Dagsorden

Forum:
Tid:
Sted:

Brugergruppens Arbejdsgruppe
Torsdag den 6. maj 2021, kl. 17.00
Rådhusets forhal, mødelokale 2 eller via TEAMS

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe:
Bent Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Klindt, Karsten Wenneberg,
Lars Bremer, Pia Larsen, Povl Markussen og Rudi Tobisch
Driftsleder Steen Westring
Enhedsleder Hans-Henrik Høg
Afbud:
Referent: Lissi Petersen

Dato: 21. april 2021
Sags nr.:00.22.04-P35-5-21
Sagsbehandler: lip

1. Godkendelse af dagsorden
2. Direktør i By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Kristine Klæbel er inviteret
til Brugergruppemødet den 3. juni

Mødesager/notater der skal videre til politisk behandling:
3. Nye bestemmelser
(Bilag er klar til Brugergruppemødet)
4. Handleplanen
(Udsættes til mødet den 25. august 2021)

Sager til behandling/beslutning i Brugergruppen:
Der er ingen behandlings/beslutningssager til mødet

Sager til drøftelse i Brugergruppen:
5. Folderen ”Brugergruppen – en vej til medindflydelse
(Bilag vedlagt)

Orientering om:
6. Grøn Dag 2021
Den 18. september 2021
7. Grønt Regnskab
8. Fjernvarme
- Orientering om shunt-projekt på Porsager v/Peter Andersen
9. Udebelysning
10. Ladestandere
11. Vand & spildevand fra HOFOR

BY, KULTUR, MILJØ &
BESKÆFTIGELSE
Miljø & Teknik
Albertslund Forsyning
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
mt@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Dagsorden

12. Affald & genbrug
13. Fra Forvaltningen
14. Eventuelt

Side 2 af 2

Brugergruppens rolle
Som medlem af Brugergruppen får man mulighed for at diskutere
alle tiltag på forsyningsområdet. Man kan stille forslag direkte til
politikere og til forvaltningen – og man kan opfordre dem til at
gøre ting anderledes, end de bliver gjort nu.
Brugergruppen høres i alle forslag, planer, budgetter og takster
på forsyningsområdet, der tæller fjernvarme, vand, spildevand,
regnvand, samt renovation og genbrug.
Alle boligområder i Albertslund har en repræsentant i Brugergruppen. Så overvej at stille op, når der er generalforsamling i dit
boligselskab, andelsboligforening eller ejerforening.
Af større sager de kommende år på fjernvarmeområdet bliver arbejdet med strategien for udvikling af fjernvarmen i Albertslund.
Planen er, at hele fjernvarmeforsyningen fra 2026 kan forsynes
med lavtemperatur. Hvad må og kan vi bruge data til? Hvordan
skal taksterne se ud i fremtiden?
På vand- og spildevandsområdet arbejdes der videre med at
sikre Albertslund et bæredygtigt vandkredsløb. Hvorledes kan vi
bidrage til det?
Inden for affald og genbrug skal der sorteres i endnu flere fraktioner. Hvordan kommer vi videre på det felt?
Den udendørs belysning skal fornys – og vi skal finde løsninger
til at kunne lade elbiler på de mange fælles parkeringspladser.
Der er nok at tage fat på – og Albertslund har brug for din hjælp.

Miljø & Teknik
BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
+45 43 68 68 68
albertslund@albertslund.dk
www.albertslund.dk

Brugergruppen
En vej til medindflydelse i Albertslund

Kender du Brugergruppen?
I Albertslund Kommune har vi siden 1980 haft Brugergruppen.
I denne folder kan du læse mere om, hvad Brugergruppen
beskæftiger sig med. Brugerguppen er din og dit boligområdes
mulighed for at søge medindflydelse på udviklingen af
forsyningsområdet i Albertslund – såsom fjernvarme, affald og
genbrug, vand og spildevand, udebelysning, m.m.

Brugergruppens oprettelse blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 1980. Fokus lå fra starten på fjernvarmen. Siden
blev affald og genbrug, samt vand, spildevand og regnvand områder, hvor Brugergruppen også bliver hørt. Brugergruppen luger ud i uheldige dispositioner og sikrer brugernes opbakning til at træffe vidtrækkende beslutninger. Alle
boligområder i Albertslund har en plads i Brugergruppen.
Brugergruppen bliver hørt i sager på forsyningsområdet, inden de sendes videre til politikerne. Politikerne har det
med at følge Brugergruppens indstillinger i det videre politiske forløb. Det er stadig politikerne, der træffer de endelige beslutninger.
Brugergruppen holder fire møder om året. Brugergruppen vælger en Arbejdsgruppe, der består af otte medlemmer.
Arbejdsgruppen holder yderligere fire møder, typisk en måned før selve Brugergruppemødet. Forvaltningen sparrer
med Arbejdsgruppen inden sager forlægges Brugergruppen. Der er desuden mulighed for at nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper, der går mere i dybden med enkeltsager.
Alle nye og større tiltag forelægges Brugergruppen. Brugergruppen er med til hvert år at tage stilling til budgetter og
takster. Planer for næste års opgaver og tiltag på forsyningsområdet forelægges hvert år Brugergruppen. Fremover
overvejes ligeledes om Brugergruppen kan fungere som høringsorgan på andre områder, herunder blandt andet på
naturområdet og vejområdet.
Brugergruppens formand er formanden for Miljø- og Byudvalget. Formanden leder alle møder, og det giver Brugergruppens medlemmer en enestående mulighed for at give deres mening til kende, samt til at opfordre politikerne til
at tage nye emner op.
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