
Nyt fra Brugergruppen – Sep. 2016 
 

September mødet i Brugergruppen var noget ud over det sædvanlige! På 

dagsordenen var mange af de store omstillingsprojekter, der til sammen tegner 

et tydeligere og tydeligere billede af det fremtidens Albertslund, som vi her og 

nu er i fuld gang med at skabe: 

- Overgang til lavtemperatur-fjernvarme, der vil betyde store energibesparelser, 

efterisolering og modernisering af bygningsmassen, og ikke mindst at vi kan få 

vedvarende energi ind i varmeforsyningen i stedet for affald, kul og gas. I dag er ca. 

15 % af byens bygninger klar til at få fjernvarme med en lavere temperatur, i 2025 

skal det være 100 %. 

- Fortsættelse af Energi-spare-aktivitets-planen med 10 mio. kroner i 2017, så alle 

kan få råd, vejledning og økonomisk hjælp, til at energioptimere deres hus. Det 

gælder også for erhverv og kommunale bygninger. 

- Opstarten af det nye affaldssystem, hvor alle skal sortere husholdningsaffaldet i 7 

fraktioner for at sikre, at mindst 50 % af ressourcerne i 2018 og 60 % i 2020 bliver 

genbrugt i stedet for at blive ødelagt i forbrændingsanlægget. 

- Klimasikringen af hele Albertslund Syd med etableringen af de Våde Enge i 

Kongsholmparken, der er ved at være færdige, og renoveringen og udbygningen af 

Kanalen, der er i fuld gang. 

- Udrulning af ny behovsstyret LED-belysning i hele byen, så vi på veje og stier får 

mere og bedre lys med mindre strømforbrug.  

Men der var også mere ”almindelige” ting på dagsordenen: 

- Prisen på fjernvarme falder i 2017 med ca. 5 %. 

- Renovationstaksterne falder med de nye affaldsordninger. Hvor meget man mærker 

det afhænger af, hvilken ordning man har i dag, og hvilken man får fremover. Men 

eksempelvis falder taksten for parcelhuse med stativer, der overgår til 2-delte 

beholdere, med næsten 900 kroner. 

- Agenda Centeret opretter en Hotline til spørgsmål om sortering. Hvis man er i tvivl 

om, hvordan affaldet skal sorteres, kan man altid ringe til 43 62 20 15 eller sende en 

mail til albertslund@agendacenter.dk og få hjælp og vejledning til sortering.  

Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt 

Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 
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