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Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Elisabeth Gadegaard 
Wolstrup 
Afdelingsleder Susanne Kremmer 
Enhedsleder Hans-Henrik Høg 
Driftsleder Steen Westring 
Medarbejdere fra Albertslund Forsyning og Affald & Genbrug 
Anne Thorup Eriksen, HOFOR 

Afbud: Brugergruppen – se liste 
Formand Leif Pedersen 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Susanne Kremmer startede med at hilse fra Leif Pedersen, i hans fravær 
overtog hun mødeledelsen. 
Dagsorden blev godkendt. 

 
2. Orientering fra HOFOR v/Anne Thorup Eriksen 

- Status på projekter 
”Svinepytten” i Birkelundparken skal renoveres og klimatilpasses, samt 
være en del af kommunens naturlæringsprojekt BIOTOPIA. 
Glostrup Kommune har bedt om, at Bækrenden, der løber langs 
kommunegrænsen, optimeres i forhold til klimatilpasning af oplandet – 
både i Glostrup og Albertslund. 
Egelundsparken/Bassin P/Hyldager, Bassin P skal erstattes med et 
vådengsprojekt. 
Renoveringen af Kanalen forventes færdig inden for et par måneder. 
På drikkevandområdet arbejdes der hovedsagelig med sektionering af 
ledningsnettet, for at lette lækagesøgning samt begrænse 
forureningsrisici. 
Ledningsnettet renoveres i begrænset takt i forhold til at holde 
vandtabet nede. 
Udskiftning af ny generation målere i 2018-2020. 
Naturstyrelsen skal udarbejde en miljøredegørelse for Kildepladsen 
Vestskoven. 
I forbindelse med det i pressen omtalte fund af pesticider i drikkevandet 
kunne Anne Thorup Eriksen oplyse, at der ikke er fundet rester heraf i 
HOFORs opland i drikkevandet, men alene i enkelte boringer – hvor 
grænseværdierne ikke har været overskredet. Vandet fra Vridsløselille 
Vandværk skal undersøges, nu hvor det er taget i brug igen. 
Følg udviklingen på https://www.hofor.dk/nyhed/ingen-fund-
ukrudtsmidlet-desphenyl-chloridazon-paa-hofors-vandvaerker/ 

- Stikledningsordning 
Der er sendt aftaler til ca. 3.400 ejendomme for både vand og 
spildevand, der mangler at blive sendt aftaler til ca. 200 fortrinsvis 
kommunale ejendomme. Der er modtaget svar fra ca. 40%. Der vil 
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inden for den næste måned blive sendt en reminder til dem, der ikke 
har svaret. 
Rudy Tobisch, grundejerforeningen Godthåbsparken, spurgte om 
aftalen for vand var til sokkel og fundament, det bekræftede Anne 
Thorup Eriksen. 

- Valg af brugerrepræsentant til HOFORs bestyrelse v/Povl 
Markussen 
Povl Markussen orienterede kort om valg af brugerrepræsentant til 
HOFORs bestyrelse, og gjorde opmærksom på, at da København er en 
stor kommune, er det vigtigt, at omegnskommunerne også er 
repræsenteret, husk derfor at stemme. 

 
Mødesager: 
 
3. Brugergruppens Årsberetning 2017 

Bilag vedlagt 
Pia Larsen, Albertslund Vest afdeling 1, orienterede om, at der er brugt 
meget tid på affald & genbrug, men også vej- og stibelysning og 
lavtemperatur har også fyldt på møderne og sidst men ikke mindst 
HOFOR’s stikledningsordning. 
Leo Jørgensen VA afd. 5 Kanalen, gjorde opmærksom på, at det kun er de 
sidste 3 linjer i beretningen, der berører renoveringen af Kanalen, der står 
ikke noget om manglerne, blandt andet har der, i Brugergruppen, været talt 
om maling af vejbroerne. 
Årsberetningen blev taget til efterretning og sendes videre til orientering hos 
Miljø- & Byudvalget. 

 
4. Albertslund Forsynings Årsrapport 2017 

Bilag vedlagt 
Leo Jørgensen VA afd. 5 Kanalen, henviste til afsnit 2 på side 22, efter 
etableringen af nyt lys i forbindelse med renovering af Kanalen, virker kun 
ca. hver anden lampe og mange boliger har problemer med, at lys fra 
gadelamper i boligerne. 
Steen Westring erkendte, at der er problemer med lys i boligerne fra 
stibelysningen, det arbejdes der med, det er ikke færdigt endnu, og der vil 
komme dæmpning på. 
Med hensyn til, at kun ca. hver anden lampe virker henviste han til ”Giv et 
praj”. 
Preben Pedersen, grundejerforeningen Poppelhusene, ville høre, hvor ofte 
lamperne på de kommunale veje kontrolleres. 
Steen Westring oplyste, at det sker én gang årligt, men at der, i forbindelse 
med indgåelse af ny aftale pr. 1. april 2018, er lagt om til kontrol 3 gange 
årligt. 
John Frimand, grundejerforeningen Poppelhusene, gjorde opmærksom på, 
at det tager lang tid med udbedring, når man bruger ”Giv et praj”. 
Steen Westring oplyste, at det kan tage op til 30 dage, hvis fejlen kun er på 
ét lyspunkt, med den nye aftale pr. 1. april 2018 er kravet 14 dage. 
Rudy Tobisch, grundejerforeningen Godthåbsparken, foreslog, at alle 
lyspunkter fik en QR-kode. 
Årsrapporten blev taget til efterretning og sendes videre til orientering hos 
Miljø- & Byudvalget. 

 
5. Agenda Center Albertslund Årsberetning og regnskab 2017 

Foreløbigt bilag vedlagt, der mangler underskrift på regnskabet, 
revisorprotokollat og regnskabserklæring er ikke modtaget. 
Tove Jensen, VA afd. 4 Syd, anbefalede, som formand for Agenda Center 
Albertslund, at man læste Årsberetningen, fremhævede affaldssortering, 
som et af de store områder, der var arbejdet med i 2017, blandt andet med 
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kontakt til flere af kommunens skoler. Der arbejdes fortsat med at nedsætte 
vandforbruget. 
Årsberetning og Regnskab sendes videre til behandling hos Miljø- og 
Byudvalget samt kommunalbestyrelsen.  

 
Sager til drøftelse/orientering: 
 
6. Handlingsplan for overgang til lavtemperaturfjernvarme  

Bilag vedlagt 
Christian Oxenvad orienterede om arbejdet med overgang til lavtemperatur, 
i dag lover Varmeværket 700 modtaget, fra 1. januar 2026 loves 600 
modtaget = lavtemperaturfjernvarme, mange bygninger er parate og kører 
allerede i dag 60-300 rundt i varmefordelingskredsen. Varmeværket kender 
langt fra alle bygninger, der ikke er parate til lavtemperatur. 
Lavtemperatur betyder, at varmetabet fra bygningen er mindre end tilført 
varme fra radiatorer, gulv- og loftvarme med 600 modtaget. Der blev vist 
eksempler fra familier, der allerede er klar til lavtemperatur, samt hvad de 
har gjort for at nå så langt. 
Varmeværket har udarbejdet en besøgsplan, men den enkelte 
grundejerforening skal selv tage initiativ og bestille besøg. 
Et webbaseret GIS-system er under udarbejdelse og forventes klar inden 
udgangen af 2018. 
John Frimand, grundejerforeningen Poppelhusene, bor i et UNIC 119-hus 
med luftvarme, hvad med dem? 
Christian Oxenvad oplyste, at der allerede er indgået en aftale om at lave 
en test i Poppelhusene. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, spurgte om det er muligt, at få et 
fingerpeg om lavtemperatur ved at se på MWh-forbruget. 
Det er muligt ifølge Christian Oxenvad. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, gjorde opmærksom på, at TAO-
ordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, men der betales ikke ”straf” for 
dårlig afkøling, det ville han gerne protestere mod. 
Steen Westring bekræftede, at der ikke betales ”straf” med TAO-ordning, 
det er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen undersøger sagen 
til næste Brugergruppemøde. 
Handlingsplanen sendes videre til behandling i Miljø- & Byudvalg samt 
kommunalbestyrelsen 

 
7. Status på affaldsordning  

Birte Kvamm orienterede om: 
a. Status på affaldsplan 2013-2018 og på kommende affaldsplan 

Bilag vedlagt 
 

b. Affaldsplan 2013-2018 (2019) 
Bilag vedlagt 
Punkterne a og b blev behandlet samtidig. 
Status er, at der blev valgt og implementeret nye ordninger i 2015 og 
2016, i 2017 var hovedfokus på husholdningsaffaldet med optimering 
og tilpasninger, samt implementering i de kommunale institutioner. 
For erhvervsaffald har hovedfokus været indsamling af madaffald og 
genanvendelig emballage, samt vejledning og rådgivning om bygge- og 
anlægsaffald. 
Den kommende affaldsplan udsættes et år, så den dækker 
planperioden 2020-2024, det vil give mere tid til processen, og den 
nationale affaldsplan og regeringens forsyningsstrategi er måske på 
plads. 
Den nuværende affaldsplan udvides til også af omfatte initiativer i 2019. 
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Planlagte initiativer for 2018-2019 er, at ressourcerne skal ud af 
affaldet, blandt andet med: 
• en større kommunikationskampagne for udsortering af madaffald 
• de sidste boligområder skal med 
• mere udsortering af genanvendeligt affald fra storskrald 
• mere kapacitet til plast. 
• forsøg i Enebærhaven med beholder til indsamling af pap. 
• oplysningskampagne i AP med affaldstips og affaldsfølgeton 
• der arrangeres besøg på modtageanlæg for Brugergruppen og 

ejendomsfunktionærer. 
• der udarbejdes en ny affaldsguide, udspecificeret til de 6 ordninger. 
• problemstofferne skal ud af affaldet, blandt andet ved vejledning til 

borgere i områder med miljøskab, indsamling af batterier i miljøspot 
i områder uden miljøskab, forsøg med miljøautomat til elektronik, 
batterier, sparepærer og lignende i butikker. 

 
c. Status på Indsamling På Tværs (IPT) 

Bilag vedlagt 
Der er sket en bedring i henvendelsesprocenten. Henvendelserne til 
Vestforbrænding er faldet fra 643 i november 2016 til 36 i februar 2018. 
Der opfordres fortsat til at kontakte Kundeservice via mail eller telefon, 
hvis det ikke hjælper, kontaktes Affald & Genbrug. 
De nuværende komposterbare bioposer udskiftes med poser af 
genanvendt plast, de er samlet set et miljømæssigt bedre valg, de 
holder længere og opløses ikke, og så er de billigere. De nye poser 
forventes i brug efter sommerferien. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, efterlyste igen svar på 
sit tidligere spørgsmål om erfaringerne fra 14-dages tømning i sommer, 
men det løses vel med de nye poser. 
De nye poser forventes først i brug i forbindelse med en kampagne om 
madaffald. 
 

d. Kontrolsortering - Agenda Center Albertslund 
Medarbejdere fra Agenda Center Albertslund har kontrolsorteret 
restaffald fra en række boligområder. Der er stadig plads til 
forbedringer, efter kontrolsorteringen var der stadig 31%, der var reelt 
restaffald. 
 

Curt Gotthard, VA afd. 6 Vest, spurgte, hvor tæt på eller langt fra vi er 
Renescience, hvor der sorteres uden berøring af menneskehånd? 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, oplyste, at alt blandes og bliver 
dermed forurenet, hvilket blandt andet kan give problemer med at 
genanvende det organiske materiale på landbrugsjord. Povl Markussen 
mente, at man måske på et tidspunkt kunne komme i en situation, hvor man 
kan nøjes med at sortere i en våd og i en tør fraktion. 
Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Elisabeth Gadegaard 
Wolstrup supplerede med, at det ikke kan dokumenteres, at out-puttet er 
rent nok til landbrugsjord. 

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

Carsten Dahl, grundejerforeningen Platanparken, ville vide om tidsplanen 
holder. 
Steen Westring bekræftede, at de første 4-5 aftaler holder, derefter 
afhænger det af den nye rammeaftale. 
Biba Schwoon, VAs bestyrelse, ville vide, om det er en selvfølge med de 
høje master, der er kommet ved Kanalen. 
Steen Westring gjorde opmærksom på, at der ikke havde været samme 
demokratiske proces som i Enebærhaven, samt at projektet var besluttet 
inden den demokratiske proces var blevet besluttet. 

 
9. 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? 
Bilag vedlagt 

- Efter mødet, kan Forvaltningen oplyse følgende: 
Forvaltningen har valgt installere markeringslys på Herstedøstervej i 
lighed med det der er installeret på Rovej, hvilket er solcelle led-lamper, 
der er fræset ned i asfalten. 

- Jens Granholm oplyste, at der er spurgt i 3 afdelinger, efter erfaringer 
fra 14-dages tømning, og kommet svar fra én, der var tilfreds. 

 
10. 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 
 
Der var ingen modkandidater, Poul Juul blev valgt ind i Arbejdsgruppen. 
Forvaltningen takker samtidig Preben Pedersen for den tid han har 
brugt i Arbejdsgruppen. 
 
Poul Juul har efterfølgende oplyst, at han trækker sig. 
Kandidater kan derfor melde sig, der vil derfor igen være valg til 
Arbejdsgruppen på Brugergruppemødet den 13. juni. 

 
- 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 
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Der var ingen modkandidater, alle blev genvalgt. 
 
- 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 
 
Jan Saltoft Andersen, andelsboligforeningen Milebuen og Bent 
Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, havde meldt sig som kandidater. 
 
Rudi Tobisch, grundejerforeningen Godthåbsparken, oplyste, at der er 
4 årlige møder oftest fra kl. 14.00 – 16.00 
 
Med to kandidater blev det besluttet, at der skulle være afstemning ved 
håndsoprækning. 
 
Jan Saltoft Andersen, andelsboligforeningen Milebuen, fik 0 stemmer 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, fik 23 stemmer. 

 
- Sundhedsrådet: 

Der er valg hvert 4. år, valgt i 2014: 
Birgit Hauer – ejerboliger – genopstiller  
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. 
 
Tine Rytsel – lejeboliger, har meldt sig som kandidat 
 
Brugergruppen godkendte valget til Sundhedsrådet. 

 
11. Orientering fra formanden 

Intet 
 
12. Orientering fra Forvaltningen 

- Grøn Dag  
Der er Grøn Dag lørdag den 5. maj 

- Brugergruppedag/tur 
Forslag til tur/dag modtages gerne 

- Evaluering af tur til Amager Ressource Center (ARC) den 15. 
februar 2018 
Helene Eskildsen fra Agenda Center Albertslund orienterede kort om 
turen til Amager Ressource Center, der er et testanlæg, der ligner det, 
Vestforbrænding bruger i Tyskland. 

 
13. Eventuelt 

Brugergruppen har den 13. marts via mail fået en invitation til at deltage i en 
Borgerundersøgelse, den 21. marts 2018, kl. 14.00 på Rådhuset, med 
fokus på, hvordan seniorerne i Albertslund ønsker at bo. Flere fra 
Brugergruppen meldte sig til at deltage i borgerundersøgelsen.  
 
 

 
 
 
 



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

AB bestyrelsen Per Mogensen

AB Blommegården

AB Capellavænget Kenn Nielsen X

AB Eskebuen Asgher Vosoughi

AB Eskebuen Jytte Jensen

AB Etagehusene Lone Autrup

AB Kirsebærgården Sanne Hornecker

AB Miravænget Hans Erik Sølby

AB Miravænget Niels Petersen

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 X

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 Tina Louise Sørensen

And.boligforen. Morelgården Christina Løwe Albjerg

And.boligforen. Morelgården Erik Termansen X

And.boligforen. Polarisvænget Marianne Strini X

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 X

Bs Rådhusdammen afd.best.

Bs Rådhusdammen selsk.best. Henning Andersen

Den Østrigske Villaby Bendte Egenhardt

Den Østrigske Villaby Lene Hansen

DIK

Ejerforeningen Albertshus John Kaubak Pedersen X

Ejerforeningen Albertshus Sarah Nielsen X

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

Godthåbsparken Rudi Tobisch X

Grundejerforeningen Blomsterkrogen Hans Kjelmann Nielsen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 (gårdene) Henning Mørch Sørensen

Grundejerforeningen Skovskrænten

Grundejerforeningen Stenstræde 

Haveforeningen Hersted Bent Christiansen

Herstedlund Fælles Grundejerforening/Lange Eng Jens Klindt

Herstedlund Grundejerforening (etape 1) Aisha Saroya

Herstedlund Grundejerforening (etape 2) Knud Dahn X

Herstedlund Grundejerforening (etape 3)

Herstedvester landsby Poul Have Nielsen

Herstedvester landsby Jens-Erik Larsen X

Herstedvester landsby Dennis Bøyesen X

Horsholmstræde Vejlaug Torben Dahl X

Grundejerforeningen Herstedøster Peter Holm Larsen X

Grundejerforeningen Herstedøster Bo Velds Andresen

Grundejerforeningen Herstedøster Lasse Klemmen Thomasen

Grundejerforeningen Kastanievej

Herstedøster Villaby Poul Juul

Herstedøster Villaby Thomas Christensen

KAB Albertshave Finn Olsen

Morbærhaven

Mölndalsparken Tom Skinnerlykke

Platanparken Mogens Andersen X

Platanparken Carsten Dahl X

Poppelhusene Preben Pedersen X

Poppelhusene John Frimann X

Radiobo Kirsten Knag

Risby Arne Borg X
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Risby Niels Tulinius

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 X

Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91)Filiz Ince

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Bjarke Juul X

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Elisabeth Lerche

Trippendalsparken Dinah Roseneberg Peetz X

VA afd. 1 Toften Preben Kure

VA afd. 1 Toften Ingelise Donsman

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 X

VA afd. 5 Kanalen Leo Jørgensen X

VA afd. 5 Kanalen Elmer Jensen



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 5

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

VA afd. 6 Vest Karsten Wenneberg X

VA afd. 6 Vest Vivi Bornhuus Bislev

VA afd. 6 Vest Curt Gotthard X

VA afd. 6 Vest Niels Bøgild Troelsen

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

VA afd. 10 Hyldespjældet Povl Markussen X

VA afd. 10 Hyldespjældet Helene Eskildsen X

VA bestyrelse Biba Schwoon X

VA bestyrelse Per Larsen X

Vridsløselille Midt Poul Pedersen

Vridsløselille Midt Verner Jensen 



Nyt fra Brugergruppen – Marts 2018 
 
Brugergruppen består af en repræsentant fra hvert boligområde. Når der handler 
om affald, vand, belysning, varme og kloakker indstiller Brugergruppen til 
Kommunalbestyrelsen. Her kommer en lille opsamling af noget af det, 
Brugergruppen havde på dagsordenen på sit møde i marts: 

Vedligehold af vand- og spildevandsledninger på privat grund. Da det er i 
fællesskabets interesse at vand- og spildevandsledninger er tætte, har vi i mange år haft 
en ordning i Albertslund, hvor det er HOFOR, der vedligeholder ledningerne. Det 
kræver dog en underskrift fra ejeren. For at få opdateret kartoteket, har HOFOR derfor 
sendt breve ud til alle 3.400 grundejere. Til dato har 40 % svaret, så HOFOR nu kan 
vedligeholde deres vand- og spildevandsledninger. De resterende får en ny henvendelse. 

Status på de nye affaldsordninger - og hvad nu? I 2017 blev 39,4 % af vores 
husholdningsaffald sendt til genbrug, og i februar eftersorterede Forvaltningen og 
Agenda Centeret 1.100 kilo restaffald fra 4 boligområder. Af de 1.100 kilo burde 480 
kilo være blevet sendt til genbrug – altså 44 %. Der er således et stort potentiale for 
forbedring, og derfor kan målet på 50 % til genbrug i 2018 også stadig nås. I den 
kommende tid vil der blive sat særlig fokus på bedre sortering, først og fremmest af 
madaffald, fordi man ved eftersorteringen kunne konstatere, at det især er madaffald, der 
ryger forkert i restaffaldet i stedet for i ”Den Grønne Pose”. 

Fjernvarme-temperaturen falder. Den 1.1. 2026 sænkes temperaturen i den 
fjernvarme der sendes ud fra Varmeværket. I dag kan vi som forbrugere være sikre på at 
fjernvarmevandet, der kommer ind i vores boliger er 70 grader. I 2016 bliver det 60 
grader = Lavtemperatur-fjernvarme. For at alle boliger kan være ”Lavtemperatur parate” 
til den tid, er varmeværket ved at registrere alle huse i byen, så man også selv kan se, 
hvad der skal til, for at ens eget hus er parat. Bedst vil det være at få husene efterisoleret 
og få skiftet døre og vinduer. Det vil også give et meget bedre og rarere indeklima, men 
ellers må man ty til supplerende el-varme, gasovn, radiatorventilatorer el.lign. Kontakt 
varmeværket for yderligere oplysninger, hjælp og energirådgivning. 

Endvidere blev Brugergruppens, Forvaltningens og Agenda Centerets beretninger 
godkendt. De vil blive lagt op på de respektive hjemmesider. 

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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