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1. Godkendelse dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer: 
Pkt. 12 behandles som punkt 3 
Pkt. 10 behandles som punkt 4 
Pkt. 11 tages af dagsorden og flyttes til Brugergruppemøde den 8. 
december 2016 
 
Jan Saltoft Andersen, Andelsforeningen Milebuen, gjorde opmærksom på, 
at Brugergruppen ikke godkender men indstiller, det skal rettes ved 
punkterne 5 og 6 

 
2. Orientering fra HOFOR 

HOFOR deltager ikke i dette møde 
Povl Markussen VA 10 Hyldespjældet og medlem af bestyrelsen for 
HOFOR  Vand og Spildevand, orienterede kort fra seneste 
bestyrelsesmøde i HOFOR: 
- De våde enge er ved at være færdige, det er blevet rigtigt godt, Povl 

anbefalede, at man gik en tur forbi. Projektet ”løber” baglæns mod 
Kanalen, hvor renoveringen er i fuld gang. 

- Der har været en del snak om rotter i forbindelse med renoveringen af 
Kanalen, men HOFOR renoverer regnvandsafløbene, rotter lever i 
kloakkerne, dermed er det formodentlig renoveringen af boliger i Syd, 
der får rotteplagen til at tiltage. 

- Der har været meget snak om manglende varsling i forbindelse med 
brud på vandledningerne, der arbejdes med at implementere et SMS-
system, så borgerne får hurtigere information. 

 
3. Status på belysningsområdet (10 min.) – tidligere punkt 12 

Mikkel Holmberg Stolz, medarbejder i Trafik & Natur, orienterede om, at det 
materiel, der er overtaget fra DONG, er af ældre dato og samtidig 
energifråsende, det trænger derfor til fornyelse. Den gamle belysning skiftes 
derfor ud med LED, der både giver en besparelse, et bedre lys, og blandt 
andet kan dæmpes efter behov (om natten – når der ikke er så meget 
trafik). 
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Kemp & Lauritsen er hovedentreprenør på etape 1, 2 og 3. De to første 
etaper er opsætning af ny gadebelysning på kommunens store veje og 
forventes færdigt dette efterår. 
Etape 3 vil køre i to spor, stibelysning og boligområder, og da der først skal 
besluttes en betalingsmodel forventes det, at etape 3 primært vil betyde, at 
kommunens hovedstier står for tur. 
Preben Pedersen, grundejerforeningen Poppelhusene, hvorfor er Gl. 
Landevej fra Herstedøstervej ”faldet ud” af systemet? 
Mikkel Holmberg Stolz erkendte, at dette skyldes en fejl, der vil blive rettet 
snarest muligt. 
Niels Schjødt Hansen, Albertslund Vest afd. 3, gælder belysningsplanen fra 
2002 fortsat? 
Mikkel Holmberg Stolz svarede, at det er belysningsplanen fra 2012, der er 
gældende. 
Hans Kristian Andersen VA 6 Række, i forbindelse med renovering af 
rækkehusene er stibelysningen faldet ud, har nu manglet i 3 år, kommer der 
lys i denne vinter? 
Mikkel Holmberg Stolz, man er i dialog med Bo-Vest, og forventer at finde 
en løsning i dette efterår. 
John Frimann, grundejerforeningen Poppelhusene, i forbindelse med 
udskiftning af master på Herstedøstervej har man ”glemt” at fjerne de gamle 
master, der er også træer, der skygger for lyset. 
Mikkel Holmberg Stolz, de gamle master på Herstedøstervej vil ligesom 
masterne på Trippendalsvej blive fjernet. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, kan der udarbejdes et 
katalog over, hvilke armaturer der kan vælges til private veje? 
Mikkel Holmberg Stolz, der bliver formentlig flere armaturer at vælge 
imellem, og det forventes, at der udarbejdes et katalog med nogle få 
valgmuligheder. 

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

tidligere punkt 10 
Sara Rosendal, Affald & Genbrug  orienterede om ”Fremtidens 
affaldssystem”, der fra 1. oktober er ”Nutidens affaldssystem”. 
Ordning 3 er blevet udsat til 1. december, det skyldes problemer med 
stativerne, der arbejdes i øjeblikket med at justere hylderne i stativerne, VA 
6 Række er startet 1. september. 
Institutionerne vil først komme med fra 1. februar 2017.  
1. oktober skiftes it-systemet RenoWeb ud med KURS. 
Der køres i øjeblikket beholdere, informationspakker, poser og andet ud. 
Agendacentret er meget aktive med information og inspiration til de enkelte 
boliger. 
I samarbejde med Bo-Vest og Agendacentret planlægges et stormøde for 
det tekniske personale den 27. september . 
Susanne Nielsen, KAB Albertshave, undrer sig over, at der endnu ikke er 
kommet materiale og information ud. 
Sara Rosendal, man har valgt, at de to-delte beholdere først køres ud de 
sidste 14 dage af september. 
Gertrud Gelting, VA 7 Blokland, efterlyste skilte til containerne, samt foldere 
til uddeling og en bedre kommunikation. 
Sara Rosendal, folderne og skilte bliver leveret i løbet af næste uge. 
Kirsten Due, Mölndalsparken, ærgerligt at institutionerne først kommer med 
1. februar 2017, det giver ikke mening, at børnene først skal med senere. 
Susanne Kremmer var enig i, at det var ærgerligt, men der har været nogle 
udfordringer med at få etableret alt det nye udstyr i institutionerne. 
Jan Saltoft Andersen, Andelsforeningen Milebuen, spurgte til, hvornår 
sidste runde bliver kørt på gammel ordning. 
Sara Rosendal forventer, at det kan blive nødvendigt med en ekstra kørsel 
på gammel ordning efter 1. oktober på grund af skæve afhentningsdatoer. 
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Mette Agner Clausen, Andelsforeningen Antaresvænget, har fået besked 
om, at der vil blive leveret materiale mellem uge 43 og 44, spurgte om  de 
gamle stativer afhentet? 
Sara Rosendal, ja til det sidste, men man skal tilmelde sig via hjemmesiden. 
Hans Kristian Andersen, VA 6 Række, i området er affaldsøer med 7 
indkast, inden start, 1. september, var man rundt og tale med alle beboere, 
desværre er der indkøringsvanskeligheder, blandt andet madaffald i 
plastposer, mælkekartoner og pizzabakker der smides i pap, og man var i 
første omgang ikke opmærksom på, hvor vigtig den indendørs sortering er. 
Overvejer at stemme dørklokker en gang mere. 
Knud Dahn, Herstedlund Grundejerforening – etape 2, hvordan er 
muligheden for at måle eventuel fejlsortering? 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, hvornår kommer skilte/mærker til 
minicontainerne ud? 
Jørgen Pedersen, Herstedøster Villaby, hvordan skal man aflevere 
microfiber, der egentlig hører under farligt affald? 
Sara Rosendal, Fejlsortering vil blive afsløret når vognmanden afleverer 
sine læs til aftageren. Skilte og mærker er på vej ud i disse uger. Indtil 
videre er microfiber at regne som restaffald. 
Povl Markussen, VA 10 Hyldespjældet, det er en kæmpe opgave, byen har 
kastet sig ud i, derfor er det vigtigt, at alle påtager sig rollen som 
ambassadører og hjælper hinanden. 
Birthe Nielsen, VA 9 Galgebakken, i Galgebakken har man haft stor glæde 
af, at der har været nogen, der påtog sig rollen som ambassadør. 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om, at Sara Rosendal pr. 1. oktober 
stopper i Albertslund Kommune, da hun har fået nyt job i København.. 

 
Mødesager: 
 
5. Fjernvarme Albertslund – 2025 (30 min.) 

(Tidligere ”Strategi for Albertslund Fjernvarme”) 
Bilag vedlagt 
Hans-Henrik Høg gennemgik kort baggrunden for ”Fjernvarme Albertslund 
– 2025”. Ved planens gennemførelse forventes en besparelse på ca. kr. 
1.000,- om året pr. gennemsnitsbolig. Fjernvarmenettet forberedes til at 
modtage lokalt produceret varme, eksempelvis overskudsvarme fra 
produktion og vindmøllestrøm via varmepumper.  
Målsætningerne i kommunens ”Vision og Strategi” understøttes. samtidig 
med, at vi fortsat understøtter fornyelse og renovering af Albertslund, samt 
kommunens ambition om at være CO2-neutral inden for opvarmning og 
elforsyning i 2025.  
Vi understøtter også lovkravet om, hvert år at reducere energiforbruget med 
ca. 3%, samt de nationale og regionale målsætninger på varme- og 
energiområdet. 
Christian Oxenvad orienterede om de værktøjer, vi blandt andet har 
mulighed for at bruge, blandt andet rådgivning og tilskud til 
energisparetiltag, eksempelvis via ”BedreBolig-ordning”, specialindsats 
overfor erhvervskunder og offentlige ejendomme. Overtagelse af borgernes 
tilslutningsanlæg (TAO). Samarbejde og koordinering omkring 
optimeringstiltag med varmekunder og -leverandører. Reduktion i varmetab 
fra rørsystemet, idriftsættelse af temperaturoptimering i fjernvarmesystemet, 
en tarifstruktur der kan medvirke til en positiv ændring af 
fjernvarmeforbruget, samt en varmeplan for restområderne, Herstedøster 
Villaby på fjernvarme, Risby og Herstedøster Landsby på CO2-neutral 
nærvarme. 
John Frimann, Poppelhusene, boligerne i Poppelhusene har fjernvarme i 
kanaler i gulvet. 
Christian Oxenvad, vi er i øjeblikket ved at undersøge, hvad det betyder, 
men forventer, at det fortsat er muligt med kanaler i gulvet. 
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Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, hvor finder man et katalog over 
mulige tilskud? 
 
På dette link finder man et katalog over mulige tilskud: 
 
http://svk.teknologisk.dk 
 
Hans Kristian Andersen, VA 6 Række, hvor mange boligområder har fået 
lavtemperaturfjernvarme? 
Christian Oxenvad, foreløbig er det kun de nyrenoverede rækkehuse i Syd  
samt nogle mindre nye bebyggelser, der har fået lavtemperaturfjernvarme, 
svarende til ca. 10 % af boligerne i Albertslund. 
Curt Gotthard, VA 6 Vest, ca. 30-35% af borgerne er i dag over 60 år, det 
blive en udfordring i forhold til udskiftning. 
Arne Borg, Risby, gjorde opmærksom på, at restområderne afventer den, 
på papiret, lovede mirakelløsning, i stedet for at udskifte gamle oliefyr. 
Preben Pedersen, Poppelhusene, gjorde opmærksom på, at nogle af 
rækkerne i Poppelhusene er meget lange, hvilket formentlig er en 
udfordring for et nyt lavtemperatursystem. 
Jan Saltoft Andersen, Andelsforeningen Milebuen, problemet med både 
strategien og notatet er, at der er mange detaljer og gentagelser, der 
mangler overordnet retningslinjer, mente det var en ommer. 
Henrik Dahlberg, grunderejerforeningen Rødager, byggeriet er fra slutning 
af 60-erne, nogle beboere har forbedret deres bolig, andre har ikke, det 
fremgår af Grønt Regnskab. 
Brugergruppen tiltrådte indstillingen, med udtalelse fra Andelsforeningen 
Milebuen, der ikke tiltræder punkt 1, men tiltræder til punkt 2. 

 
6. Energispareaktivitetsplan (10 min.) 

Bilag vedlagt 
Niels Hansen gjorde opmærksom på, at det var kommunens 10. 
Energispareaktivitetsplan.  
Grundlæggende arbejdes der med rådgivning, kampagner og tilskud, 
kommunens tilgang er, at statens energisparekrav skal indfris lokalt og 
dermed understøtte udviklingen af byen.  
Der er på landsplan stor utilfredshed med ordningen, fordi den ikke, som i 
Albertslund, kommer den enkelte borger til gode.  
I 2015 blev der indberettet 8.989 MWh i besparelser, der har været 
boligbesparelser i rækkehusene i Syd, Vegavænget og Ulfbuen, på 
erhvervsområdet er det blandt andet et varmepumpeprojekt og tagisolering. 
Kommunalt handler det om ventilation og belysning. 
Der er sendt ca. 1.200 breve ud til Røde forbrugere, ca. 250 responderede 
til Agendacentret og Forsyningen. I den forbindelse laver Forsyningen ”små 
eftersyn” ved besøg, vi forventer, at det kan give mange kWh’er til 
indberetning. TAO (overtagelse af tilslutningsanlæg) er startet op med 
diverse begyndervanskeligheder, BedreBolig er i sin spæde opstart. Der 
arbejdes med et prøvehus i Blankager. På erhvervsområdet gælder det 
koordinerede energirådgiverbesøg med henblik på efterisolering og 
optimering af varmeanlæg.. 
I 2017 forventes et sparekrav lidt lavere end i 2016, der ydes fortsat tilskud 
til de store renoveringsprojekter, der er fokus på rådgivning i ejer- og 
andelsforeninger, nyt prøvehusprojekt til inspiration og en fortsat målrettet 
indsats mod erhverv. 
Budget 2017 er en fremskrivning af budget 2016. 
Brugergruppen tiltrådte indstillingen. 

 
7. Budget og takster 2017 – Varmeforsyning (10 min.) 

Vedlagt aktivitetsændringer og takstforslag, der skal Indstilles af 
Brugergruppen 
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7.1 Fjernaflæste varmemålere hos alle forbrugere 
7.2 Oprettelse af driftslederstilling til varetagelse af drift og vedligehold af 

udebelysningen og fjernvarmeforsyningen 
7.3 Oprettelse af 1 stilling på Varmeværket – El arbejde og rådighedsvagt 
7.4 Ny pumpe til Herstedøster Vekslerstation 
7.5 Nyt tag på kedelhal 1 
7.6 Private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg – anlæg og drift 
7.7 Takster 2017 
Steen Westring gennemgik aktivitetsændringerne, og hvad ændringerne 
kommer til at betyde for taksten i 2017.  
Pkt. 7.6 ikke er en aktivitetsændring men en teknisk ændring, der skal 
indarbejdes i budgettet, sagen har tidligere været behandlet i 
Brugergruppen og er godkendt af kommunalbestyrelsen. 
Povl Markussen, VA 10 Hyldespjældet, mente, det var nogle fornuftige 
forslag, der kun kunne støttes. 
Brugergruppen tiltrådte indstillingen 

 
8. Budget og takster 2017 – Affald & Genbrug (10 min.) 

Vedlagt aktivitetsændringer og takstforslag, der skal indstilles af 
Brugergruppen 
8.1 Kommunikation og information i forbindelse med implementering af nye   
affaldsordninger 
8.2 Oprettelse af en stilling på genbrugsstationen til Byttehuset og 
formidling 
8.3 Takster 2017 
Jens Granholm gennemgik aktivitetsændringerne. 
Niels Schjødt-Hansen, Albertslund Vest afd. 3, vil den nye medarbejder, 
kun blive ansat til at være i Byttehuset? 
Jens Granholm, det forventes, at vedkommende dels skal være i 
Byttehuset, dels på pladsen, men også være med til formidling blandt andet 
i forhold til skoleelever. 
Gertrud Gelting, VA 7 Blokland, der er mange frivillige i Byttehuset, det vil 
være af stor værdi, at der er en til at samle trådene. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, hvor er taksterne for de 
enkelte boligområder. 
Jens Granholm, takstbladet findes på kommunens hjemmeside. 
Brugergruppen tiltrådte indstillingen. 

 
9. Betalingsmodel for udebelysning (10 min.) 

Bilag vedlagt 
Niels Hansen gennemgik sagen, der rummer to elementer, en ny 
betalingsmodel for belysning på private veje og fælles veje, samt en 
ensretning af praksis, så alle fremover vil blive opkrævet efter ens 
regningslinjer. 
Den nye betalingsmodel er opbygget efter samme model som DONG hidtil 
har benyttet med udgangspunkt i de enkelte lyspunkters karakteristika: 
a) Betaling for el drift og afdrag 
b) Administration 
I forhold til DONG dog maksimalt 15 års afdrag mod tidligere 30 års 
afskrivning. 
Kommunens oprindelige udgangspunkt var frivillighed og fleksibilitet, men 
lovgivningen siger noget andet. 
 
” §59. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at private fællesveje skal 
holdes belyst, når dette er nødvendigt af hensyn til færdslen på vejen eller 
for at tilgodese andre almene offentlige hensyn. 
Stk. 2. Bestemmer kommunalbestyrelsen, at private fællesvej skal holdes 
belyst, skal kommunen sørge for anlæg, forbedring og drift af vejbelysning 
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på de private fællesveje for de vedligeholdelsesforpligtedes regning. §48 
finder tilsvarende anvendelse…..” 
 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, hvordan afregnes betaling for 
strøm til belysning? 
Steen Westring, i øjeblikket afregnes efter, hvor mange timer lampen er 
tændt og med hvilken effekt. Fremadrettet vil afregningen ske efter 
nyopsatte målere. 
Jørgen Pedersen, Herstedøster Villaby, Villabyen har ca. 100 lyspunkter og 
derefter +16, hvad betyder det? Grundejerforeningen købte oprindeligt 
master og armaturer, skal der betales igen? 
Hans-Henrik Høg, er vidende om, at der har været en dialog mellem 
områdedirektør Carsten Bluhme og Henning Lindhardt. Carsten Bluhme vil 
kontakte Henning Lindhardt. 
Mikkel Ellung Larsen, Bo-Vest, hvad med det, der tidligere er betalt til 
DONG, bliver det opkrævet igen? 
Hans-Henrik Høg, DONGs praksis videreføres indtil det hele er afskrevet. 
Jan Saltoft Andersen, andelsforeningen Milebuen, gjorde opmærksom på, 
at det ikke er ny lovgivning, at der skal afdrages over 15 år. Undrer sig 
samtidig over beløbet på kr. 66,- pr. husstand til administration, det giver 
ikke mening, når der eksempelvis kun fremsendes én regning til 
andelsboligforeningen. 
Hans-Henrik Høg bemærkede at der vil blive forsøgt taget højde for dette 
samt en række andre forhold i den endelige aftale, der skal indgås med 
hvert enkelt boligområde efter en eventuel endelig vedtagelse af 
betalingsmodellen i Kommunalbestyrelsen. 
Brugergruppen tiltrådte indstillingen. 

 
Sager til drøftelse og videre behandling: 
 
10. Ingen sager  
 
Orientering: 
 
11. Status på TAO-ordning of ”Røde forbrugere (10 min.) 

(TAO = TilslutningsAnlægsOvertagelse)  
Wisam El-Khatib oplyste, at der var lagt TAO-aftaler frem, som man var 
meget velkommen til at tage. 
Status på TAO: 
- 25 anlæg installeret i enfamiliehuse 
- 25 anlæg under installering i enfamiliehuse 
- 26 enfamiliehuse er på venteliste 
- 1 anlæg – store ejendomme på venteliste  
- Implementering af afregningssystemet pågår 
Der har været problemer med den ene af vores leverandører, hvilket 
desværre betyder, at flere borgere har haft en dårlig oplevelse. Der tiltag i 
gang for at undgå gentagelser. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, der er meget lang ventetid 
på tilbagemeldinger fra varmeværket, en nabo har ventet én måned på 
tilbagemelding.  
Wisam El-Khatib, der har været startproblemer, men vi bliver bedre hver 
dag. Der har også været hastesager, hvor borgere har fået nyt anlæg inden 
for et par dage. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, oplever også telefonen ikke 
bliver taget, når man ringer inden for åbningstid, hvad med udenfor 
åbningstid? 
Steen Westring, der kan altid ringes til Varmeværket, uden for åbningstid 
henvises til vores vagttelefon. 
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Niels Schjødt-Hansen, Albertslund Vest 3, hvorfor har man sat gang i TAO, 
hvis der er problemer med materialet? 
Wisam El-Khatib, der har, som sagt, været nogle startvanskeligheder men 
Varmeværket er klar nu. 
Røde forbrugere blev behandlet under pkt. 6. 

 
12. Evaluering af Genbrugsstationen (10 min.) 

Punktet taget af dagsorden til behandling på Brugergruppemøde den 8. 
december 2016. 

 
13. Orientering fra formanden (10 min.) 

Intet 
 
14. Orientering fra Forvaltningen (10 min.) 

- Varmens Dag 19. november 2016 
Der vil blive sendt program ud senere, blandt andet på de kommunale 
sider i Albertslund Posten samt kommunens og Forsyningens 
hjemmesider. 

 
15. Orientering fra Arbejdsgruppen (10 min.) 

Intet 
 
16. Eventuelt 

Povl Markussen, VA 10 Hyldespjældet, orienterede om, at: 
- Agendacentret i forbindelse med den nye affaldsordning, opretter en 

hot-line, så man kan få hjælp til sortering. 
- Københavns Kommune har opgivet reneseince 
Gertrud Gelting, VA 7 Blokland, opfordrer Forvaltningen til at blive bedre i 
forhold til kommunikation til borgerne. 
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HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt
AB bestyrelsen Per Mogensen
AB Blommegården
AB Capellavænget Leif Bjørkmann X
AB Capellavænget Kenn Nielsen
AB Eskebuen Asgher Vosoughi
AB Eskebuen Jytte Jensen
AB Kirsebærgården Sanne Hornecker
AB Miravænget Hans Erik Sølby X
AB Miravænget Niels Petersen X
AB Nord Bent Eriksen
AB Oldbuen
AB Rigelvænget Lisa Gleisner
AB Rimbuen
AB Solhusene/Grønneled Birger Jeppsson
AB Syd, etagehuse
AB Syd, gård/rækkehuse Lars Bremer X
AB Syd, gård/rækkehuse Majbritt Brander
AB Troldnøddegården Henrik Berg
AB Vest
AKB afdelingsbestyrelse i Hedemarken Søren Olsen
AKB ejendomskontor
AKB selskabsbestyrelsen
Albertslund Vest - afdeling 1 Pia Larsen X
Albertslund Vest - afdeling 1 Nils Jul Gjerlev
Albertslund Vest - afdeling 2 Bent Jørgensen X
Albertslund Vest - afdeling 2 Jørgen Laursen
Albertslund Vest - afdeling 3 Niels Schjødt-Hansen X
And.boligforen. Abildgården Ellen Niclasen
And.boligforen. Abildgården Allan Nielsen

Brugergruppen



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 2

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt
And.boligforen. Abildgården Dorte Skov
And.boligforen. Antaresvænget Mette Agner Clausen XX
And.boligforen. Jelsbuen Gitte Lund
And.boligforen. Jelsbuen Jan Have Steen
And.boligforen. Linde Allé 7-9
And.boligforen. Lindely
And.boligforen. Milebuen Jan Saltoft Andersen X
And.boligforen. Morelgården Inger Bartholomæussen
And.boligforen. Morelgården Michael Selvyn
And.boligforen. Morelgården Erik Termansen
And.boligforen. Polarisvænget
And.boligforen. Ulfbuen Uffe Jørgensen X
And.boligforen. Valnøddegården David Nejrup Djarnel Haavardsholm X
And.boligforen. Vegavænget Carsten Graff
Bofællesskabet Lange Eng
Bo-Vest administration Mikkel Ellung Larsen X
Bs Rådhusdammen afd.best.
Bs Rådhusdammen selsk.best. Henning Andersen
Den Østrigske Villaby Bendte Egenhardt X
Den Østrigske Villaby Lene Hansen X
DIK
Ejerforeningen Albertshus
Ejerforeningen Albertshus Vivian Vinsten
Ejerforeningen Askebo Kurt Kondrup
Ejerforeningen Egebo
Ejerforeningen Fængselsvej Birgitte Refbjerg Hansen
Ejerforeningen Nordmarkshave Ole Wagner
Ejerforeningen Nordmarkshave Marianne Lund
Elmehusene Lillian Due X
Enebærhaven Bent Vistrup
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt
Gl. Vridsløse Alice Holse
Gl. Vridsløse Claus Markussen X
Gl. Vridsløse Susanne Wester
Godthåbsparken Rudi Tobisch X
Grundejerforeningen Skovskrænten
Grundejerforeningen Stenstræde 
Haveforeningen Hersted Bent Christiansen
Herstedlund Fælles Grundejerforening Jens Klindt
Herstedlund Grundejerforening (etape 1) Aisha Saroya X
Herstedlund Grundejerforening (etape 2) Knud Dahn
Herstedlund Grundejerforening (etape 3)
Herstedvester landsby Poul Have Nielsen X
Herstedvester landsby Jens-Erik Larsen X
Herstedvester landsby Dennis Bøyesen X
Grundejerforeningen Herstedøster Peter Holm Larsen
Grundejerforeningen Herstedøster Bo Velds Andresen
Grundejerforeningen Herstedøster Lasse Klemmen Thomasen
Grundejerforeningen Lyngen/Stenager
Herstedøster Villaby Jørgen Pedersen X
Herstedøster Villaby Henning Lindhardt
KAB Albertshave Susanne Nielsen XX
Morbærhaven
Mölndalsparken Bent Lasse Olsen X
Mölndalsparken Kirsten Due X
Platanparken Mogens Andersen X
Platanparken Anette Dunk
Platanparken Per Gustafsson X
Poppelhusene Preben Pedersen X
Poppelhusene John Frimann X
Radiobo Kirsten Knag
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt
Risby Arne Borg X
Risby Niels Tulinius X
Rødager Henrik Dahlberg X
Rødager Helle Solberg Olsen
Røde Vejrmølle Parken Helle Bennedsen X
Grundejerforeningen Skovengen Inge Christiansen
A/B Snebærhaven 1 Louise V. Hansen
A/B Snebærhaven 2
A/B Skovhusene Ole Langer-Wordolff
Grundejerforeningen Snebærhaven Kristian Guttersen
Grundejerforeningen Stadionparken Mikael Jensen
Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49
Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-9 Henrik Dalsgaard
Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-9 Filiz Ince
Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Bjarke Juul X
Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Elisabeth Lerche
Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Diana Ziwes X
Trippendalsparken Dinah Roseneberg Peetz
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
VA afd. 6 Vest Enrico Juhl X
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt
VA afd. 6 Vest Vivi Bornhuus Bislev
VA afd. 6 Vest Curt Gotthard X
VA afd. 6 Vest Niels Bøgild Troelsen X
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 X
VA afd. 10 Hyldespjældet Povl Markussen X
VA afd. 10 Hyldespjældet Helene Eskildsen
VA bestyrelse Biba Schwoon X
VA bestyrelse Per Larsen X
Vridsløselille Midt Poul Pedersen X
Vridsløselille Midt Niels Landvad
Vridsløselille Midt Verner Jensen 



Nyt fra Brugergruppen – Sep. 2016 
 

September mødet i Brugergruppen var noget ud over det sædvanlige! På 
dagsordenen var mange af de store omstillingsprojekter, der til sammen tegner 
et tydeligere og tydeligere billede af det fremtidens Albertslund, som vi her og 
nu er i fuld gang med at skabe: 

- Overgang til lavtemperatur-fjernvarme, der vil betyde store energibesparelser, 
efterisolering og modernisering af bygningsmassen, og ikke mindst at vi kan få 
vedvarende energi ind i varmeforsyningen i stedet for affald, kul og gas. I dag er ca. 
15 % af byens bygninger klar til at få fjernvarme med en lavere temperatur, i 2025 
skal det være 100 %. 

- Fortsættelse af Energi-spare-aktivitets-planen med 10 mio. kroner i 2017, så alle 
kan få råd, vejledning og økonomisk hjælp, til at energioptimere deres hus. Det 
gælder også for erhverv og kommunale bygninger. 

- Opstarten af det nye affaldssystem, hvor alle skal sortere husholdningsaffaldet i 7 
fraktioner for at sikre, at mindst 50 % af ressourcerne i 2018 og 60 % i 2020 bliver 
genbrugt i stedet for at blive ødelagt i forbrændingsanlægget. 

- Klimasikringen af hele Albertslund Syd med etableringen af de Våde Enge i 
Kongsholmparken, der er ved at være færdige, og renoveringen og udbygningen af 
Kanalen, der er i fuld gang. 

- Udrulning af ny behovsstyret LED-belysning i hele byen, så vi på veje og stier får 
mere og bedre lys med mindre strømforbrug.  

Men der var også mere ”almindelige” ting på dagsordenen: 
- Prisen på fjernvarme falder i 2017 med ca. 5 %. 
- Renovationstaksterne falder med de nye affaldsordninger. Hvor meget man mærker 
det afhænger af, hvilken ordning man har i dag, og hvilken man får fremover. Men 
eksempelvis falder taksten for parcelhuse med stativer, der overgår til 2-delte 
beholdere, med næsten 900 kroner. 
- Agenda Centeret opretter en Hotline til spørgsmål om sortering. Hvis man er i tvivl 
om, hvordan affaldet skal sorteres, kan man altid ringe til 43 62 20 15 eller sende en 
mail til albertslund@agendacenter.dk og få hjælp og vejledning til sortering.  

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 

mailto:albertslund@agendacenter.dk
http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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Så går det løs! Den 1. oktober overgår det meste af byen til den nye affaldsordning. Enkelte 

boligområder kommer først med den 1.december. Men VA’s Rækkehuse i Syd tyvstartede den 1. 

september. Nogle dage i forvejen var vi med til at stemme dørklokker og udlevere biospande, 

bioposer og en sorteringsvejledning. På dagen hvor afdelingens 6 nye nedgravede affaldsøer så 

skulle indvies, stemte vi igen dørklokker og mindede om ”Åben-ø-arrangement”. Ikke mindre end 

130 beboere mødte frem, og de fik 

noget at vide om, hvordan det nye 

system virker, og hvordan de skal 

sortere.  

Det fungerede fint, og det var godt 

at få stemt dørklokker og snakket 

med alle. Naturligvis var det 

tidskrævende, men ”investeringen” 

kommer helt sikker godt hjem igen, 

når så mange fra start får de rigtige 

oplysninger, og derfor undgår at 

udvikle forkerte vaner.  

 

Vi hjælper gerne. I den udstrækning vi overhovedet kan, vil vi gerne hjælpe i alle boligområder. 

Vi har allerede mange aftaler om at planlægning, åbningsarrangementer, indendørs sortering og 

udarbejdelse af informationsmaterialer. Men ring eller mail til os, hvis der er noget, I har brug for 

hjælp til i jeres boligområde. 

Hvordan får jeg plads indendørs? Det spørger mange sig selv om, når nu der skal sorteres i 7 

fraktioner. Men det er i virkeligheden ikke nødvendigvis så svært. Hvis man tager udgangspunkt i 

følgende, så er man rigtig godt i gang: 

 Affald opstår flere gange om dagen 

og især omkring køkkenvasken. 

Affaldet skal være let at komme af 

med. Indret derfor rummet under 

vasken til affald. Først og fremmest 

madaffald, plast og restaffald (der 

ofte er vådt), men også gerne glas og 

metal. Find et andet sted til de 

rengøringsmidler du ikke bruger hver 

dag. 

Ryk affaldsstativet på køkkenlågen lidt op og ud til siden. Så bliver der plads til et affaldsstativ 

mere. Og nedenunder, i bunden af køkkenskabet, bliver der samtidig plads til biospanden og evt. en 

boks til glas og metal.  



 

 

Vil du have afhentet dit gamle stativ? Så skal du gå ind på http://albertslund.dk/borger/affald-og-

genbrug/mit-affald/ og tilmelde dig afhentningen. Det gælder alle, der får nye todelte beholdere 

eller et nyt stativ til mad- og restaffald, og som derfor ikke længere har brug for det gamle stativ.  

* Boligområder, der starter ny ordning 1. oktober, kan få afhentet det gamle stativ i uge 41. Sidste 

frist for tilmelding er 4. oktober. 

* Boligområder, der starter ny ordning 1. december, kan få afhentet det gamle stativ i uge 49. Sidste 

frist for bestilling er 29. november. 

 

Tvivl om sortering? Hvis man kommer i tvivl om, hvor noget skal hen, er man altid velkommen til 

at ringe til os i Agenda Centeret. Vi har oprettet en ”Hotline”, som man kan ringe til 24 timer i 

døgnet. Når vi ikke er på kontoret, er der en telefonsvarer, og vi vender så hurtigst mulig tilbage. 

”Hotlinen” er den samme som vores almindelige nummer: 43 62 20 15. Man kan også maile til 

albertslund@agendacenter.dk 

 

Hjælp dine naboer! Det er en meget stor opgave, at alle på en gang skal til at sortere affaldet 

meget mere. Der vil komme et hav af spørgsmål og opstå problemer, som er svære at forudse. Men 

et er sikkert, det er nødvendigt, at vi hjælper hinanden med overgangen til de nye ordninger for at få 

dem til at køre på skinner. Så vær opmærksom på hvis din nabo – eller andre – har brug for hjælp 

og vejledning  

 

Knude på bioposen! Den af de nye fraktioner, der kræver særlig opmærksomhed, er madaffaldet. 

Ikke bare fordi den vejer mest og heller ikke bare fordi, vi kan få biogas og god kompost ud af den, 

men fordi den kan give problemer med lugt og fluer! Derfor siger vi det igen og igen: Brug kun de 

grønne bioposer! Bind en god knude på posen! Læg posen forsigtigt i beholderen, så den ikke 

går i stykker! Det har altid været god 

latin, at slå knude på skraldeposen, men 

nu hvor madaffaldet bliver en 

selvstændig fraktion, bliver det endnu 

vigtigere. Ikke for skraldemandens 

skyld, han skal nok tømme beholderen 

alligevel, men for din egen!  

Spred meget gerne budskab, så det nye 

affaldssystem kan blive en god oplevelse 

for alle. På forhånd tak!  

 

Følg med på www.agendacenter.dk, på mail og på FB 

Vi opdaterer hver uge vores hjemmeside med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”. Og vil du 

løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send en mail til albertslund@agendacenter.dk  

Du kan også gøre som 2.000 andre! Følg ”I Love Albertslund” på facebook: 

https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

Med venlig hilsen 

Povl Markussen 

Agenda Center Abertslund 

http://albertslund.dk/borger/affald-og-genbrug/mit-affald/
http://albertslund.dk/borger/affald-og-genbrug/mit-affald/
mailto:albertslund@agendacenter.dk
http://www.agendacenter.dk/
mailto:albertslund@agendacenter.dk
https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
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