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”I Love Albertslund” er vores nye kampagne. Med kampagnen vil vi fokusere på alt det, der gør 

Albertslund til et dejligt sted at bo. Vi vil gerne vise, at vi er stolte af vores by, og sammen vil vi 

værne om byen, dens fysiske miljø og udviklingen af de mange muligheder den giver os for at få et 

godt, sundt og indholdsrigt liv. Pointen er, at en god by ikke opstår af sig selv, og den kan hverken 

forventes eller købes - en god by, den skal skabes! 

 

Vi startede kampagnen med at lave 100 plakater med 

albertslundere, der med hver deres udsagn fortæller, hvorfor de 

elsker deres by. Plakaterne hænger allerede rundt om i byen og 

kan ses i større målestok på biblioteket. Plakaterne lægger vi 

også ud på Facebook. Siden hedder: 

https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

Vi har ind til videre mellem 3 og 8.000 besøgende om ugen.  

 

Lørdag den 6. april afholdt vi ”I Love Albertslund” konferencen. 

70 deltog og var med til at give god energi til kampagnen. Det 

blev besluttet at Agenda Centeret indkalder til nogle fælles 

rengørings- og affaldsindsamlingsdage. Første gang bliver at 

vaske og fjerne affald i stationstunnellen. Men det blev også 

besluttet, at vi vil demonstrere mod brandene, for at fortælle dem, der sætter ild på containere og 

skure, at sådan skal det ikke være i Albertslund! Vi brænder for byen – vi brænder den ikke af! 

Demonstrationerne starter onsdag den 17. april kl. 19.00 ved 

Frihjulet i Vognporten – og så må vi se, hvor mange onsdage 

det bliver nødvendigt at fortsætte.. 

 

De forskellige aktiviteter bliver lagt ud på Facebook, og vi 

laver også en kalender på www.agendacenter.dk. På Facebook 

kan man også følge de initiativer, som boligområder og 

engagerede borgere selv tager i forbindelse med kampagnen. 

I Love Albertslund-konferencen       Én har f.eks. inviteret hundeejere til at mødes til en fælles  

                                                          Hunde-lufter-tur en gang om måneden, hvor de tager 

skraldeposer med, så de kan samle affald undervejs. I Galgebakken har de udskrevet en 

https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
http://www.agendacenter.dk/


lodtrækningskonkurrence om, hvem der ser de ”lokale” 

plakater, og samtidig bruger de ”I Love Albertslund” som 

paraply for deres lokale ”I Love Galgebakken”. I 

Herstedøster og VA 4 Syd inviterer de beboerne med til 

DN’s nationale affaldsindsamlings dag den 21.4., og i Syd 

arbejder de på et initiativ, hvor de sommeren igennem vil 

sørge for skraldeposer til alle de mange spisende gæster i 

Kongsholmparken - og sådan er der ved at vokse en lang 

række I-Love-initiativer frem! Tænk hvad det ikke alt 

sammen kan blive til…  

 

 ”50 veje til den nye energiby” 

Projektet ”50 veje til den nye energiby” er i fuld gang. Med 

”50 veje til den nye energiby” sætter vi ekstra fokus på 

energibesparelser, energirenovering og vedvarende energi. 

Det sker gennem 50 aktiviteter, der har det til fælles, at de skal skabe opmærksomhed om vores 

energiforbrug og hjælpe til at nedsætte det. 

I første kvartal af 2013 har vi blandt andet lavet to foldere om energimærket for henholdsvis 

elektronik og hårde hvidevarer. Folderne kan findes på biblioteket og i Fona i Albertslund, og hos 

10 forhandlere af elektronik og hårde hvidevarer i Glostrup.  

På Varmens Dag den 3. februar inviterede vi i samarbejde med Albertslund Forsyning til åbent hus 

på Varmeværket. Omkring 200 albertslundere dukkede op til rundvisning og information fra 

Danfoss, PMG Energy og serviceordningen. Vi gav dem et timeglas, så de kan spare vand i 

brusebadet - og til de sultne var der frokost i kantinen.  

Så har vi lavet termograferinger og energitjek i 5 parcelhuse i 

Vest og et rækkehus i Læhegnet. Flere steder melder 

beboerne om, at de efterfølgende har fået mod på at 

energirenovere deres boliger.  

Vi har holdt oplæg om energibesparelser for et 

beskæftigelsesprojekt på Herstedlund Skole og for VA4 Syd. 

I VA4 Syd kører vi også en energispare-konkurrence med 15 

husstande, der i 2013 konkurrerer om at nedsætte elforbruget 

mest muligt. 

I marts indkøbte vi en el-cykel. Den kan man låne i f.eks. en 

uge og så selv prøve, hvordan det er at have medvind på 

cykelstierne… Et godt miljøvenligt alternativ til bilen på de 

mellemlange ture - og sådan er de 50 store og små 

energiprojekter godt på vej til at blive realiseret i 2013. 

 

Følg med på www.agendacenter.dk 

Hver mandag opdaterer vi vores hjemmeside med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”. Klik ind og 

følg selv med. 

Med venlig hilsen 
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