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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 9. marts 2017, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal – mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg og Jens 

Granholm 

Afbud: Enrico Juhl og Preben Pedersen 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. HOFOR – takster for vand og spildevand i 2017 

Behandlet i kommunalbestyrelsen 7. februar 2017 – bilag 
Anne Thorup Eriksen og Mette Hansen fra HOFOR deltager i 
Brugergruppemødet, hvor de blandt andet vil orientere om takster og 
stikledningsordninger. 

 
3. Agenda Center Albertslund – Regnskab og Årsberetning 2016 

Bestyrelsesmøde den 2. marts, materialet fremsendes snarest muligt 
Povl Markussen havde ikke umiddelbart bemærkninger til Regnskab og 
Årsberetning, men havde det underskrevne materiale med. 
Tove Jensen vil traditionen tro kommentere materialet på 
Brugergruppemødet. 

 
4. Årsrapport 2016 – Albertslund Forsyning – foreløbig udgave 

Bilag 
Der mangler beskrivelse af økonomien, det vil være klar til 
Brugergruppemødet. 
Der er ikke umiddelbart det store udsving i økonomien for 
varmeforsyningsområdet. Økonomien for Affald & Genbrug er bedre end 
forventet. 

 
5. Årsrapport 2016 – Brugergruppen – forslag,  

(forord mangler godkendelse fra Leif Pedersen)  
Bilag 
Forordet var godkendt af Leif Pedersen inden mødet. 
Povl Markussen foreslog, at punktet blev rykket op, som ét af de første på 
Brugergruppemødet.  
Det blev aftalt, at Jens Granholm sender en word-version til 
Arbejdsgruppen, der så kan komme med bemærkninger/ændringer.  
Det endelige dokument skal være klar til Lissi Petersen mandag den 20. 
marts 
 

6. Status på belysningsområdet, samt orientering fra ad-hoc 
arbejdsgruppen vedrørende belysning 
På kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 14. marts behandles sag om 
frigivelse af midler til blandt andet nye tændskabe, så man forhåbentlig efter 
sommerferien kan komme i gang med udskiftning af belysning på stier og 
udvalgte boligområder. 
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7. Status på nyt affaldssystem i Albertslund 
Povl Markussen vil gerne have punktet på Brugergruppens dagsorden lige 
efter punktet med Brugergruppens Årsrapport. 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at der har være afholdt møde med 
deltagelse af borgmesteren og ledelsen af Vestforbrænding I/S, derudover 
har Forvaltningen haft jævnlige møder med Vestforbrænding I/S om de 
udfordringer, der har været ved overgang til ny ordning, både de 
udfordringer der er opstået i forhold til valgte ordninger men også 
manglende afhentning. 
Pia Larsen efterlyste en app, både i forhold til sortering i hjemmet, men 
også til brug på Genbrugspladsen, hvis man bliver i tvivl. 
Povl Markussen gjorde opmærksom på, at der fortsat er problemer rundt 
omkring i boligområderne, specielt Herstedøster Landsby har været hårdt 
ramt af manglende/ustabile afhentninger, eksempelvis har de oplevet, at 
metal, der skal afhentes hver 8. uge bliver hentet hver 2. uge, fraktioner, der 
skal afhentes hver 2. uge, bliver ikke afhentet. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at Forvaltningen er i kontakt med Peter Holm fra 
Herstedøster Landsby. 
Pia Larsen foreslog, at Forvaltningen sender en mail til samtlige 
boligområder, for at høre hvordan det går, så man eventuelt kan have en 
foreløbig evaluering inden Brugergruppemødet. Der blev også foreslået en 
midtvejsevaluering pr. 30. juni 2017, der kunne offentliggøres i Albertslund 
Posten, og igen pr. 31. december 2017. 
Povl Markussen bad Forvaltningen udarbejde et notat inden 
Brugergruppemødet. 

 
8. Kortlægning af henkastet affald 

- Kortlægning af henkastet affald i Albertslund 2016 – bilag 
- Kortlægning af henkastet affald på landsplan 2016 – bilag 
Arbejdsgruppen bad om, at det kun var konklusionen, der blev sendt ud til 
Brugergruppen, resten af materialet lægges på hjemmesiden. 

 
9. Ny takst for TAO 

Bilag 
Orienteringssag til Brugergruppen, der tilføjes yderligere en takst for TAO-
ordning til store ejendomme, sagen er på kommunalbestyrelsesmødet den 
14. marts 2017.    

  
10. Status på Kanalprojektet 

Hans-Henrik Høg giver en kort orientering på Brugergruppemødet. 
 
11. Valg til Arbejdsgruppen 

Følgende er på valg: 
Bent Jørgensen – Albertslund Vest 2 – ejer  
Birthe Nielsen – VA afd. 9 Galgebakken – lejer 
Povl Markussen – VA afd. 10 Hyldespjældet – lejer 
Rudi Tobisch – Godthåbsparken – ejer  
Ønsker alle genvalg? 
Ja, alle ønskede genvalg 
 

12. Grøn dag den 29. april 2017 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om, at alle sejl er sat til, specielt på 
belysningsområdet, blandt andet er der ”rygter” om, at Ole Rømer deltager 
på dagen. 

 
13. Eventuelt 

Pia Larsen efterlyste status på arbejdet i den arbejdsgruppe, hun har 
deltaget i, om sikring af grundvand. 
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Hans-Henrik Høg orienterede om, at man i øjeblikket afventer en ny 
bekendtgørelse og kortlægning fra ministeriet. 
Rudi Tobisch melder afbud til Brugergruppemødet, men ønsker fortsat at 
genopstille til Arbejdsgruppen. 
Bent Jørgensen gjorde opmærksom på, at der er udfordringer med at 
benytte ”giv-et-praj”. 
Bent Jørgensen bad Forvaltningen undersøge, om det er muligt for 
systemet at sætte sidetal på, når der er så mange bilag. 
Det undersøges om det er muligt, hvis ikke forsøger Lissi Petersen om det 
er muligt at gøre det manuelt. 

 
 


