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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 17.00 

Sted: Albertslund Forsyning, Vognporten 9, Frokoststuen 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg, Birte Kvamm 

Afbud: Rudi Tobisch 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Mødedatoer for 2015 

Bilag vedlagt 
Datoerne blev gennemgået og godkendt. 
På det ekstraordinære Brugergruppemøde den 5. februar 2015, kan der 
eventuelt tages stilling til, om der er brug for at afholde møde den 26. marts 
2015. 

 
3. Fremtidens affaldssystem i Albertslund 

Høringsmateriale og tidsplan 
Bilag fremsendes senere 
Materialet er sendt til Miljø- & Byudvalget, det skal behandles i 
Kommunalbestyrelsen den 9. december 2014, hvorefter det forventes sendt 
i høring i perioden 16. december 2014 til 16. januar 2015. 
Materialet blev gennemgået, ordet scenarie bør ændres til ordning af 
hensyn til forståelsen. 
Bent Jørgensen havde fremsendt sine bemærkninger til  materialet, 
rettelserne var indarbejdet inden mødet. 
Poul Markussen havde en del ændringer, Forvaltningen indarbejder 
ændringerne og fremsender det redigerede høringsmateriale til 
Arbejdsgruppen hurtigst muligt, hvorefter det sendes til Miljø- & Byudvalget. 
Birte Kvamm indsamler i øjeblikket materiel til den udstilling, der skal være 
på Genbrugsstationen i forbindelse med høringen om Fremtidens 
affaldssystem. Udstilling vil blive åbnet snarest muligt. 

 
4. Opdatering af ”Mit affald” for 2015 samt eventuel app (digital) 

Bilag fremsendes senere 
Der var ikke fremsendt bilag. Affaldskalenderen opdateres for 2015. 
Det er muligt på ”Mit affald”, at tilmelde sig SMS-ordning, der skal 
reklameres for ordningen. 

 
5. Tids- og handleplan for indsamling af blød og hård plast 

Bilag fremsendes senere 
Der var ikke fremsendt bilag. Der arbejdes på at få sorteringsvejledningen 
færdig, den skal godkendes af Vestforbrænding I/S, det skal samtidig 
undersøges hos vognmanden, hvad der er muligt. Vejledningen forventes 
færdig og offentliggjort inden jul.  

 
6. Status på regnskab for varmeforsyning og affald & genbrug 

Ingen bemærkninger. 
Bent Jørgensen efterlyste en tilfredshedsundersøgelse på ordningen med 
”Gratis varmetjek”. 
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Der arbejdes i øjeblikket med en revision af ordningen. 
 
7. Status på belysning 

Sif Enevold deltager på Brugergruppemødet den 27. november, hvor hun vil 
give en status på, hvor langt arbejdet er nået. 
Rudi Tobisch havde fremsendt et ønske om, at der blev nedsat en 
arbejdsgruppe, der kan vejlede i forbindelse med gadebelysning, der er 
mange ”sorte” steder blandt andet i Fabriksparken. 
Når organisationen omkring belysning er endelig på plads, kan der 
nedsættes en arbejdsgruppe, formentlig på mødet den 26. marts 2015, der 
forventes afholdt på DOLL i Fabriksparken. 

 
8. Status på renovering af Kanalgaden 

Dommerkomiteen har udpeget en vinder af udbuddet, og en indstilling er på 
vej gennem systemet. 

 
9. Eventuelt 

- Mødelokaler fremover 
Der er udtrykt ønske om eventuelt at flytte møderne over på Rådhuset, 
blandt andet på grund af støjniveauet og indeklimaet, der er bedre på 
Rådhuset. 
Af praktiske årsager fastholdes møderne indtil videre i frokoststuen på 
Værket. 

- Genbrugsforsøg på Galgebakken 
Birte Nielsen rykkede for evalueringen af genbrugsforsøget, så de på 
Galgebakken kan komme videre med arbejdet. 

 
 


