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Ny affaldsordning kræver meget knofedt 

Senest den 1. november 2015 skal alle boligområder melde ind til kommunen, hvilken 

affaldsordning de vil etablere i 2016, hvor vi alle sammen skal kunne komme af med vores 

husholdningsaffald i syv fraktioner: Glas, papir, metal, plast, pap/karton, rest og ikke mindst 

bio/madaffald. Og den 1.11. er lige om lidt! Så der er stor travlhed og fuld gang i diskussionerne 

rundt om i byens boligområder – og det smitter af på os. I skrivende stund er vi i dialog med 40 af 

byens boligområder. Vi er på besøg, og holder oplæg for bestyrelser og på generalforsamlinger. Vi 

tegner, fortæller, beregner og udreder. Vi laver kampagner og demoprojekter med nedgravede 

beholdere. Der kommer bestyrelser og udvalg her på Centeret, for at finde den løsning, der er bedst 

for dem, og vi har holdt informations- og debatmøde. Vi koordinerer, aftaler og finder løsninger 

med forvaltningen, og vi er i løbende kontakt med producenter og leverandører, for at få dem til at 

levere, hvad der skal bruges til en fornuftig pris. Sideløbende sætter vi fokus på den indendørs 

sortering, for hvis folk ikke kan overskue at sortere inde, kommer sorteringen udendørs heller aldrig 

til at fungere.  

At skulle omstille hele byens affaldssystem i 

et hug, er en kæmpe opgave, der udfordrer 

alle. Men heldigvis bliver der kløet på i 

boligområderne med godt gå-på-mod, så vi 

er fortrøstningsfulde. Det skal nok lykkes. 

Men det kræver meget knofedt – og hold jer 

ikke tilbage, hvis jeres boligområde har 

brug for (mere) hjælp – Kontakt os!  

Udover skæringsdagen den 1.11., skal 

boligområderne være klar til at overgå til 

den nye affaldsordning den 1.4. eller den 

1.10. 2016. 

 

Albertslund Byttemarked  

Søndag den 30. august kl. 10-14 afholder vi 

igen Albertslund Byttemarked på 

Birkelundgård. Det sker i samarbejde med 

de frivillige i Drivhuset, Røde Kors 

Butikken og Kulturhuset Birkelundgård. 

Sidste år kom omkring et tusind besøgende, 

og de havde masser af gode ting og sager 

med, som andre kunne tage med hjem.  

Det er tredje gang vi arrangerer Bytte-

marked – og vi glæder os   



 

 

Tag med ud og Spis Byen! 

En anden aktivitet, der er ved at 

blive en tradition, er vores 

cykeltur ud i den albertslundske 

natur for at høste noget af alt det 

spiselige, der vokser derude.  

I år cykler vi fra stationen og 

kommer forbi et par rigtig gode 

steder, inden målet i Vestskoven, 

hvor vi kender et sted med både 

brombær og moreller, æbler og 

hyld, nødder og valnødder, hyben, 

slåen og for den sags skyld også 

havtorn. Det er godt nok ikke alt sammen, der er modent på samme tid, men så ved du jo hvor det 

er, og kan selv cykle ud og høste, når tiden er inde.  

Vi mødes ved stationen på pladsen ved cykelparkeringen/busholdepladsen kl. 17.00 mandag den 31. 

august. 

  

COP 21 i Paris 

Internationalt er der et nyt skud i bøssen, når verdens 

ledere mødes i Paris til Klimatopmøde i december. Der 

er lagt op til, at få en bindende aftale i hus, som 

glippede i København i 2009. Om det lykkes denne 

gang, vil tiden vise, men udviklingen siden København 

har gjort det endnu mere presserende, at alle finder 

sammen. I ACA følger vi arbejdet fra de hjemlige 

NGO’ers side, og planlægger at være med både den 

26.9., hvor der ved et arrangement bliver varmet op til 

Topmødet, og den 29.11., hvor der verden over vil 

blive demonstreret – således også i København; med et 

albertslundsk indslag                   Albertslundere til klimademo i 2009  

 

Følg med på www.agendacenter.dk, på mail og på FB 

Vi opdaterer hver uge vores hjemmeside med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”. Og vil du 

løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send en mail til albertslund@agendacenter.dk  

Du kan også gøre som 1600 andre! Følg ”I Love Albertslund” på facebook: 

https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

 

Med venlig hilsen 

Povl Markussen 
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