
informerer...

Her til vinter fjerner vi gammelt 
og ubenyttet byudstyr i Alberts
lund, bl.a. også hundeposestati
ver i byens parker og på stierne.

Fremover skal du selv have hun
deposer med, når du lufter din 
hund. Du skal smide posen i de 

alminde lige affaldskurve.

Vi fjerner hundeposestativerne 
da ordningen med gratis hunde
poser stopper, og fordi af
faldskurven på stativet har lav 
kapacitet og nemt kan tilgås af 
fugle, der hiver affaldet op igen.

Så er politikken ’Fælles om Al
bertslund’ sendt i høring, og 
Økonomiudvalget vil gerne høre 
hvad du mener om den. Politik
ken er en vision for, hvordan alle 
albertslundere kan arbejde sam
men for at sikre sammenhængs
kraft og fællesskab i byen. 

Hvis du vil have indflydelse på 
politikken og fremtiden for din by, 
kan du besøge www.albertslund.
dk/faelles omalbertslund og læse, 
hvordan du kan give din mening 
til kende. Sidste frist for at ind
sende høringssvar er den 23. 
januar 2019.

Følg med i kommunalbestyrelsens 
arbejde på albertslund.dk/KBUgens affaldstips

Læs mere på albertslund.dk/mitaffald

Varmens dag på Albertslund Varmeværk

Orientering om tidlig lukning

Søg ly for kulden på Varme værket, 
lørdag den 2. februar kl. 1013. Vi 
byder på kaffe og kage.

Få en rundvisning og hør 
hvordan du bliver klar til frem
tidens fjernvarme, når vi sæn ker 
 temperaturen til 60°C i 2026. 
Du kan også få gode råd til at 
mindske dit varmeforbrug og 
høre om TAOordningen, energi

tilskud, de nye målere og meget 
mere.

Bemandede udstillinger fra STO 
facadeisolering, JAGA blæse
radiatorer m.fl. Gratis tegne og 
opgavehæfter til børnene.

Albertslund Varmeværk, Vogn
porten 9.

Albertslund Svøm & Fitness, Nyvej 
9, og Svømmehallen Syd, Oksens 
Kvt. 12 er lukket fredag den 25. 
januar 2019 på grund af efterud
dannelse af personalet.

Albertslund Svøm & Fitness åb
ner igen lørdag den 26. januar kl. 
12, mens Svømmehallen Syd er 
lukket hele lørdagen.

Albertslund Stadion lukker kl. 
15 fredag den 25. januar 2019, 
ligeledes på grund af efterud
dannelse af personalet. Kunst
græsbanerne kan dog benyttes 
af de foreninger, der har fået dem 
tildelt, ligesom de to omklæd
ningsrum bag Stadion er åbne.

Toftekærhallen berøres ikke af 
lukningen.

Hundeposestativer fjernes

Vi har brug for din mening

Hvis dit boligområde er tilmeldt en haveaffaldsordning, kan du få juletræet hentet som 
småt haveaffald via www.selvbetjening.vestfor.dk. 
 
Du kan også genbruge dit juletræ i haven og vente til foråret med at få det hentet. Klip 
grenene af træet og læg dem over dine roser og stauder. Det beskytter planterne, hvis 
der skulle komme frost.

25 års jubilæum

Reception

Vi fejrer, at Helge Bo Jensen (Ø) og Nils Jensen (A)  har 
været medlem af Kommunalbestyrelsen i Albertslund i 25 
år. 

Det gør vi i MusikTeatrets foyer fredag den 25. januar kl. 
15:0017:00.

Kig forbi og vær med til at markere Helge Bo og Nils’ ar
bejde for lokaldemokratiet gennem 25 år. 

Stream kommunalbeStyrelSeSmøderne
 

Følg med i det politiske liv i albertslund og se  
kommunalbestyrelsesmøderne online fra mobil, tablet  

eller computer på www.kommune-tv.dk/ktv/albertslund.  


