selvfølgelig skal det bare fungere”, som kommunens forsyningschef sagde. 

På mødet blev resultatet af brugerundersøgelsen på kommunens Genbrugsstation 
også fremlagt. Den viser stor tilfredshed med Genbrugsstationen, samt et ønske om 
flere fraktioner (f.eks. byggematerialer) og længere åbning i Byttehuset Drivhuset. 

Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt 
Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 
www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 



”For et bæredygtigt Albertslund” 

      

Nyhedsbrev  
No. 81                                                                                   December 2016                                                                             

 

Godt i gang – men også med udfordringer! Albertslunderne har taget den nye affaldssortering til 

sig. Ingen tvivl om det. Vi får nu sendt meget mere til genbrug. Det tegner rigtig godt, og i Agenda 

Centeret er vi ikke i tvivl om, at vi nok skal nå målet på 50 % genanvendelse i 2018, stigende til 60 

% i 2020. Hidtil har vi ligget på 20-25 %. 

Som bekendt har der dog også været udfordringer. Mange har oplevet, ikke at få hentet deres affald 

til tiden. Men det er tydeligvis i bedring. En indikator på det er, hvor mange der ringer til os om 

manglende afhentning. Ind til for nylig kunne der ringe både 10 og 20 om dagen. I den seneste uge 

har vi haft èn henvendelse. Så det går bedre. Alle problemer er ikke løst endnu, men det går klart 

bedre – og det skal det også, for selvfølgelig skal afhentningen bare glide i smør. Vi kan ganske 

enkelt ikke leve med konstante driftsforstyrrelser. Det kommer til at fungere. Vi er meget 

fortrøstningsfulde. 

 

Vi har løftet låg. I 35 boligområder med fælles løsninger, har vi været på ”container-luskeri”. 

Resultater er som følger: 

- 25 områder. Ingen fejl at se. Super flot!  

- 3 områder. Over 85 % rigtig sortering. 

Flot, men med plads til forbedring. 

- 6 områder. Mellem 75-85 % rigtig 

sortering. God start, men indsats påkrævet.  

- 1 område. Brug for ekstraordinær indsats 

nu. 

Vi har taget kontakt til de pågældende 

områder, og er i gang med den forbedrende 

indsats. 

 

                           Flot sortering af madaffald  

  

I tvivl om sortering? Så ring til vores ”Sorterings Hotline” på tlf. 43 62 20 15. Er vi ikke på 

kontoret, så læg en besked på telefonsvareren, og vi vender tilbage.  

 

Agenda Centeret på Kommunalbestyrelsesmødet. Den 13. december var Agenda Centeret på 

kommunalbestyrelsens dagsorden.  Og alt gik som det skulle. Der blev bevilliget midler til vores 

arbejde igen i 2017. Så vi høres ved i det nye år   

 

Med venlig hilsen 

Og god jul og godt nytår 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 
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