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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 1. marts 2018, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal, mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg, Steen Westring 

og Birte Kvamm 

Afbud: Karsten Wenneberg og Preben Pedersen 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Orientering fra HOFOR 

Povl Markussen orienterede om, at der skal vælges to 
forbrugerrepræsentanter til HOFORs bestyrelse – valget foregår fra den 1. 
marts og slutter den 3. april kl. 12.00. Der kan stemmes ved hjælp af Nem-
ID på www.hoforvalg.dk – hvor der også er en beskrivelse af kandidaterne. 
Det er vigtigt, at forbrugerrepræsentationen også dækker ”de små” 
selskaber udenfor København – så hvis man kan få budskabet om at 
stemme ud til vores HOFOR-kolleger på Vestegnen, er det fint. 

 
3. Brugergruppens Årsrapport 2017 

Bilag vedlagt 
Arbejdsgruppen havde ingen bemærkninger til Årsrapporten og sendte den 
videre til Brugergruppen 

 
4. Albertslund Forsynings Årsrapport 2017 (foreløbig version) 

Bilag vedlagt 
Arbejdsgruppen havde enkelte forslag til rettelser, der bliver indarbejdet, 
derudover bad man om, at Forvaltningen undgår de mange forkortelser. 

 
5. Agenda Center Albertslund Årsberetning og regnskab 2017 

Bestyrelsesmøde 26. februar 2018, materialet kommer snarest derefter 
Povl Markussen orienterede om, at begge dele var vedtaget på 
bestyrelsesmøde den 27. februar, materialet fremsendes til Forvaltningen i 
løbet af uge 10. 

 
6. Handlingsplan for overgang til lavtemperaturfjernvarme 

Hans-Henrik Høg orienterede kort om, at der er udarbejdet et tids- og 
områdeinddelt bykort, der viser, hvornår Forsyningen senest kontakter de 
boligforeninger, der endnu ikke er i gang med processen. 
I samarbejde med grundejerforeningerne i rækkehusområderne skal der 
udarbejdes en energirenoveringspakkeløsning, med forskellige delprojekter, 
der vil gøre det muligt for den enkelte boligejer at vælge, hvilke tiltag 
han/hun ønsker at gå i gang med og desuden have et godt projektmateriale 
til håndværkeren. 
Der vil blive udarbejdet dynamisk bykort, som hjælp til at skabe kontakt 
direkte mellem borgerne, så bygningsejere med sammenfaldende 
udfordringer har mulighed for at hjælpe hinanden. 
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7. Status på affaldsordning 
Birte Kvamm orienterede blandt andet om, at udviklingen af henvendelser til 
Vestforbrændings kundeservice, ifølge statistikken, er nedadgående. 
Povl Markussen og Pia Larsen gjorde dog opmærksom på, at flere 
boligområder fortsat oplever problemer, de mener derfor ikke tallene er 
retvisende. Flere har problemer med/kan ikke overskue at skulle på nettet 
for at klage. 
Birte Kvamm gjorde opmærksom på, at Forvaltningen og Vestforbrænding  
ikke har så mange handlemuligheder overfor renovatøren, hvis man vælger 
ikke at kontakte Vestforbrænding, det er også muligt at ringe. 
Forvaltningen har valgt at udskyde den kommende affaldsplan med et år, 
da den endelige vejledning ikke er på plads endnu fra Miljøstyrelsen.  
Foreløbige tal for affaldskortlægningen i 2017 viser en 
genanvendelsesprocent på 40%, en kontrolsortering i februar viser, at der 
er potentiale for udsortering af mere madaffald og plastemballage. 
Fra 2015 til 2017 er der valgt, implementeret og optimeret affaldsordninger i 
de fleste boligområder, samt i de kommunale enheder.  
I perioden 2018 – 2019 skal der arbejdes med at få endnu flere ressourcer 
ud af affaldet – herunder især madaffald og plast så vi kan nå vores mål, 
blandt andet skal de sidste boligområder med, der skal være opfølgende 
besøg i stativområderne og hos de kommunale enheder. Der skal være 
oplysningskampagner i blandt andet AP, arrangeres besøg på 
modtageanlæg for forskellige målgrupper, blandt andet skoleklasser, en ny 
affaldsguide er også på ønskesedlen. Der skal arbejdes med at få 
problemstofferne ud af affaldet, i form af blandet andet vejledning til 
borgerne om sortering af farligt affald. 

 
8. Status på belysningsområdet 

Steen Westring orienterede kort om, at: 
- Drifts- og vedligeholdelsesaftale for udebelysning er i udbud, der skal 

laves aftale om ny kontrakt pr. 1. april 2018. 
- En rammeaftale for belysningsprojekter er under udarbejdelse, 

målsætning for ny aftale 1. maj 2018. 
- Der er startet drøftelser med de første boligområder, Enebærhaven har 

modtaget et projektoplæg, og der er oplæg på vej til Snebærhaven og 
Rødager. 

- Man er i gang med projektering af nyt lys på parkeringsplads ved 
Stadion, der forventes færdiginstalleret medio maj. 
 

9. Strateginotat – Mindre trafikstøj 
Bilag vedlagt 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om baggrunden for, at der arbejdes med 
støj, er det en område Brugergruppen skal involveres i og arbejde med? 
Arbejdsgruppen gav udtryk for, at det var et interessant område, men at 
Brugergruppens kompetence i forhold til støj burde afdækkes først. 
Kunne være et orienteringspunkt. 

 
10. Spørgsmål fra Brugergruppemedlemmer: 

- Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby og Henrik Dahlberg, 
Grundejerforeningen Rødager: 
Lys på Herstedøstervej/manglende lys på Harrestrupstien/den 
alternative vej mod Ballerup ad Hold-An-Vej er heller ikke belyst 

- Kurt Kondrup, Ejerforeningen Askebo: 
Har det betydning for boligens energimærkning, at den overgår til 
lavtemperatur? 

- Henrik Dahlberg, Grundejerforeningen Rødager: 
Efterlyser erfaringer fra 14 dages tømning af madaffald sommeren 
2017? 
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Bilag med svar vedlagt 
Punktet videreføres til Brugergruppemødet  

 
11. Valg til: 

- Arbejdsgruppen 
Følgende er på valg for perioden marts 2018 til marts 2020: 
Karsten Wenneberg, VA afd. Vest 6 – lejer – genopstiller  
Lars Bremer, AB Syd, gård- og rækkehuse – lejer – genopstiller   
Pia Larsen, grundejerforeningen Albertslund Vest 1 – ejer – genopstiller 
Preben Pedersen, grundejerforeningen Poppelhusene – ejer – 
genopstiller ikke  
 
Poul Juul, Herstedøster Villaby – ejer, har meldt sig som kandidat 

 
- Valg til Agenda Center Albertslund 

Der er valg i lige år, valgt i 2016: 
Birthe Nielsen, VA afd. 9 Galgebakken – lejer – genopstiller 
Lars Bremer, AB Syd gård- og rækkehuse – lejer – genopstiller   
Rudi Tobisch, grundejerforeningen Godthåbsparken – ejer – 
genopstiller  
Tove Jensen, VA afd. 4 Syd – lejer - genopstiller 

 
- Valg til VEKS Kundeforum: 

Der er valg i lige år, valgt i 2016: 
Rudi Tobisch, grundejerforeningen Godthåbsparken – ejer – ønsker 
ikke genvalg, der skal vælges en ny repræsentant. 

 
- Valg til Sundhedsrådet: 

Der er valg hvert 4. år, valgt i 2014: 
Birgit Hauer – ejerboliger – genopstiller ikke 
Curt Gotthard – lejeboliger – genopstiller ikke 
Der har været annonceret efter kandidater i Albertslundposten, 
godkendelse af ny konstituering, forelægges Social- & 
Sundhedsudvalget i marts og kommunalbestyrelsen på mødet den 10. 
april. 
 

12. Orientering fra formanden 
Intet 

 
13. Orientering fra Forvaltningen 

- Grøn Dag  
- Brugergruppedag/tur 
- Evaluering af turen til ARC den 15. februar 2018 
Alle 3 pinde behandles på Brugergruppemødet 

 
14. Eventuelt 

Povl Markussen bad om, at der under punktet status på affaldsordning, skal 
være en ”pind” om, Agenda Center Albertslunds kontrolsortering. 

 
 


