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Forum: Brugergruppemøde 
Tid: Torsdag den 3. marts 2016, kl. 19.00 

Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 
Sted: Kommunalbestyrelsesalen 

Deltagere: Brugergruppen  
Formand Leif Pedersen 
Afdelingschef Susanne Kremmer 
Driftsleder Steen Westring 
Birgitte Larsen fra Miljø & Virksomheder 
Medarbejdere fra Albertslund Forsyning og Affald & Genbrug 
Anne Thorup Eriksen – HOFOR 
 

Afbud: Hans-Henrik Høg 
Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Bemærkninger til referatet fra 26. november 2015 

• Mail modtaget fra Niels Schjødt Hansen, Grundejerforeningen 
Albertslund Vest, afd. 3, Formand og medlem af Brugergruppen, 
vedrørende punkt 4:  
”Jeg blev desværre forhindret i at deltage i seneste 
brugergruppemøde, hvilket var uheldigt, da ny flisebelægning og 
samtidig HOFORs vandrenovering af Vest 3 blev diskuteret. 
I referatets punkt 4,  står omtalt, at grundejerforeningen i Vest er 
blevet orienteret i forbindelse med vandrenoveringsprojektet. Af 
referatet ser det ud, som om der har været en god koordinering 
imellem HOFOR og grundejerforeningen, og det er også korrekt, for 
så vidt angår tiden efter igangsættelse af projektet. Jeg er således 
meget tilfreds med HOFOR og deres samspil med 
grundejerforeningen. 
Imidlertid kan man ikke tale om, at foreningen er blevet orienteret 
forinden projektets igangsættelse. I grundejerforeningen vedtog vi 
flisefornyelse på generalforsamlingen i marts 2015, hvor vi ikke 
havde hørt noget om vandledningsprojektet. Første kontakt til os er 
således den 3. juli (i sommerferien), hvor vi fik en orientering om, at 
berørte beboere ville få et brev i august, hvor arbejdet også blev 
igangsat. Man kan således ikke med rimelighed tale om, at 
foreningen på forhånd er blevet orienteret.” 

 
3. Orientering HOFOR (15 min.) 

Anne Thorup Eriksen – HOFOR 
• Der blev på sidste møde efterlyst viden om hvor og hvornår 

HOFOR renoverer ledninger 
• Kommende projekter 

 
Mødesager: 
 

4. Brugergruppens Årsberetning (10 min.) 
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Bilag vedlagt – efter godkendelse i Brugergruppen, sendes sagen 
videre til orientering i det politiske system 

 
5. Agenda Center Albertslunds Årsberetning og regnskab (10 min.) 

Bilag vedlagt 
 

Sager til drøftelse og videre behandling: 
  
Orientering: 
 

6. Spildevandsplan (10 min.) 
Birgitte Larsen – Miljø & Virksomheder 
Bilag vedlagt 

 
7. Albertslund Forsynings Årsrapport (10 min.) 

Bilag vedlagt 
 

8. Status på evaluering af Genbrugsstationen (10 min.) 
Bilag vedlagt 

 
9. Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund” (10 min.) 

Kort orientering om status 
 

10. Orientering fra formanden 
 

11. Orientering fra forvaltningen (15 min.) 
a. Betalingsmodel for udebelysning i boligområderne 

Kort orientering om status 
b. Årets Brugergruppedag/tur 

Hans-Henrik Høg/Povl Markussen foreslår en tur til 
bioforgasningsanlæg i Solrød – en sen eftermiddag i løbet af 
foråret. 
Flere forslag modtages gerne til den egentlige Brugergruppetur 

c. Grøn dag, 28. april 2016 
Der er ved at blive udarbejdet et program 

d. Artikel i ”Ingeniøren” om renescience i Københavns Kommune 
Bilag vedlagt 

 
12. Orientering fra Arbejdsgruppen 
 
13. Valg til: 

a. Arbejdsgruppen  
b. Agenda Center Albertslund 
c. VEKS Kundeforum (tidligere VEKS Brugerråd) 
d. Sundhedsrådet 

Bilag vedlagt, også fremsendt 15. februar 2016 
 

14. Eventuelt 
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