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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 20. marts 2014, kl. 17.00 

Sted: Albertslund Forsyning, Vognporten 9, Frokoststuen 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg, Niels Hansen 

Wisam El-Khatib, Jens Granholm og Sara Rosendal 

Afbud: Enrico Juhl 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger 

 
2. Brugergruppens årsberetning 

(bilag) 
Forordet mangler, årsberetningen sendes til kommentering hos 
Arbejdsgruppen, via mail, den 24. marts. 

 
3. Forsyningens årsberetning 

(bilag) 
Er fortsat under udarbejdelse, der er ikke sendt bilag ud. 

 
4. Valg/genvalg af medlemmer til Arbejdsgruppen 

Uffe Jørgensen genopstiller ikke. 
Husk stemmesedler til Brugergruppemødet. 

 
5. Valg af medlem til Agenda Center Albertslund 

Der er 4 personer, der alle genopstiller. 
 

6. Valg af medlem til VEKS’ Brugerråd 
Rudi Tobisch overvejer at genopstille 

 
7. Valg af medlem til Sundhedsrådet – repræsentant for 

boligselskaberne 
(bilag) 
Der opstod i Arbejdsgruppen tvivl om, hvad forventningerne var til 
Brugergruppen, ingen af de opstillede er kendt af Arbejdsgruppen. 
Det blev besluttet, at Niels Hansen tager kontakt til Sundhedsrådet. 

 
8. Tøjcontainere på Genbrugsstationen 

(hvor mange/hvorfra) 
Affaldsteamet har modtaget en henvendelse fra UFF, der gerne vil 
opstille tøjcontainere på Genbrugsstationen. Affaldsteamet vil høre om, 
der er en holdning til hvem og hvor mange, der opstiller tøjcontainere 
på Genbrugsstationen.  
Arbejdsgruppens holdning er, at organisationerne skal have et 
humanitært formål, der bør højest være 3 organisationer, og der skal 
genansøges hvert andet år. Organisationerne skal selv holde orden i og 
omkring containerne. 
Affaldsteamet udarbejder et notat til Brugergruppemødet. 
 
Der arbejdes på et ordensreglement for Genbrugsstationen. Der har 
været konflikter i Bytteboden, og der er også problemer med ”klunsere”. 
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Medarbejderne på Genbrugsstationen har brug for et reglement at 
henvise til. 
På Galgebakken har man haft samme problem på miljøstationen, det er 
løst ved at man på forlangende skal vise sygesikringskort. 

 
9. Frigivelse af midler til Agenda Centeret 

(bilag) 
Tove Jensen vil deltage i Brugergruppemødet og kommentere 
årsrapport og regnskab for Agenda Centeret. 
Povl Markussen ville gerne have uddybet, hvordan de beløb, der 
frigives til Agenda Centeret, er fremkommet. 
Povl Markussen orienterede om, at HOFOR i løbet af de næste 3 – 4 år 
sandsynligvis vil nedtrappe overførslen af midler til kr. 0,-. 

 
10. Drift og vedligehold af fjernvarmeunits ved Albertslund 

Varmeværk 
(bilag) 
Wisam El-Khatib orienterede kort om baggrunden for forslaget om at 
indføre en abonnementsordning for borgerne i forbindelse med 
udskiftning af fjernvarmeunits. Ordningen skal både gælde anskaffelse, 
drift, vedligeholdelse og overvågning. Økonomien bliver selvstændig, 
hvilket vil sige, at der kun opkræves hos de borgere, der tilmelder sig 
ordningen, det vil ikke blive lagt på den almindelige varmetakst. Der 
arbejdes videre med projektet, og der skal sikres en stabil økonomi. 
Rudi Tobisch melder sig til en eventuel arbejdsgruppe. 

 
11. Brugergruppens Forretningsorden og Retningslinjer 

(mødesag) 
Arbejdet med Brugergruppens Forretningsorden og Retningslinjer er 
færdig, der vil blive udarbejdet en mødesag til Brugergruppemødet den 
10. april. 
 

12. Nyt affaldssystem 
Der er udarbejdet en mødesag til principbeslutning om kildesortering af 
madaffald fra private husstande. Efter behandling i det politiske system, 
forventes en hurtig opstart for de boligområder, der gerne vil i gang. 
 
Der har været afholdt work-shop med udvalgte grundejerforeninger, 
med affaldsordning A. Der var en positiv indstilling til miljøspots, dog 
skulle restaffald være i nærheden af den enkelte husstand, det samme 
gælder indsamling af glas, der kunne give støjgener for de husstande, 
der blev naboer til et miljøspot. 
Storskraldsordning og haveaffaldsordning kan eventuelt blive 
tilmeldeordninger. 
I løbet af maj afholdes to work-shops for henholdsvis B- og C-
ordninger, og i juni afholdes work-shop for affaldsordning D. 
 
Til Brugergruppemødet den 10. april vil en medarbejder fra 
Vestforbrænding deltage. 
 
Preben Pedersen havde bedt om en forklaring på prisforskellen mellem 
renovationsordninger i Albertslund Kommune (AK) og Høje-Taastrup 
Kommune (HTK). Prisen for en parcel i AK er kr. 4.200,- og i HTK kr. 
1.900,- begge incl. moms. 
Jens Granholm orienterede kort om, at HKT brænder 30% af deres 
haveaffald (grene). Administrationsudgifterne i AK er højere end i HTK.I 
HTK betaler alle det samme til genbrugsordningerne, der stort set er de 
samme i AK, i AK er der differentieret opkrævning mellem parceller og 
andre. 
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Jens Granholm udarbejder et notat til Arbejdsgruppemødet den 8. maj. 
 
Fakse kommune starter 1. maj forsøg som i Galgebakken, men deres 
affald vil blive kørt til Vojens. 
 
Med hensyn til plastindsamling arbejdes der i øjeblikket på en aftale 
med Vestforbrænding. 

 
13. Møde i Naturgruppen den 12. marts 2014 

(orienteringssag – bilag) 
Det er besluttet, at kontakten mellem Naturgruppen og Brugergruppen 
bevares, ved at dagsordner og referater fremsendes til Forsyningen, 
der sikrer, at bilagene fremsendes til Brugergruppen. 

 
14. Kanalprojekt 

(orienteringssag) 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om kommissoriet i forbindelse med 
renovering af Kanalgaden, der er udarbejdet et statusnotat, der blev 
omdelt på mødet. Den 13. marts var der møde i følgegruppen her 
deltog Lars Bremer. Der skal vælges repræsentant på 
Brugergruppemødet den 10. april. Lars Bremer stiller op. 
 
Povl Markussen orienterede kort om ”forureningen” af Kanalen søndag 
den 16. marts, billeder taget samme dag og igen den 19. marts, viste at 
Kanalen endnu ikke var renset. 
 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at Albertslund Kommune har indgået 
aftale med HOFOR, om at overtage vedligeholdelse af Kanalen fra 1. 
maj 2014. HOFOR betaler Albertslund Kommune for arbejdet. 

 
15. Diverse orientering fra forvaltningen 

 
- 50 års jubilæum den 1. april 2014 

De sidste aftaler er ved at være på plads. 
- Grøn dag den 26. april 2014 

Der arbejdes fortsat med planlægning 
- Årsafregning 

Er afsluttet,  
- Energibesparelser 

Energibesparelserne er nu indberettet, vi har desværre ikke levet 
op til kravene, men har heldigvis en pulje at tære på. 

- Varmens Dag den 1. februar 2014 
Intet 

 
16. Forslag til Brugergruppetur/dag 

Der skal planlægges en Brugergruppetur/dag, forslag fremsendes til 
Lissi Petersen. 
På mødet kom følgende forslag: 
- Bioforgasning på Spildevandscenter Avedøre 
- Harrestrup Å - projektet 

 
17. Eventuelt 

Preben Pedersen har efterlyst afrapportering af affaldsforsøg. Sara 
Rosendal har undersøgt om ,der er affaldsforsøg, der ikke er 
afrapporteret, men har ikke kunne finde nogen. 

 
 


