
 

”For et bæredygtigt Albertslund” 

Agenda Center Albertslund 15 år! 
 

Agenda Centeret blev etableret i 1996. Forud var gået en landsdækkende 

konkurrence udskrevet af Den Grønne Fond, som havde udlovet 2 millioner til 

to steder i landet, der kunne komme op med et bud på det bedste lokale 

Grønne Center. I fællesskab lagde Brugergruppen, Den Kulturøkologiske 

Højskole, Hyldespjældet og kommunen billet ind på det ene center, vandt og 

fik etableret ”Grønt Center Albertslund”, 

som siden tog navneforandring til Agenda 

Center Albertslund.  

De første 3 år boede centeret i Hylde-

spjældet, men i forbindelse med opstarten 

af hele den store byfornyelsesproces i Syd, 

synes det mere fornuftigt at flytte til 

Kanalens Kvarter, der også ligger tæt på 

centrum og således tydeligere signalere, at 

Agenda Centeret er hele byens miljøcenter. 

Solcellerne på stadion var nogen af de første       Hvert år samarbejder vi i Agenda 

Agenda Centeret var med til at sætte op               Centeret med omkring 60 procent af       

     byens boligområder. Vi arbejder bredt med alle aspekter af byøkologi: El-,     

     vand- og varmebesparelser,  

     affaldshåndtering, adfærds-    

     ændringer, trafik, grønne  

     områder, vedvarende energi,  

     renoveringer, økologi og         

     fødevarer mv.  

I de seneste år har vi derudover 

sat særlig fokus på energi og 

klima. Det har været med 

Klimaudfordringen, hvor 17 

boligområder dystede om, 

hvem der kunne nedsætte CO2-        Det nyudviklede Solprisme på det CO2-neutrale hus 



 

Agenda Centeret var fødselshjælper til Delebilen 

 

udledningen mest, ”Byt en pære”, 

Klimamarch, Energibesparelser for 

indvandrere, hjemmebesøg, ”1 ton 

mindre”, energirenoveringer og lån til 

vedvarende energi anlæg mv. Energi og 

klima er stadig et meget vigtigt indsats-

område for os, men i 2011 har vi flyttet 

noget af fokus til vand, for at nå målet på 

maks. 100 liter pr. albertslunder i døgnet 

i 2012. Konkret vil vi i 2011 bl.a. ringe 

på mindst 3.000 døre og udlevere 

spareperlatorer til vandhanerne. 

Helt grundlæggende er Agenda Centerets 

mission, at Albertslund skal blive en 

bæredygtig by. Det varer længe inden vi 

Snoren klippes til Klimamarch 2009 

     

Hvad er Agenda 

Centeret? 

Vi er byens miljøcenter. Vi 

vil, at Albertslund skal være 

bæredygtig. Derfor hjælper 

vi boligområderne med at 

indrette deres affaldssystem, 

med at spare på varme og el, 

og med at opsætte solceller. 

Vi laver vandsparekampag-

ner, arbejder for flere 

delebiler, mere økologi og 

ingen gift. Vi udvikler nye 

ideer og afprøver nye 

projekter og metoder, infor-

merer og laver ekskursioner. 

Vi har et stort netværk og 

samarbejder med både kom-

mune og erhvervsliv. Men i 

Agenda Centeret er vi græs-

rødder - og derfor først og 

fremmest din medspiller, når 

du selv vil gøre Albertslund 

lidt mere bæredygtig!  

I Agenda Centeret bor også 

Kulturøkologisk Forening. 

Det er en medlemsforening, 

som arbejder med bjørneklo-

bekæmpelse, mosaikker, sol-

celler til afrikanske skoler og 

cykelture ud i kultur-

historien. 

 



 

         

 

når dertil, og ingen ved i virkeligheden, hvordan en bæredygtig by ser ud, 

men i Agenda Centeret har vi gjort os nogle tanker om det, og skrevet dem 

ned i hæftet ”Det Bæredygtige Albertslund”. De bygger på vores erfaringer 

gennem de første 15 år. Efterhånden som vi i de kommende år bliver 

klogere, vil vi videreudvikle oplægget, og tegne billedet af det bæredygtige 

Albertslund endnu tydeligere. Men her og nu håber vi, at oplægget kan 

virke inspirerende og motiverende på den helt nødvendige 

omstillingsproces, som vores by skal igennem frem mod bæredygtighed. 

I Agenda Centeret vil vi gerne tage vores del af ansvaret for omstillingen. 

Derfor har vi også opstillet 3 mål for Centeret frem mod 2015. De er: 

 

- Der skal foregå agendaarbejde i samtlige boligområder. 

- Hvert år skal Agenda Centeret arbejde for at affaldsmængderne og 

forbruget af vand, varme og el i boliger falder. 

- Agenda Centeret skal være involveret i opstillingen af mindst 25 nye 

vedvarende energi-anlæg i Albertslund. 

 

 

Kulturøkologisk forenings store klodemosaik ”Globale aftaler eller flere kloder!” 

 

 


