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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 31. maj 2017, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal, mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg og Steen 

Westring 

Afbud:  

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Orientering fra HOFOR 

Anne Thorup Eriksen fra HOFOR deltager i Brugergruppemødet, et af 
emnerne vil blive det manglende vand i Kanalen. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, gjorde opmærksom på, at der 
fortsat er problemer med alkoholiserede borgere foran Føtex og Netto. Efter 
renoveringen er der også opstået problemer med knallertkørsel i 
Kanalgaden, og der mangler fortsat skraldespande langs Kanalen. 
Hans-Henrik Høg lovede at medbringe status på ovenstående til 
Brugergruppemødet. 

 
3. Status på handlingsplan for overgang til lavtemperaturfjernvarme 

Handleplanen forventes videre gennem det politiske system efter 
sommerferien. 
Folketinget forhandler i øjeblikket et nyt energiforlig, det medfører 
usikkerhed blandt andet i forhold til energitilskud. 

 
4. Status på affaldsordning 

- Implementering af affaldsplanen 
Affald & Genbrug vil blandt andet orientere om: 

1. nye affaldsposer til bioaffald 
2. den videre implementering af ordningerne 

Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, har fået henvendelse om problemer 
med mider i bioaffaldet, kan der gøres noget og i givet fald hvad? 
Birte Nielsen, VA afd. 9 Galgebakken, gjorde opmærksom på, at et par 
kedler kogende vand kunne løse problemet. Kunne være et ”affaldstips” i 
AP. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, henviste til, at ikke alle borgere har/eller 
kan bruge en computer til at melde afvigelser ind, kan der komme et 
”affaldstips” i AP, med oplysning om, at det også er muligt at ringe, samt 
telefonnummeret. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, oplyste, at slogankonkurrencen 
er slut, der er ønske om, at de bedste slogans udstilles i Stationstunnelen, 
det bør komme som et ønske fra Brugergruppen. 

 
5. Status på belysningsområdet 

Steen Westring oplyste, at i 2018 er planen udskiftning på 4 stier og i 5 – 6 
boligområder, udskiftningen er færdig ved Stadion. 
Grundejerforeningen Enebærhaven er det første boligområde, der skal 
have ny vejbelysning, der har været en del møder. Det har givet flere 
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udfordringer end forventet, men det har været en fin læringsproces for 
Forvaltningen. 
 

6. Spørgsmål fra Brugergruppemedlemmer: 
1 Jan Saltoft Andersen, Andelsforeningen Milebuen, har bedt om en 

redegørelse om forrentning af indskudskapital efter 
varmeforsyningsloven. 
Bilag 
Notatet kommer videre til Brugergruppen. 

2 Spørgsmål fra Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2 
Afkølingstarif for ejendomme med TAO-ordning - økonomi 
Bilag 
Punktet bliver behandlet som et orienteringspunkt fra Forvaltningen på 
Brugergruppemødet. 

 
7. Valg til: 

- Arbejdsgruppen 
Poul Juul, Herstedøster Villaby – ejer, blev valgt på 
Brugergruppemødet den 15. marts 2018, men har efterfølgende trukket 
sig, vi skal derfor have valgt en ny kandidat. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, foreslog, at valgproceduren 
blev overvejet, så eventuelle kandidater enten skulle være til stede på 
mødet, eller som minimum anbefales af en anden mødedeltager. 

 
8. Orientering fra Forvaltningen 

- Grønt regnskab 
Grønt regnskab er offentliggjort. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, henviste specielt til det lave 
vandforbrug. 

- Evaluering af Grøn Dag den 5. maj 2018 
Rigtig god dag med flot vejr. 
Næste års Grøn Dag er den 27. april 2019, det er også 30 års 
jubilæum. 

- Brugergruppedag/tur 
Forslag efterlyses fortsat. 

 
9. Eventuelt 

- Lissi Petersen havde glemt et punkt til dagsorden, der vil komme en 
status på rottebekæmpelsen i Albertslund på Brugergruppemødet, et 
notat er under udarbejdelse. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, efterlyste specielt status på 
problemer med rotter i Albertslund Syd. 

- Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, synes ikke, det giver mening, at 
Brugergruppen skal vælge medlemmer til Sundhedsrådet, da det ikke 
er repræsentanter fra Brugergruppen, der vælges. 

- Flere gjorde opmærksom på, at der er problemer med overblikket, når 
man kører op fra p-kælderen ved Kvickly. 


