Nyt fra Brugergruppen – dec. 2021
Brugergruppen i Albertslund er byens miljørepræsentantskab, hvor der
sidder en fra hvert boligområde i hele byen – stort som lille. Brugergruppen
diskuterer spørgsmål om affald, varme, vand, belysning mm. og indstillinger til
kommunalbestyrelsen.
Brugergruppen holder møde 4 gange om året, og det seneste møde i december,
var ikke med de tungeste sager, bl.a. fordi den nye affaldsplan, hvor vi skal
sortere i 10 fraktioner ved husstanden, var klaret på mødet i oktober. Alligevel
kom decembermødet vidt omkring:
Brugergruppen indstillede til kommunalbestyrelsen, at de eneste to boligområder i byen, der bruger gas til opvarmning, for tilbud om at komme over på
fjernvarme. Det drejer sig om Herstedøster villaby og Herstedøster landsby.
Verdensmål Centeret fik bevilling igen i 2022. Forvaltningen gav en status på
renoveringen af udebelysningen – groft sagt er vi halvvejs, men det kommer til
at gå langsommere nu, fordi pengene bliver mindre. Udvalget der arbejder med
Elbil-ladestandere, forventer at kunne sende deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen i marts. Der er faldet dom i en retssag på affaldsområdet, der
betyder, at staten skal betale penge tilbage til borgerne for fejlagtigt opkrævet
moms. Vandtaksterne holdes i ro til næste år. Status på blødere vand er, at hele
byen får leveret blødere vand i 2025. Der er valg af 2 forbrugerrepræsentanter
til HOFOR Vands bestyrelse igen til marts, hvor Albertslund i dag har den ene
repræsentant. Mere information om hvordan man stemmer, når vi nærmer os
marts. Og endelig var der orientering om kommunens handleplan for
bekæmpelse af rotter.
Til allersidst blev der sagt pænt farvel til brugergruppens formand gennem
12 år, Leif Pedersen, der afløses af den nye formand for Miljø- og byudvalget,
Marianne Burchall.
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

