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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 28. februar 2019, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal, mødelokale 3 

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

Jens Granholm 

Afbud: Karsten Wenneberg 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Orientering fra HOFOR 

Hans-Henrik Høg oplyste, at Carsten Hansen fra HOFOR vil deltage i 
Brugergruppemødet. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, oplyste, at han er blevet 
kontaktet af flere, i forbindelse HOFORs udsendelse af årsafregninger, 
HOFOR har ændret regnskabsår, så forbruget er opgjort på 13 måneder. 

 
3. Brugergruppens Årsrapport 2018 

Bilag vedlagt 
Povl Markussen VA afd. 10 Hyldespjældet, mente at forordet er for langt, 
det burde ikke fylde så mange sider. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, efterlyste genanvendelsesprocenter på 
affaldsordningerne. 
Det blev aftalt, at Povl Markussen og Jens Granholm gennemgår 
Årsrapporten, med Povl Markussens bemærkninger, samt at Pia Larsen 
derefter kommer med sine forslag til ændringer. 
Lissi Petersen samler efterfølgende det hele til en endelig årsrapport, der 
sendes til godkendelse i Arbejdsgruppen inden Brugergruppemødet. 

 
4. Albertslund Forsynings Årsrapport 2018 

Materialet er klar til Brugergruppemødet 
Der mangler at blive lagt en sidste hånd på, så er den klar. 
 

5. Agenda Center Albertslunds Årsberetning og regnskab 2018 
Bestyrelsesmøde 28. februar 2019, kl. 19.00, materialet er klar til 
Brugergruppemødet  
Materialet vil blive sendt til Lissi Petersen senest den 6. marts 2019. Povl 
Markussen oplyste, at regnskabet for 2018 ender med et overskud på kr. 
84.000,-. 

 
6. Status på fjernvarme 

Steen Westring kommer med en opdateret status på Brugergruppemødet. 
 
7. Status på udebelysning 

Steen Westring kommer med en opdateret status på Brugergruppemødet. 
 
8. Status på affald & genbrug 

Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, efterlyste gode ideer til at sikre en 
bedre genanvendelsesprocent. Forvaltningen vil arbejde med forslag til 
initiativer til hævelse af genanvendelsesprocenten i kommunen.   
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Hans-Henrik Høg orienterede om, at Forvaltningen vil lave en 
brugerundersøgelse. Oplæg til en sådan var sendt ud til Arbejdsgruppen 
inden mødet. 
 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, mente at undersøgelsen er  er alt for 
omfattende med for mange spørgsmål. Dette var Bent Jørgensen, 
Albertslund Vest afd. 2, enig i. 
 
Lars Bremer, AB Syd gård/rækkehuse, mente, at undersøgelsen er alt for 
bred og at den i høj grad ikke er relevant for afdelinger med ø-ordninger. 
 
Arbejdsgruppen var enige om, at foreslå en interviewundersøgelse eller en 
undersøgelse der KUN retter sig mod mad- og restaffald og servicen i 
ordningerne. For at få folk til at svare skal undersøgelsen gøres kortere, 
mere simpel og vedkommende. 
 
Birthe Nielsen, VA afd. 9 Galgebakken, oplyste, at der på Galgebakken er 
problemer med, at andre kommer kørende med affald. Dette er med til give 
en større fejlsorteringsprocent og mindre genanvendelse. Jens Granholm 
oplyste, at det er forvaltningens vurdering, at det er et problem i alle 
boligområder med fælles lettilgængelige affaldsbeholdere.  
 
Arbejdsgruppen var enige om, at spørge på Brugergruppemødet, hvilke 
afdelinger der har problemer med, at udefrakommende kommer kørende 
med affald, samt hvordan den enkelte afdeling eventuelt har løst problemet. 
 
Forvaltningen har udarbejdet et notat om evaluering af ITP (Forkortelse af: 
”Indsamling På Tværs”) i forbindelse med, at der i 2020 skal udarbejdes et 
nyt udbud. Arbejdsgruppen var enige om, at dette kun foreløbig sker som 
en mundtlig orientering på Brugergruppemødet. 
 
Det blev aftalt, at spørgeskemaet kunne sendes ud sammen med referatet 
fra Brugergruppemødet. 
 
Jens Granholm oplyste, at der har været problemer med 
vintervedligeholdelsen og afhentningen af affald. Der er kommet nye regler 
og forvaltningen har modtaget et notat fra Vestforbrænding om dette. Der vil 
komme en orientering på Brugergruppemødet, og der vil efterfølgende ske 
en underretning til samtlige berørte grundejerforeninger. 

 
9. Valg til Arbejdsgruppen 

Følgende er på valg for perioden marts 2019 til marts 2021: 
 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2 – ejerboliger – genopstiller  
Birthe Nielsen, VA afd. 9, Galgebakken – lejeboliger – genopstiller  
Povl Markussen, VA afd. 10, Hyldespjældet – lejeboliger  
Rudi Tobisch, Godthåbsparken – ejerboliger – genopstiller  
 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet genopstiller ikke, han oplyste, at 
suppleant Helene Eskildsen, VA afd. 10 Hyldespjældet, gerne vil stille op til 
Arbejdsgruppen. 
 
Lissi Petersen sørger for stemmesedler til Brugergruppemødet, hvis der 
melder sig andre kandidater. 

 
10. Evaluering af Varmens Dag den 2. februar 2019 

Der var et pænt fremmøde ca. 50 – 60 borgere mødte op. 
Specielt Peter Andersens rundvisninger på Værket var et hit. 



Referat 

 

 
Side 3 af 3 

 

 
11. Evaluering af Brugergruppetur den 14. februar 2019 

Pænt fremmøde ca. 25 borgere havde tilmeldt sig. 
Det var en god og spændende tur, fint at det var i Albertslund, hvor man 
kom rundt og blandt andet så på prøvehuse i Ørnens Kvt., energirenovering 
af parcelhus i Albertslund Vest og ny udebelysning i Snebærhaven. 

 
12. Orientering fra Forvaltningen 

Forvaltningen kunne oplyse, at HOFOR afholder NGO-møde den 24. juni 
2019, kl. 16.00 i Kommunalbestyrelsessalen. Der er endnu ikke modtaget 
materiale med program. 

 
13. Eventuelt 

Birthe Nielsen, VA afd. 9 Galgebakken, foreslog at tage emnet ”gift i 
haverne” op, der har været en del i pressen, om kommuner, der igen er 
begyndt at bruge gift i ukrudtsbekæmpelsen. 

 
 


