Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Brugergruppens Arbejdsgruppe
Torsdag den 28. maj 2015, kl. 17.00
Albertslund Forsyning, Vognporten 9, Frokoststuen

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg og Niels Hansen
Afbud:
Birthe Nielsen
Referent: Ana Petrovic

Hans-Henrik Høg startede med at undskylde, at der havde været problemer
med at få udsendt alle dokumenter, og at det skyldtes IT-problemer over flere
dage.

Dato: 29. maj 2015
Sags nr.: 15/2689
Sagsbehandler: hhh

Endvidere var der behov for at finde en anden dato til Brugergruppemødet, da
der nu er udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 18. juni, hvor blandt andet
Leif Pedersen skal være valgtilforordnet.
Der var enighed om at rykke mødet til onsdag den 17. juni kl. 18-20 med en
forkortet dagsorden - forbeholdt følgende 3 punkter:
-

Status på belysning
Vision for Albertslund 2016-2025
Nyt affaldsregulativ – og status på fremtidens affaldssystem
Herudover – hvis der er tid – diverse orienteringer.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Budget
Afregningsprisen for fjernvarme leveret fra VEKS forventes reduceret for resten
af 2015 og 2016, hvilket betyder lavere priser for Albertslund. På
renovationsområdet arbejdes der med at implementere de nye ordninger i
budgetopsætningen – og der forsøges at regne på nye takster – som bliver et
”bedste bud” da vi jo ikke kender afregningspriserne.

3. Grønt Regnskab
De nye tal er på banen og resultaterne kan ses på Kommunens hjemmeside
”Grønt Regnskab”. Der er en del datauoverensstemmelser på vandområdet –
formentlig fejl i målerdatahåndteringen, som der er ved at blive taget hånd om i
samarbejde med HOFOR (møde den 11. juni). Efterfølgende tages der kontakt
til Bo-Vest for at sikre, at der også er styr på deres vanddata.

4. Status på belysning
Der blev udleveret et statusnotat, som også har været forelagt Miljø- og
Byudvalget – notatet giver et overblik over belysningens fysiske udbredelse,
alder og tilhørende økonomi samt forslag til fremtidig organisering. På
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Brugergruppemødet den 17. juni vil der udover notatet med tilhørende
oversigtsplaner også være en mundtlig orientering.
5. Strategi og vision for Albertslund 2016 – 2025
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde, at Brugergruppen skulle have en
særlig invitation til at komme med høringssvar il forslaget til ny Planstrategi. Det
udsendte notat angiver forslag til det fokus, der skal være i Albertslund
Kommune de næste 10 år – Fællesskab, Børn, Viden, Sundhed, Byen som
laboratorium, Miljø og Natur er hovedoverskrifter. Brugergruppens fokus vil
primært være Miljø – et par af de centrale emner er, at 60 procent af
husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2020, og at der skal være indført
lavtemperaturfjernvarme i hele byen i 2025. De væsentligste emner vil blive
gennemgået på ”storskærmen” på Brugergruppemødet, og Brugergruppens
bemærkninger hertil noteres som høringssvar.
Der ønskes svar på hvad definitionen er på husholdningsaffald.

6. Serviceaftale på varmeunits
Punktet udskydes til mødet efter sommerferien. Der udsendes et revideret
forslag til ordningen til Ad-hoc arbejdsgruppen.
7. Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund”
Orienteringsbrevet til boligområderne om implementering af de nye ordninger er
på vej ud i disse dage. Der vil blive givet en kort mundtlig orientering på
Brugergruppemødet,

8. Nyt affaldsregulativ
Der var til punktet udsendt et foreløbigt udkast til regulativ. Regulativet er det
juridiske dokument, der skal sætte rammerne for de nye affaldsordninger. En
vigtig § er blandt andet forholdet omkring miljøstationer – hvornår der kan gives
dispensation. I den fremsendte version er alt med rødt noget der skal stå der.
Alt med blåt er noget der kan stå der, men hvis det skal stå der, kan ordlyden
ikke ændres. Alt med Grønt er noget der kan stå der, uden krav til
formuleringen. Det, det derudover er markeret med gult, er noget man særlig
skal være opmærksom på. Arbejdsgruppens forslag til ændringer skal være
forvaltningen i hænde senest den 4. juni.
9. Grøn Dag 2015 – evaluering
Der var enighed om, at det igen var et meget vellykket arrangement, med en
meget stor borgerdeltagelse, en fin stemning og et arrangement i udvikling med
nye initiativer og engagement.
10. Inspirationstur til Kretsloppsparken i Göteborg den 19. maj 2015 –
evaluering
Povl Markussen berettede om turen og den helt specielle form for
genbrugsstation, der er udviklet her. Hvor alle, der kommer til pladsen, bliver
spurgt om de har noget at donere til genbrug – en ide man kunne tage op på
vores egen genbrugsstation. Povl vil give en kort beskrivelse på
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Brugergruppemødet, hvis der bliver tid. Der skal udarbejdes en evaluering af
vores egen genbrugsstation i forhold til de målsætninger der blev sat op.
11. Brugergruppetur
Der planlægges en Affalds/Ressource-tur til Holbæk i begyndelsen af
september – med en afstikker til Audebo, hvor madaffaldet bioforgasses. Der
var enighed om at det helst skal være en søndag formiddag.

12. Eventuelt
Der sendes brev ud til Røde Forbrugere til september – vi forsøger også at få
vand med.
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