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Albertslunderne har i den grad taget 

ideen om Byttemarked til sig  

Med op mod 1.000 besøgende og 1.637 

kilo gode sager, der skiftede ejermand og 

–kvinde på byttemarkedet den 26. 

oktober, blev en ny tradition slået fast. 

Dobbelt så mange som sidste år deltog. 

Men Byttemarkedet er nu også en god 

anledning, dels til at komme af med 

noget af det, man ikke bruger mere, og 

dels til at få noget af det, man lige står og 

mangler. 

Byttemarkedet arrangerede vi sammen 

med Birkelundgaard, Drivhuset, og Røde 

Korsbutikken. 

 

Nu begynder vi at termograferer igen. Vejret har været ualmindelig varmt på det seneste. Det er 

selvfølgelig både rart og godt for varmeregningen, men det gør det nærmest umuligt at bruge vores 

termografikamera. Det viser jo temperaturforskellene, så man kan finde kuldebroer og utætheder. 

Derfor har vi gået og ventet på frostvejr. Sidste vinter besøgte vi over 50 med kameraet, om vi når 

at komme op på lige så mange denne vinter er tvivlsomt, netop fordi det har været så varmt. Men i 

hvert fald går vi i gang nu og har de første 25 boligejere på listen.  

 

Stirrer stift på Paris 

Her umiddelbart før det næste Klimatopmøde, 

COP 20 i Lima i Peru, har vi netop sat en pil 

mere på vores klima-historiske-skilt i Kanal-

gaden. ”Paris 1017 km” står der på det. Mødet 

i Lima bliver nemlig kun et skridt på vejen til 

mødet i Paris, der først skal holdes om et år. 

Men i Paris er det planen at verdens ledere 

(endelig!) skal indgå en bindende global 

klimaaftale. For lykkes det er situationen 

meget meget alvorlig. Bliver en global aftale 

skubbet i yderligere 5 år (som det skete på 

COP 15 i København), så snakker vi ikke bare 

klimaforandringer, som vi allerede kender dem, men eskalerende klimaforandringer ude af kontrol, 

om klimaflygtninge i stor stil og om regulære klimakonflikter rundt om på kloden. Derfor stirrer vi 

stift frem mod Paris! 



 

Handleplan 2015 og nye fokusområder – uden Zacharias 

I 2013-14 har vi haft særligt fokus på (1) Energi og Klima og (2) ”I Love Albertslund”. I skrivende 

stund tænker vi over og skriver på, hvad vi i særlig grad skal arbejde med i de kommende to år. Vi 

skal naturligvis fortsat arbejde med Energi og Klima, men vi har gennemført projekt ”50 veje til den 

nye Energiby”, og rundt om i boligafdelingerne og kommunen bliver der arbejdet seriøst med 

emnet, så tiden er inde til, at vi flytter os og sætter særligt fokus på noget andet. Derfor stopper 

Zacharias også ved årets udgang. Han blev ansat til at udvikle området og ikke mindst til at sikre, at 

vi kunne gennemføre de ”50 veje” / 50 energiprojekter. Det er der kommet meget godt ud af. Bl.a. 

solceller, termografering, energitjek, udlån af batteridrevne haveredskaber og elcykel, LED 

belysning, Fyr-fornuftigt, klimaskilt, og undersøgelsen sammen med Aarhus Universitet om lykke 

og bæredygtighed. Så stor tak til Zacharias og held og lykke fremover! 

Vi tre andre bliver i Agenda Centeret, og vores bestyrelse skal på sit møde den 4. december 

beslutte, både hvilke indsatsområder vi i særlig grad skal fokusere på de næste to år, og så den 

årlige handleplan i det hele taget. Umiddelbart ligger det i kortene, at vi i særlig grad skal fokusere 

på to områder: 

- For det første det nye affaldssystem, der ikke bare betyder ændringer i samtlige boligområders 

affaldssystemer, men også at samtlige albertslundere skal ændre deres vaner, når de håndterer og 

sorterer deres affald.  

- For det andet på det vi kalder for det bæredygtige liv. Det handler om at skabe fællesskaber, 

engagement og handlekompetence i fht. omstillingen til bæredygtighed. Det er f.eks. ”I Love 

Albertslund”, men også alt inden for Dele-, Bytte- og Låneøkonomi, og så håber vi på gode 

resultater fra ”Lykke undersøgelsen”, som vi kan bruge til at blive klogere på, hvordan det 

bæredygtige liv kan leves og udvikles med trivsel som motor. Men den 4.12., når bestyrelsen har 

talt, er vi meget klogere på, hvad vi skal arbejde med i 2015, og hvad vi i særlig grad skal sætte 

fokus på i 15-16. 

 

Kan Kanalens tang bruges til biogas? 

Det er et godt spørgsmål, så det har vi 

foreslået BIOFOS (vores 

rensningsanlæg) at undersøge. For tænk 

hvis den irriterende tang i Kanalen kan 

høstes og bruges til biogas. Det vil der 

være perspektiv i! BIOFOS sagde ja, og 

derfor har vi leveret en pose kanal-tang, 

som måske en dag bliver forgasset i 

tankene bagerst på billedet.                 

 

Følg med på www.agendacenter.dk 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 

Med venlig hilsen 
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