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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Orientering fra HOFOR v/Anne Thorup Eriksen 

Intet 
 
Mødesager: 
 
3. Energispareaktivitetsplan 

Bilag var vedlagt dagsorden 
Christian Oxenvad orienterede om energisparearbejdet i Albertslund, 
udover 4 medarbejdere (svarende til 3 årsværk) i Energiteamet er der ofte 
studerende og/eller praktikanter, der hjælper til. 
Opgaverne er mangeartede, hovedoverskriften er energirådgivning 
vedrørende klimaskærm, indeklima og varmeanlæg til borgere, kommunale 
bygninger og erhverv. Det sker, blandt meget andet, i form af energitjek, 
sparring, møder, foredrag og demo-projekter. Derudover arbejdes der med 
energitilskud, lavtemperaturparathed, TAO og VVS-teknik, ”røde 
forbrugere”, og der hjælpes også med renoveringsplanlægning 
entreprisestyring m.v. 
Teamet deltager også i seminarer og tværkommunale projekter, besøg af 
udenlandske delegationer med foredrag og rundvisning. Aktiv deltagelse i 
”Bo i Albertslund”, udvikling og tværfaglige AK-netværk- og kommunikation.  
Teamet oplever, at personlig kontakt er tidskrævende, men det virker. 
Albertslund Varmeværk bruger relativt flere penge på energibesparelser 
end andre varmeværker. Men, som det kan ses af det Grønne Regnskab, 
spares der også mere i Albertslund, og vi er langt fremme på omstilling til 
grøn fjernvarme og effektivisering, vi oplever, at andre kommuner er 
”misundelige” over vores resultater og vores velfungerende nærdemokrati.  
Brugergruppen opfordres til at hjælpe med at få arrangeret Energigrupper i 
boligområderne, energispareforedrag i foreningerne og på hjemmesider og i 
nyhedsbreve fortælle om TAO, lavtemperatur, energibesparelser og 
lignende, samt meget gerne få børnefamilierne til at deltage i 
Brugergruppearbejdet. 
Økonomien er uændret  12,5 mio. kr. inkl. moms, med særligt fokus på 
lavtemperaturomstilling. 
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Bent Jørgensen, Albertslund Vest 2, foreslog, at ordningen måske burde 
ændres eller nytænkes, fremfor hvert år bare fortsætte med 12,5 mio. kr. 
inkl. moms. 
John Kaubak Pedersen, Ejerforeningen Albertshus, spurgte, om der var 
nogle ejerforeninger eksempelvis Topperne eller større virksomheder, der 
er klar til lavtemperaturfjernvarme. 
Forvaltningens vurdering er, at allerede tæt ved halvdelen af byens 
bygninger er klar til lavtemperaturfjernvarme. 
 
Brugergruppen godkendte indstillingen. Sagen sendes videre til politisk 
behandling. 

 
4. Budget og takster 2018 – Varmeforsyning 

Bilag var vedlagt dagsorden 
Steen Westring gennemgik budgettet. Overdækningen fra tidligere år skal 
retur til forbrugerne, overdækningen skyldes blandt andet for meget 
opkrævet i 2016 og delvis i 2017 og lavere afregningspriser fra VEKS. 
Der var gjort en del ud af at vise udviklingen indenfor de forskellige 
takstområder og hvordan for eksempel overdækningen bliver tilbagebetalt 
på disse. 
Samlet set betyder det, at den samlede udgift for en forbruger holdes i ro – 
et lille fald til de mindre boliger og en lille stigning til de større boliger. 
Målertaksten falder fra 2017 til 2018, hvilket skyldes, at det planlagte 
målerprojekt er 1 år forsinket, der er lovgivningsmæssige begrænsninger 
på, hvor meget der må henlægges til større opgaver, derfor skal 
henlæggelserne returneres til forbrugerne. 
Pia Larsen, Albertslund Vest 1, ville vide om forbrugerne så kunne forvente 
en stigning i samme størrelsesorden i 2019, når målertaksten bliver sat ned 
med ca. 34 % i 2018. Steen Westring svarede bekræftende. 
Steen Westring oplyste, at der, i forhold til taksterne for TAO, er en mindre 
stigning, samt at der fortsat er usikkerhed om den endelige takst, idet der 
kun er solgt omkring 200 anlæg. 
 
Brugergruppen godkendte indstillingen. Sagen sendes videre til politisk 
behandling. 

 
5. Budget og takster 2018 – Affald & Genbrug 

Bilag var vedlagt dagsorden 
Punkt 7 – blev behandlet sammen med punkt 5 
Hans-Henrik Høg gennemgik baggrunden for budget 2018, der blandt andet 
er præget af: 
- Ekstra udgifter til etablering af nye ordninger i 2016 – dyrere. 
- Besparelser på medarbejdersiden – vakant stilling ikke besat – billigere. 
- Fortsat høje udgifter til kundeservice på grund af de nye ordninger – 

dyrere. 
- Mindre aktivitet for storskrald og haveaffald – billigere. 
- Plast er mere besværligt at samle ind – dyrere. 
- Samlet kan de generelle takster holdes i ro, med et lille fald. 
- I de større boligområder er beholdere og containere langt fra at være 

fyldte ved tømning. 
- Madaffald: kun 20% fyldte. 
- Restaffald: kun ca. 50% fyldte. 
- For de boligområder der afregnes direkte efter antal beholdere og 

tømningsfrekvens kan priserne sænkes.. 
- Større boligområder kan opleve et prisfald på mellem 5 og 10%. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest 2, gjorde opmærksom på, at de nye 
ordninger blandt andet blev ”solgt” på væsentlig lavere takster, det ses ikke 
af takstudviklingen. 



Referat 

 

 
Side 3 af 6 

 

Hans-Henrik Høg oplyste, at det skyldes, at budgettallene for 2016 både 
indeholder den gamle og den nye ordning. Var der betalt for gammel 
ordning i hele 2016, havde det været muligt at se en ret klar besparelse. 
Povl Markussen, VA 10 Hyldespjældet, udtrykte bekymring for den store 
frustration, der er i boligområderne over manglende/usikker tømning i 
forhold til det aftalte. Nogle boligområder er endog begyndt at tale om 
kompensation, Povl opfordrede til, at det politiske niveau går ind i sagen. 
Leif Pedersen oplyste, at det politiske niveau har haft flere møder med 
Vestforbrænding for at forbedre forholdene. 
Pia Larsen, Albertslund Vest 1, har fået henvendelser om, at beholderne 
ikke tømmes ordentligt, det giver store gener med blandt andet fluer og 
mider, når det er bio-affald, nogle poser kan ligge en måned, ved kontakt til 
Vestforbrænding er beskeden, at det ikke er deres problem. 
Hans-Henrik Høg opfordrede til at kontakte forvaltningen, når/hvis man 
”render panden mod en mur” ved kontakt til Vestforbrænding. Det har vist 
sig at være ret effektivt, hvilket flere kunne bekræfte. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, oplyste at, de i deres 
forening havde fået ændret plastafhentning fra 14-dages tømning til uge-
tømning, efter ferien er de pludselig igen tilbage til 14-dages tømning, han 
har kontaktet Vestforbrænding, men har fortsat ikke fået en tilbagemelding. 
Hans-Henrik Høg lovede at følge op på dette, hvorefter han orienterede om 
status på affaldsordningerne, der er fortsat udestående områder, der ikke 
helt er nået i mål med at få indført de nye ordninger: 
- Hedemarken 
- AB Syd gårdhusene 
- Blokland (madaffald) 
- Morbærhaven 
- DIK 
- Albertslund Vest (gårdhusene) skal overgå til nedgravede containere 

efter renovering 
Nogle af de udestående områder er under eller står overfor renovering. 
Mængderne af restaffald afleveret til Vestforbrænding er faldende, det 
forventes, at vi når målsætningen, der er også en markant stigning i 
genanvendelsesprocenten. 
Desværre er der stadig mange områder, hvor det ikke fungerer optimalt, 
Forvaltningen opfordrer derfor boligområderne til at svare på det udsendte 
spørgeskema, samt fortsat at melde afvigelser ind til Vestforbrænding 
og/eller forvaltningen. 
Leif Pedersen opfordrede også til at fastholde presset på Vestforbrænding, 
ved at melde afvigelser ind.  
Hans-Henrik Høg gjorde opmærksom på, at der fortsat er udfordringer, som 
forvaltningen i samarbejde med de berørte boligområder arbejder med: 
- Storskraldordninger inkl. haveaffald. 
- Nedgravede systemer. 
- Stativer, sække og kassetter.. 
Fremtiden byder på ”cirkulær”  økonomi 
- Eventuel EU målsætning om 70% genanvendelse. 
- Krav om udsortering af tøj. 
- Behov for bedre systemer til indsamling af pap – eventuel frivillig 

ordning med udlevering af ekstra beholder. 
- For meget stort og småt brændbart indeholder materiale, der kan 

genanvendes – over 50%. Måske et nyt robotsorteringsanlæg i 
Frederikssund vil hjælpe. 

- Robotteknologi kan hjælpe med affaldssortering af tørre fraktioner – er 
klar i Holstebro – Vestforbrænding har sat penge af til et projekt. 

Jens Klindt, Lange Eng, oplyste, at afdelingen i foråret havde store 
problemer med kontakten til Vestforbrænding, efter kontakt til forvaltningen, 
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blev kontakten bedre, de oplevede efterfølgende, at Vestforbrænding selv 
ringede for at høre om, der var blevet tømt. 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, gjorde opmærksom på, at det 
også er vigtigt at opgive den rigtige adresse, når man som i deres forening 
har containere. 
Aase Elkott, grundejerforeningen Snebærhaven, oplyste, at hun havde haft 
et meget travlt forår med kontakt til både Vestforbrænding og forvaltningen, 
og sendte en stor tak til forvaltningen for deres hjælp. 
Jens Klindt, Lange Eng, ville vide, hvordan det går med sortering af plast, 
samt hvor det bliver kørt hen. 
Hans-Henrik Høg kunne oplyse, at renheden er fin, samt at der generelt 
sorteres meget plast. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, kunne oplyse, at den 
indsamlede plast i øjeblikket bliver kørt til Sverige. 
 
Brugergruppen godkendte indstillingen. Sagen sendes videre til politisk 
behandling. 

 
Yderligere orientering: 
 
6. Handlingsplan for overgang til lavtemperaturfjernvarme 

Hans-Henrik Høg orienterede kort om, at der udarbejdes en handlingsplan 
til Brugergruppemødet 7. december 2017. 

 
7. Status på affaldsordning 

Se punkt 5, budget og status blev behandlet samtidig. 
 
8. Status på belysningsområdet, samt orientering fra ad-hoc 

arbejdsgruppen vedrørende belysning 
Bilag var vedlagt dagsorden 
Steen Westring orienterede om, at der fortsat er enkelte udeståender på 
etape 1 og 2: 
- Nordmarks Allé 
- DALI drivere (kommunikationsmodul i lamperne) 
- Flytning af master på Stensmosevej, der er placeret for tæt på en 

gasledning 
Derudover er der supplerende arbejder for 5,2 mio. kr.: 
- Sandkasse = udendørs udstilling på Gl. Landevej, er under udførelse 

og forventes færdig 1. september 
- Tændskabe og oprydning i eksisterende 
- Ensartet teknologi 
Etape 3 og 4 – 18,2 mio. kr.: 
- Udbudsmaterialet er under udarbejdelse 
- Etape 3 – belysning i boligområder med træmaster 
- Etape 4 – belysning på hovedstier – Damgårds-, Trippendals-, Tvær- 

og Sydstien 
Annette Storgaard, AB Vest, gjorde opmærksom på, at det var vigtigt i 4. 
etape ikke kun at se på, hvor der nu er lys, men også hvor der ikke er lys, i 
dette tilfælde tværstien ved Egelundskolen – bag gymnastiksalen og ned i 
tunnelen. 
Steen Westring oplyste, at på hovedstierne vil man se på hele stiforløbet, 
og ikke kun på de nuværende lamper, der kan være steder, hvor der fjernes 
lamper og steder, hvor der etableres lamper. 
Pia Larsen, Albertslund Vest 1, orienterede på vegne af ad-hoc 
arbejdsgruppen, tidsplanen blev overholdt dog med et lille udestående, 
”sandkassen” på Gl. Landevej er som oplyst ikke helt færdig. Nu starter 
drøftelserne med boligområderne, blandt andet om der er det rigtige antal 
lyspunkter, inden man går i gang med renoveringen. 



Referat 

 

 
Side 5 af 6 

 

Prioritering af boligområderne sker ud fra den eksisterende belysning, som 
der blev orienteret om på Brugergruppemødet i juni. Det forventes, at de 
første boligområder kommer i gang i løbet af efteråret, der vil være 3 
muligheder for finansiering: 
- Det hele betales ved etablering. 
- Delvis betaling ved etablering, resten over 15 år. 
- Hele investeringen over 15 år. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, spurgte, i den forbindelse, 
til rentefoden. 
Steen Westring oplyste, at renten er Nationalbankens udlånsrente + 1%, jfr. 
Privatvejlovens §54. 
Pia Larsen, fortsatte med at orientere om, at der er 4 kategorier lamper 
(vejbelysning, park og sti, ”pullert” og vægarmatur) alle i 3 modeller.  
Der vil også være mulighed for at vælge lysdæmpning, på steder hvor det 
giver mening samt forberede til ”Smart City”-løsninger og fremtidens 
muligheder. 
Hans Erik Sølvby, AB Miravænget, spurgte, med henvisning til ”Smart City”-
løsninger, om det også blev mulig med ladestandere til el-biler. 
Steen Westring bekræftede, at forvaltningen er åben for mulighederne i de 
enkelte boligområder, men udgiften er boligområdets. 
Pia Larsen, fortsatte med at orientere om, at ad hoc-arbejdsgruppen i løbet 
af foråret 2017, har være ude med information og vidensdeling, blandt 
andet med indlæg i AP, men ikke mindst i samarbejdet med 
lysambassadørerne, dette arbejde vil fortsætte i udrulningsperioden, hvor 
det bliver udvidet med blogs, facebook og hjemmeside, så flest muligt bliver 
informeret mest muligt. Desuden forventes ”sandkassen” på Gl. Landevej at 
give borgerne en ide om, hvad der er muligt og brugbart i deres 
boligområde. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, efterlyste slides med 
udgifterne for forbrugerne, og satte spørgsmålstegn ved det fornuftige i 
lysdæmpning, der formentlig ikke vil betyde store besparelser. 
Steen Westring oplyste, at forvaltningen i øjeblikket ikke kan oplyse om 
udgifterne, men vil have beregninger med, når man kommer ud i 
boligområderne, så det bliver muligt at vælge. Forvaltningen forestiller sig 
ikke, at lysdæmpning skal bruges i boligområderne, men det kan være en 
mulighed på veje og hovedstier. 
Povl Markussen, VA 10 Hyldespjældet, takkede for en god rapport og ad 
hoc arbejdsgruppens indsats, spurgte om det enkelte boligområde har 
mulighed for at vælge andre lamper til stierne end dem kommunen vælger 
til de kommunale stier. 
Pia Larsen, Albertslund Vest 1, opfordrede på arbejdsgruppens vegne til 
dialog mellem boligområde og forvaltning. 
Arne Borg, Risby, efterlyste priser på lamper til de kommunale veje og stier. 
Steen Westring oplyste, at der ikke bliver sat et budget op, da det er 
skattefinansieret. 
Leif Pedersen, takkede arbejdsgruppen for indsatsen. 
Jørgen Pedersen, Herstedøster Villaby, efterspurgte prisen på opsætning af 
ét armatur, inden boligområdet vælger. 
Pia Larsen, Albertslund Vest 1, mente ikke dette er muligt, men forventer at 
forvaltningen sørger for lavest mulig pris til alle. 
Steen Westring orienterede om, at det bliver projektpriser. 
 
Brugergruppen anbefaler, at sagen sendes videre til politisk behandling. 

  
9. Status på Kanalprojektet 

Hans-Henrik Høg orienterede kort om projektet, Kanaltorvet forventes 
færdig i løbet af september. Tidsplanen holder og hele projektet forventes 
færdig i foråret 2018. 
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John Kaubak Pedersen, Albertshus, gjorde opmærksom på de gener, der 
opleves af beboerne omkring Kanaltorvet, blandt andet sidder der mange i 
området mellem Netto og Tuana Blomster, opgangene bruges som toiletter 
og børn er bange for at færdes alene i opgangene, der bør gøres noget 
allerede nu, foreslår at Brugergruppen sender en anbefaling til politikerne 
og kommunen om, at der arbejdes på en holdbar løsning for beboerne. 
Leif Pedersen er enig i, det kan ikke vente til Kanalprojektet er færdigt, men 
der er flere interessenter, der skal involveres. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at der allerede arbejdes på en løsning. 
 

10. Brugergruppetur en sen eftermiddag primo oktober 
1. Kara i Roskilde 
2. Lavtemperaturfjernvarme – eventuelt i Hillerød 
 
Forvaltningen har modtaget nedenstående forslag fra Bjarke Juul, 
Topperne:  
Tur der handler om varme – eventuelt solenergi, isolering og den slags. 
 
Ved almindelig håndsoprækning, var der flertal/størst interesse for turen til 
Hillerød, der kommer mere information ud, formentlig ultimo 
september/primo oktober. 

 
11. Orientering fra formanden 

Intet 
 
12. Orientering fra Arbejdsgruppen 

Intet 
 
13. Eventuelt 

Hans-Henrik Høg og Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, har haft en 
disput om, at der i forbindelse med årsafregningen skal være oplysning om, 
hvor meget der årligt bruges på energispareaktiviteter. Hans-Henrik Høg 
mente, dette var sket i forbindelse med årsafregningen for 2016, hvilket 
Bent Jørgensen ikke har kunnet se i sin årsopgørelse. Forvaltningen 
forventer, at oplysningen kommer ud med opkrævningen af 8. a conto, det 
vil sige ultimo september. 
 
Efterfølgende har det vist sig, at oplysningerne om energispareaktiviteter er 
kommet ud med årsafregningen for 2016. Der udsendes derfor ikke ny 
information herom. Til gengæld arbejdes der med ordlyden og 
tilgængeligheden til næste års udsendelse af årsafregningen. 

 



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 X

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 Troldnøddegården Henrik Berg

AB Vest Annette Storgaard X

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

And.boligforen. Abildgården Dorte Skov

Brugergruppen
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

And.boligforen. Antaresvænget Mette Agner Clausen X

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 Ottar Bingen-Jacobsen X

And.boligforen. Morelgården Michael Selvyn

And.boligforen. Morelgården Erik Termansen X

And.boligforen. Polarisvænget

And.boligforen. Ulfbuen Uffe Jørgensen

And.boligforen. Valnøddegården David Nejrup Djarnel Haavardsholm X

And.boligforen. Vegavænget Carsten Graff

Bofællesskabet Lange Eng

Bo-Vest administration Mikkel Ellung Larsen

Bs Rådhusdammen afd.best.

Bs Rådhusdammen selsk.best. Henning Andersen

Den Østrigske Villaby Bendte Egenhardt X

Den Østrigske Villaby Lene Hansen

DIK

Ejerforeningen Albertshus John Kaubak Pedersen X

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

Enebærhaven Bent Vistrup

Gl. Vridsløse Alice Holse
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Gl. Vridsløse Claus Markussen X

Gl. Vridsløse Susanne Wester

Godthåbsparken Rudi Tobisch X

Grundejerforeningen Blomsterkrogen Hans Nielsen

Grundejerforeningen Skovskrænten

Grundejerforeningen Stenstræde 

Haveforeningen Hersted Bent Christiansen

Herstedlund Fælles Grundejerforening/Lange Eng Jens Klindt X

Herstedlund Grundejerforening (etape 1) Aisha Saroya

Herstedlund Grundejerforening (etape 2) Knud Dahn X

Herstedlund Grundejerforening (etape 3)

Herstedvester landsby Poul Have Nielsen X

Herstedvester landsby Jens-Erik Larsen

Herstedvester landsby Dennis Bøyesen

Grundejerforeningen Herstedøster Peter Holm Larsen

Grundejerforeningen Herstedøster Bo Velds Andresen

Grundejerforeningen Herstedøster Lasse Klemmen Thomasen

Grundejerforeningen Kastanievej

Herstedøster Villaby Jørgen Pedersen X

Herstedøster Villaby Henning Lindhardt

KAB Albertshave Susanne Nielsen X

Morbærhaven

Mölndalsparken Bent Lasse Olsen

Platanparken Mogens Andersen X

Platanparken Carsten Dahl X

Poppelhusene Preben Pedersen X

Poppelhusene John Frimann X

Radiobo Kirsten Knag

Risby Arne Borg X

Risby Niels Tulinius
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Risby Peter Riber

Rødager Henrik Dahlberg X

Rødager Linda Nielung

Røde Vejrmølle Parken Helle Bennedsen X

Grundejerforeningen Skovengen Ole Langer-Wordolff

A/B Snebærhaven 1 Louise V. Hansen

A/B Snebærhaven 2

A/B Skovhusene

Grundejerforeningen Snebærhaven Aase Elkott X

Grundejerforeningen Snebærhaven Peter Dissing

Grundejerforeningen Stadionparken Mikael Jensen

Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49

Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91)Henrik Dalsgaard

Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91)Filiz Ince

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Bjarke Juul X

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Elisabeth Lerche

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Diana Ziwes

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 X

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 Leo Jørgensen X

VA afd. 6 Vest Karsten Wenneberg X

VA afd. 6 Vest Vivi Bornhuus Bislev



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 5

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

VA afd. 6 Vest Curt Gotthard X

VA afd. 6 Vest Niels Bøgild Troelsen

VA afd. 7  Blokland Gertrud Gelting

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

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 – August 2017 
 

Ny belysning i hele byen. Belysningen på vejene er skiftet, nu kommer turen til stier og 

boligområder. Formålet er, at få skiftet den gamle nedslidte belysning, til en bedre og 

energibesparende belysning. I Brugergruppen har der siddet en arbejdsgruppe og arbejdet med 

en udrulningsplan for den nye belysning. Alle boligområder skal igennem en proces, hvor de 

beslutter sig for, hvilke lamper de vil have, og hvordan de vil finansiere dem - på en gang, eller 

helt eller delvist via lån. For at alle skal kunne se de lamper, der er at vælge imellem, bliver de 

sat op i september på Gamle Landevej mellem Storagergård og Morbærhaven. 

 

Energispareplan. Alle landets varmeværker er pålagt et krav om, at de skal sørge for, at 

varmeforbruget falder hvert år. Der kræver en ekstraordinær indsats. Derfor har vi den såkaldt 

Energi-spare-aktivitets-plan. Den handler om Varmeværkets energirådgivning til alle fra den 

enkelte husejer, over boligområder og kommunale ejendomme, til erhvervsejendomme. Planen 

handler også om renovering af prøvehuse og ledningsnettet, og så er der afsat penge til at støtte 

dem, der energirenoverer deres huse. Det kan være nye vinduer og døre, ventilationsanlæg eller 

efterisolering af dele af eller hele huset. Til formålet har varmeforbrugerne hidtil betalt 10 

millioner kroner årligt over varmetaksten. Brugergruppen indstillede til Kommunalbestyrelsen, 

at det beløb også afsættes i 2018. 

Energispareplanen skal også ses i sammenhæng med overgangen til Lavtemperaturfjernvarme. 

 

Omstilling til lavtemperatur-fjernvarme. Alle byens bygninger skal gøres klar til at 

fjernvarmevandet bliver 10-20 grader koldere, end det er i dag. Det kræver populært sagt enten 

mere isolering eller større radiatorer. Forvaltningen orienterede om, at de arbejder på en 

handleplan. Den bliver fremlagt på næste møde i Brugergruppen. Lavtemperaturfjernvarme vil 

være en økonomisk og miljømæssig fordel. Alle byens bygninger skal gerne være klar i 2026. 

 

Varmetakster 2018. Varmetaksterne er sammensat af 4 forskellige ting: Selve varmeforbruget, 

boligens m2, målerleje og mængden af fjernvarmevand, der suser igennem radiatorerne. Nogen 

af de 4 går op, andre ned, men resultatet er, at den samlede varmepris vil være stort set den 

samme som i 2017. 

 

Affald/Genbrug takster 2018. Taksterne på alle de forskellige affaldsordninger falder en lille 

smule i 2018.  

For både Varme og Affald/Genbrug gælder det, at der kan nå at komme ændringer inden den 

endelige takstfastsættelse i kommunalbestyrelsen, men som det ser ud lige nu, er varmeprisen i 

2018 altså stabil, mens renovationen falder en smule.  

 

Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt Brugergruppemedlemmet i dit 

boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 

 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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