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Beretning 2008 
Agenda Center Albertslund 

 

Indledning 
Agenda Centeret (ACA) er en lokal græsrodsorganisation i Albertslund. Vi har en drøm om, at 
Albertslund skal være bæredygtig – og det er den drøm vi på mangfoldige måder forfølger. Vi 
arbejder med energi og klima, med vand og trafik, med affald og Agendaplaner, med Grønne 
butikker og unge. Vi sælger fuglekasser og spareskinner. Vi informerer og skaber netværk. Og i 
det hele taget udvikler vi og prøver ting af – finder ud af hvad der kan bære, hvad der skal med 
ind i fremtiden og hvad ikke. I denne beretning kan du læse om noget af det vigtigste, vi lavede i 
2008, og de tanker vi gjorde os om det. Du kan ikke læse om alt, for det ville føre for vidt, men vi 
har plukket i året og beskriver det, vi mener, er af størst interesse.  
 
Selvom Albertslund er centrum i vores verden, er det ikke her verdens gang afgøres. Vi er kun en 
lille del af den store verden – og den har vi i ACA valgt at forholde os aktivt til. Som f.eks. da vi 
reagerede på ratificeringen af Kyoto aftalen med at sætte mere fokus på energi og klima. Således 
opfatter vi ikke kun vores indsats som lokal, vi ser den også som en del af en global 
omstillingsproces til bæredygtighed. Det er grunden til, at denne beretning starter med vores 
vurdering af den store verden omkring os. 
  

Verden omkring os 
Hvis september 2008 var ”sorte september”, hvor finanskrisen brød ud i lys luge, var november 
”grønne november”, hvor de positive nyheder lokalt, nationalt og globalt stod i kø. 
 
Sorte september. I beretning 2007 skrev vi om USA, at ”De er klemt. De har et historisk stort 
underskud på statsfinanserne. De har et historisk stort underskud på handelsbalancen. De har en 
historisk stor gæld. En historisk lav dollarkurs og en historisk høj oliepris. Tilsammen giver det 
en historisk rigtig dårlig cocktail, som selv en stormagt som USA, ikke kan klare i længden”. 
Kombineret med den historiske grådighed på Wall Street og de ekstremt opskruede boligpriser 
viste det sig da også at være en for stor mundfuld for selv USA. Finanskrisen blev en realitet i 
september, og udviklede sig hurtig til at blive global. Økonomer så uforstående til og bekræfter 
bare at verdens skæbne er for vigtig til at overlade til økonomer og marked alene. 
 
Med et blev der vendt op og ned på mange ting. Udvikling blev til recession. 
Industrivirksomheder bremsede op og efterspørgslen på olie faldt. Det førte olieprisen ud i frit 
fald fra historiske højder til nærmest spotpris. Det stoppede de ekstreme pengeoverførsler til 
olieøkonomierne som Rusland, Venezuela, Iran og de arabiske lande, så krisen bredte sig. 
Olieøkonomierne blev mindet om deres afhængighed, de fik færre muskler at spille med mere og 
byggekranerne i Dubai standsede. 
 
Hjælpepakke efter hjælpepakke blev strikket sammen for at redde finanssektoren. Hvis blot der 
var den samme vilje til at redde klimaet, ville meget være anderledes. Prisen på CO2-kvoter faldt 
til en tredjedel, fordi ingen udleder så meget CO2 mere. Det sætter en mindre bombe under hele 
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Kyotoprocessen og kvotesystemet, for det er ikke designet til, at væksten også kan være negativ. 
Dermed er det ikke blevet lettere, at få en god aftale i hus på Klimatopmødet i København i 
december 2009 – og lettere er det heller ikke blevet af, at alverdens lande har taget de kortsigtede 
briller på for at stirre stift på den økonomiske krise. Forhåbentlig får de løftet hovedet så meget, at 
de opdager, at omstillingen til energibesparelser, energieffektiviseringer og vedvarende energi er 
en forudsætning for at sikre en robust og stabil økonomi på lidt længere sigt. 
 
Finanskrisen er en alvorlig sag og enorm udfordring. Den kan ende gruelig galt med strid, 
konflikter og sågar krig. Men den har også potentialet i sig, til at verdens lande finder fælles 
løsninger i en ny bæredygtig verdensorden. Alene det faktum, at USA’s og Kinas økonomier er så 
infiltreret i hinanden, som de er, betyder, at de to lande på tværs af ideologiske forskelligheder på 
et tidspunkt er nødt til at ty til hinanden for at finde løsninger sammen. Og dermed er der lagt i 
ovnen til et uset opbrud i den herskende verdensorden. 
 
I en ideel verdensorden ville FN kunne opkræve en betydelig afgift på al fossil brændsel, direkte 
fra de selskaber, der bryder kul eller pumper olie og gas op fra undergrunden. Afgifterne skulle 
bl.a. bruges til at finansiere omstillingen til forureningsfri og vedvarende energi. Men nu er 
verden som bekendt ikke ideel….. 
 
Grønne november. Men finanskrisen og ”sorte september” kom ikke til at stå alene så længe. De 
blev hurtigt udfordret af optimismen og ”grønne november”. Aldrig har en enkelt måned givet så 
mange positive meldinger for miljøet, klimaet og ACA som november. Først og fremmest var der 
valget af Obama i USA. Det varsler om et stop for olieindustriens særstilling i samfundet, om 
massive investeringer i vedvarende energi og et USA tilbage på banen som positiv medspiller i 
klimaforhandlingerne og Kyotoprocessen.  
 
På nationalt plan var det i november statsministeren holdt sin hidtil grønneste tale på Venstres 
landsmøde. Intet mindre end en grøn revolution, med et Danmark uafhængig af fossile brændsler 
er nu statsministerens og Venstres mål. Det er nye toner, som mange – ikke bare i statsministerens 
bagland - har svært at få ind under huden og forstå konsekvens af for samfundet og vores livsstil. 
Og selvom der er lang vej og ”revolutionen” næppe kommer til at ske over night, men mere som 
en mangeårig omstillingsproces, så er det nu skåret ud i pap fra landets højeste embede, at 
Danmarks fremtid afhænger af, om vi formår at omstille os og gennemføre en grøn revolution. 
 
På lokalt plan meddelte borgmester Finn Aaberg, der om nogen har sat miljø, energi og klima på 
den politiske dagsorden i Albertslund og derved opnået, at vores by i dag er Danmarks og 
Nordens miljøby no. 1, at han trækker sig som borgmester til kommunevalget i 2009. Samtidig 
meddelte Socialdemokraterne, at deres nye borgmesterkandidat er miljø- og planudvalgsformand 
Steen Christiansen. Selvom kommunevalget ikke er overstået, og Steen derfor ikke er valgt, er det 
dog for miljøet og ACA vigtigt at vide, at der er lagt op til en sikring af ”miljø-arvefølgen” i 
Albertslund. 
 
Og så var det også i november, at vi fik besked fra Innovationspuljen om, at den bevilligede kr. 
500.000 til energi- og renoveringsprojektet i Hyldespjældet, som ACA er med i. Projektet er en 
del af det store EUDP-projektet. Med den bevilling i hånden blev det realistisk at gå efter den 
nærmest ultimative energiløsning: Det CO2-neutrale hus. 
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Som bonus til ”grønne november” nåede EU med lodder og trisser heldigvis i mål med en fælles 
aftale i december måned. Aftalen går ud på, at EU i 2020 skal have nedsat energiforbruget med 20 
%, at CO2-udslippet skal være nedsat med 20 % og at 20 % af energien skal komme fra 
vedvarende energikilder. 
 
Nu er positive valg, taler, kandidater, bevillinger og aftaler ikke nok og slet ikke det samme som, 
at alle problemer er løst eller på vej til at blive det. Men det var svært at få armene ned i 
slutningen af 2008! Og i ACA vil vi gøre, hvad vi kan, for at understøtte de nye strømninger ved 
at omsætte de store mål og politikker til konkrete handlinger her i vores by. 
 

Fra vores egen verden 
2008 var det sidste af 4 gode år for ACA. Med udgangen af 2008 udløb den 4-årige bevilling fra 
Energisparepuljen til projekt Energibesparelser for indvandrere. Bevillingen gav os flere hænder, 
den gav os muligheder og den gjorde, at vi kunne yde en ekstra indsats. Men nu er projektet 
afrapporteret og lukket ned. Og da det ind til videre ikke er lykkedes os at få andre fondsmidler, 
har vi set os nødsaget til at opsige Signe Landon (der var projektmedarbejder på 
indvandrerprojektet) fra den 30.4.09 og samtidig varsle Maria-Louise Galamba ned i tid. Det har 
desværre været nødvendigt for at genskabe balancen mellem indtægter og udgifter, og sikre at 
ACA ikke økonomisk forbløder. 
 
Færre hænder betyder, at mindre arbejde kan udføres. Opgaven er derfor nu at være skarp i 
prioriteringerne, og især have fokus vores kerneområder som energi og klima, vand og affald, 
information og netværk. Men vi er sikre på, at vi nok skal lykkes med igen at skaffe fondsmidler, 
så vi igen kan øge og udvide vores indsatsområder. Paradoksalt og tankevækkende blot at i disse 
tider, hvor alle taler om energi og klima, at der så ikke er midler til sådan nogen som os, der i 
praksis handler, udvikler og forfølger det alle taler om. 
 
Økonomisk kom ACA igen ud med et overskud. I 2008 blev det på kr. 90.257. Dermed var vores 
egenkapital den 31.12.08 på kr. 832.461. Overskuddet skyldes øget indtægtsdækket virksomhed, 
ekstern finansiering af aktiviteter, mindreudgift til projekt Energibesparelser for indvandrere og 
huslejerefusion i forbindelse med renoveringen. Egenkapitalen er vigtig for ACA, fordi den sikrer 
handlerum, uafhængighed og den gør Centeret økonomisk robust til at stå imod nye udfordringer 
og uforudsete situationer. Og det får vi brug for i 2009, hvor vi budgetterer med et underskud på 
kr. 200.000, fordi vi i årets første 4 måneder har 4 ansatte, men kun indtægter til godt 2. Imidlertid 
er det vores opfattelse at egenkapitalen ikke behøver at være så stor, som den er nu. Pengene skal 
ikke puges sammen - de skal ud og arbejde. Derfor har vi også reserveret kr. 300.000 til 
opsætning af solceller. Pengene skal komme retur til ACA, efterhånden som solcellerne 
producerer strøm og kan tilbagebetales.  
 

Prioriterede indsatsområder 
Hvert år vedtager ACA’s bestyrelse en handleplan for det kommende år. I handleplan 2008 var de 
prioriterede indsatsområder: 1. Lokalt Agendaarbejde generelt. 2. Energi og Klima. 3. Affald. 
4. Vand. 5. Trafik. 6. Grøn Butik. 7. Netværk og 8. Information, demonstration og synlighed. 
Dertil kommer Kulturøkologisk Forening, som de ansatte også er sekretariat for. 
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Lokalt Agendaarbejde i boligområderne. I årets løb samarbejdede ACA med 26 af byens 53 
boligområder. Det er en mere end i 2007. I 7 af boligområderne bidrog vi med enkeltstående 
aktiviteter, mens det i de 19 var længerevarende processer, som f.eks. Klimaudfordringen, 
energiambassadørkursus eller lokale agendaplaner. 
 
Vores mål er, at der i 2010 skal være Agendaarbejde i samtlige boligområder. Agendaarbejdet kan 
laves af boligområderne selv eller med hjælp fra ACA. Målet har vi defineret således, at det ikke 
er i selve året 2010, der skal foregå Agendaarbejde i alle boligområder, men at det skal foregå i et 
eller flere af årene 2007 til 2010. Ved udgangen af 2008 har vi registreret Agendaarbejde i 38 
boligområder. Dvs. at vi fortsat mangler 15. De vil systematisk blive opsøgt i 2009 og 2010, så vi 
er sikre på, at målet nås.  
 
Målet om, at der skal være Agendaarbejde i samtlige boligområder, har rødder helt tilbage i 
90’erne. Når vi i 2010 skal stille os nye mål, skal tidshorisonten ikke være så langsigtet eller også 
skal det indeholde delmål, så opfyldelsen ikke fortaber sig i en fjern fremtid. Samtidig skal det 
overvejes, hvor vigtigt det er, at vi sætte os som mål at komme rundt i alle byens boligområder i 
forhold til, at lægge indsatsen i de boligområder hvor effekten af indsatsen vil være størst. 
 
Energi og klima. Omdrejningspunkterne har været Klimaudfordringen, Energibesparelser for 
indvandrere, Sluk lyset Danmark, Ungdomsklimagruppen CIA, Klimamarchen Gå-1-ton, EUDP-
projektet, Ring-på og information i beboerblade og AP. 
 
Klimaudfordringen voksede med 4 boligområder i 2008 til i alt 14 med over 4.000 boliger – det er 
en tredjedel af byen. Klimaudfordringen handler om, hvilket boligområde der procentvis kan 
nedsætte CO2-udledningen fra el og varme mest. I maj 08 blev det afgjort at Hyldespjældet blev 
vinder af Klimaudfordringen 2007 med en reduktion på 10,4 %. Men Miljø- og 
Teknikforvaltningen, der er dommer i udfordringen, gjorde også op at samtlige deltagende 
boligområder havde nedsat CO2-udledningen. I gennemsnit med 4,3 %. Et ganske imponerende 
resultat, der betyder, at der ikke kun var én vinder, men at klimaet og alle deltagende 
boligområder vandt Klimaudfordringen. Præmien til Hyldespjældet var en stor Drivhuseffekt-
væg-mosaik, som – med hjælp fra Kulturøkologisk Forening – blev lavet af de mindre vindende 
boligområder. Mosaikken, der er godt 1 meter høj og 4-5 meter bred, blev lavet i en af tunnellerne 
ved Hyldespjældet under Kærmosevej den 15. juni.  
Boligområderne der deltager i Klimaudfordringen bestemmer selv, hvilke aktiviteter de vil 
gennemføre, men de kan få hjælp til dem af ACA. Vi fungerer som tovholder, der koordinerer og 
arrangerer fællesmøderne og fællesaktiviteter – som opstillingen af den 10 meter store jordklode-
ballon i A-centeret, der viste hvor meget et ton CO2 fylder. Vi laver månedlige fortrykte 
klimasider til beboerbladene, udsender informationsmails, indkøber spareskinner og –pærer til 
omdeling og holder styr på økonomien.  
I Klimatopmødeåret 2009 fortsætter Klimaudfordringen med 17 deltagende boligområder. I løbet 
af året skal deltagerne afklare, om Udfordringen skal fortsætte i sin nuværende skikkelse, eller om 
den skal finde en ny form og et nyt indhold. Under alle omstændigheder er deltagerne interesseret 
i på den ene eller anden måde at fortsætte samarbejdet / konkurrencen. 
 
2008 var det fjerde og sidste for projekt ”Energibesparelser for indvandrere”. Med udgangen af 
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året blev projektet afrapporteret og lukket ned – i det vi dog fortsat vil tilbyde sprogskolen 
undervisning. Et krav til projektet fra Energisparepuljen, der finansierede det, var at dokumentere 
hvilken besparelseseffekt indsatsen havde. Vi kan derfor i dag dokumentere, at projektet var en 
succes, og at det har bevirket betydelige kWh-besparelser. Det er naturligvis meget fornuftigt og 
tilfredsstillende, at kunne dokumentere, at det man gør virker, men dokumentationskravet kan 
også blive for omfattende – hvad det var i dette tilfælde. Der er derfor brugt uforholdsmæssigt 
meget tid på at beregne, dokumentere og afrapportere i stedet for at opsøge og informere. Men 
projektet har givet vigtige erfaringer, hvoraf nogle er: 
 
- Personlig kontakt er den bedste måde at formidle på. Skriftligt materiale bliver sjældent læst.  
- Formidlingen skal være meget konkret og gerne med billeder og tegninger. 
- Man skal være opsøgende, og hvis man vil have fat i indvandrerkvinder, skal de kontaktes af 
en kvinde. 
- Det er en meget tidskrævende at skabe og vedligeholde netværk. 
- Indvandrer er ikke kun interesseret i at lære om energi, men også om miljøspørgsmål bredt. 
 
Projektet blev rundet af med et Erfa-seminar med 40 deltagere den 2.12. Hele projektrapporten 
kan ses på www.agendacenter.dk 
Signe Landon, der var ansat i indvandrerprojektet, blev forlænget ind i 2009 i forhåbningen om, at 
vi kunne skaffe fondsmidler til at fortsætte projektet i en form, hvor indholdet blev udvidet til 
ikke kun at omhandle energibesparelser, men også miljø generelt og at målgruppen blev udvidet 
til ikke kun at omfatte indvandrere. Desværre fik vi afslag på ansøgningerne. 
 
”Sluk lyset Danmark” er en del af WWF’s globale initiativ. Det handler om, at få folk til, som en 
symbolsk handling og som et (klima)signal til politikkerne, at slukke for det elektriske lys på en 
bestemt dag i en time. Den 29. marts 2008 var første gang, Danmark var med, og vi tog tråden op 
i Albertslund. Det er altid vanskeligt at introducere noget nyt, men det lykkedes at få et par cafeer 
i A-centeret og nogle boligområder med på ideen. I VA-6 Vest inviterede de til fælles 
arrangement i stearinlysets skær i beboerhuset, i VA 4-Syd arrangerede de et fakkeloptog til 
Høghsbjerget top for at se den mørklagte bydel og i Hyldespjældet slukkede de stibelysningen. I 
2009 gennemføres ”Sluk lyset” lørdag den 28.3. fra kl. 20.30 til 21.30 - og vi er med igen. 
 
CIA er vores nye ungdomsklimagruppe. CIA står for Climate Involves us All. Vores første 
ungdomsklimagruppe – Polarekspressen – levede kun en enkelt sæson. Så stod den på eksamener 
og andre muligheder for de unge. Hvilket vi må erkende, er et vilkår, når man arbejder med unge 
og frivilligt arbejde - der er mange andre interesser og tilbud i livet, der skal prøves af. Ikke desto 
mindre udlovede vi igen kr. 10.000 til unge, der ville lave klimaaktiviteter, og det kom der CIA 
ud af. CIA’erne arbejder som agenter for klimaet – Climate bodygards. Deres første aktion var at 
klistre 2-taller op på en benzintanks pristavle, for at vise at hvis benzinprisen havde fulgt prisen 
på den kollektive trafik, så ville 1 liter benzin koste 28 kroner og ikke 8. CIA er på vej med andre 
aktiviteter og deres egen hjemmeside, hvor man vil kunne følge dem – www.climatebodyguard.nu 
  
Klimamarchen ”Gå-1-ton” udgik fra stadion den 27. april med 100 deltagere – det er 25 flere end 
i 2007. Dealen er, at deltagerne gennemfører en af de markerede ruter i Vestskoven, hvorefter 
ACA til gengæld sørger for, at der udledes 1 ton CO2 mindre til atmosfæren. Det sker via 
organisationen Climate Care. Klimamarchen arrangeres i samarbejde med Sundhedsrådet og 
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Stadion. 
 
EUDP-projektet handler om at renovere og energioptimere 9 boliger i Albertslund. Projektet skal 
høste erfaringer til de kommende renoveringer i Albertslund, og de deltagende virksomheder 
(Danfoss, Rockwoll og Velux) skal samle erfaringer til udvikling af industrialiserede og effektive 
renoveringsløsninger for 60’er og 70’er betonbyggeri. Projektet omfatter som udgangspunkt 6 
rækkehuse i Syd, et i Poppelhusene, et i Røde Vejrmølle Parken og et i Hyldespjældet. I 
Hyldespjældet er målsætningen en CO2-neutral bolig, der skal stå færdig i slutningen af 2009. 
 
”Ring-på projektet” handler om at stemme dørklokker i et ejerboligområde, udlevere en 
sparepære og informationsmateriale og gerne få en kort snak. I 2008 ringede vi på i 2 
ejerboligområder - Risby og i Vridsløselille midt med til sammen 271 husstande. Oprindelig var 
planen, at vi ville uddanne en skoleklasse til at kunne ringe på 1.000 døre. Men efter selv at have 
prøvet det besluttede vi, at droppe skoleklassen og gøre det selv. Dels fordi vi kan oplyse bedre og 
bredere, uanset hvor godt vi klæder en skoleklasse på, dels fordi vi får anledning til at præsentere 
ACA og dels fordi vi, ved selv at gå rundt, får en bedre føling med beboerne og boligområderne. 
 
Hver måned sender vi en fortrykt klimaside til beboerbladene og gennem året har vi haft 15 
energi- og klimarelaterede artikler i AP.  
I forhold til Masterplan Syd og fremtidssikring af boligerne i det hele taget har vi deltaget med 
energioplæg på et informationsmøde, et udvalgsmøde og en boligkonference i VA.  
Endvidere har vi vist klimafilm, som oplæg til debat og eftertanke, lavet lidt aktionsforskning på 
LED-belysning, og udarbejdet en rapport om mulighederne for at opstille små mikro vindmøller i 
Albertslund.  
 
Det planlagte solcelleanlæg på Forbrændingen kom ikke tættere på realisering i 2008. Ideen er, at 
ACA skal låne Kulmøllen kr. 300.000 til opsætning af et stort solcelleanlæg. Kulmøllen skal så 
stå for driften af anlægget, mens borgerne kan købe sig ind med en slags anparter i anlægget og 
derved betale ACA ud af projektet. I takt med at vi får vores investering retur, giver det os 
mulighed for at låne penge til nye solcelleanlæg på andre bygninger i byen. Men der kom ikke 
noget anlæg op i 2008, og vi må i 2009 få afklaret, om projektet er realistisk, eller om vi skal se 
os om efter andre anlæg. 
 
Affald. I 2008 var der stor debat om kommunens nye affaldssystem, der skulle besluttes til 
ikrafttræden den 1.2.2009. De store knaster var glasfraktionen (om vi skulle have kuber ved 
indkøbscentre og andre centrale steder), og de lokale Genbrugsgårde (om en række af dem skulle 
nedlægges / lægges sammen). Diskussionerne mundede ud i, at der ikke kommer centrale 
glaskuber, men at der gøres forsøg med lokale mindre kuber, der kan være med til at forbedre 
sorteringen, og at der i første omgang ikke nedlægges lokale genbrugsgårde, men at der vil blive 
stillet krav til hvilke fraktioner, de skal kunne modtage, og hvis de ikke kan leve op til kravene, 
lukker de sig selv. I ACA er vi enige i, at der er behov for at stramme op om byens 
affaldssortering – den kan og skal fungere bedre. Med beslutningen af den nye affaldsplan har vi 
en god anledning og et godt udgangspunkt for at sætte fokus på en opstramning. 
I november hjalp vi forvaltningen med lanceringen af hjemmesiden www.affaldetsvej.dk på 
Genbrugspladsen i 3 weekender.  
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Vand. I forbindelse med at Dogme 2000 samarbejdet mellem miljøfrontløber kommunerne, 
skiftede navn til Green Cityes, blev kommunernes mål for vandforbruget strammet op. 
Albertslunds mål på 110 liter pr døgn pr. beboer blev til 100 liter. Det mål arbejder også vi i ACA 
på at realisere. I betragtning af at det gennemsnitlige forbrug i Danmark for 15-20 år siden var 200 
liter, er det et ganske ambitiøst mål – men overhovedet ikke urealistisk. Redskaberne er viden, 
teknik og individuelle målere. Fra ACA’s side har vi informeret om vandbesparelser, vi har i 
samarbejde med grundejerforeningerne uddelt spareperlatorer i Poppelhusene og Den Østriske 
Villaby, og vi har forberedt vandsparekampagner i Kanalen, Blokland og Nord i forbindelse med 
de 3 boligområders overgang til individuelle målere. 
 
Trafik. Vores trafikindsats har været koncentreret om Albertslund Delebil, Kulturøkologisk 
Forenings cykelture og i særlig grad om kampen mod Frederikssundsmotorvejen gennem 
Vestskoven. 
Albertslund Delebil har 19 biler og 115 medlemmer, og den årlige omsætning passerede i 2008 
den første million. Efterhånden er der kommet flere udenbys medlemmer med i Delebilen, og 
enkelte af foreningens biler har da også holdeplads i nabokommunerne. Det skulle derfor ikke 
overraske, om Albertslund Delebil en dag går hen og blev til Vestegnens Delebiler. I ACA 
informerer vi om Delebilen, tager imod henvendelser fra potentielle medlemmer, og bogfører 
foreningens regnskab (mod betaling). 
I juni lavede vi i 3 omgange et fremstød for el-cykler. I A-centeret tilbød vi albertslunderne en 
prøvetur på en af slagsen. Ikke mange havde lyst til at sætte sig op på cyklerne, men de der havde, 
blev positivt overraskede over, hvor gode cyklerne er.  
 
Grøn Butik. I 2007 blev 17 butikker Grønne. I 2008 var der 22 og i 2009 forventer vi at runde 
30, da pt. yderligere 5 er på vej. Konceptet er landsdækkende og handler om, at få butikkerne til at 
tage miljøhensyn i deres egen drift. Efter et energitjek skal butikkerne årligt vælge 3 
indsatsområder. Det er Energitjenesten, der forestår energigennemgangen af butikkerne, mens vi i 
ACA hjælper butikkerne med opstilling af mål, vi følger op efter et halvt år med et besøg, for at 
se hvordan det går og om de har brug for hjælp, og vi kontakter nye butikker for at få dem med i 
ordningen. Efter et år besøger vi butikkerne igen, for at kontrollere om de har arbejdet med deres 
indsatområder, for at hjælpe dem med at vælge tre nye indsatområder og for at forny deres diplom 
som Grøn Butik. Overvejende er det butikker i A-centeret, der er grønne butikker, fordi det var 
her i samarbejde med kommunen og Centerforeningen, at indsatsen startede, men efterhånden har 
vi også fået 4 andre butikker rundt om i byen med. 
 
Ved siden af ”Grøn Butik”, har vi kørt vores eget lille projekt ”Grønt beboerhus”. 2 beboerhuse 
har vi gennemgået, og de har fået en rapport over mulige energibesparelser og miljøtiltag. 
Tilsvarende har vi også lavet miljø- og energigennemgang hos hjemmeplejen og på 
Brøndagerskolen. 
 
Netværk. Vi har 2 organiserede netværk. ”Det store” nationale mellem Agenda Centre rundt om i 
landet, og ”det lille” lokale mellem miljøinteresserede albertslundere.  
 
Som repræsentant for ”det store” netværk for lokale Agendacentre har vi fulgt og deltaget i 
stiftelsen af og generalforsamlingerne i PCA-sekretariatet (Peoples Climate Aktion). PCA skal 
koordinere, organisere og informere om græsrøddernes aktiviteter op til og under Klimatopmødet 
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i København. Bag PCA står 30-35 NGO organisationer lige fra Folkekirkens Nødhjælp, 
Naturfredningsforeningen og Økologisk Råd til Mellemfolkeligt Samvirke, Højskolerne, 
Forbrugerrådet og så altså os. Vores rolle i PCA er dog beskeden. Vi har ikke en ambition om at 
spille den store politiske og organisatoriske rolle op til Klimatopmødet, men vi vil gerne give 
input fra det lokale niveau til debatterne, og så ellers suge til os af informationer om hvad der sker 
nationalt og internationale for at kunne arbejde med det lokalt. Det bliver spændende med 
Klimatopmødet. Det er umuligt at forudsige, hvordan det ender. Det kan blive til alt. Lige fra en 
dundrende fiasko til verdenshistoriens vigtigste møde. 
 
Efter en stille periode kom ”det lille” netværk for miljøinteresserede albertslundere op at køre 
igen i 2008. I løbet af året har vi udsendt 7 nyhedsbreve, inviteret på biograftur og afholdt 2 
fællesmøder lokalt i Herstedøster og Risby. I møderne deltog 30 personer.  
 
Brugergruppen og netværket inviterede vi den 25. oktober på en interessant ekskursion til 
bioforgasningsanlægget i Audebo ved Holbæk, plastoparbejdnings fabrikken Expladan i Haarlev 
og de nybyggede svanemærkede parcelhuse i Herfølge. Efterfølgende er spørgsmålet om 
bioforgasning af det organiske husholdningsaffald blevet taget op i Brugergruppen, og det 
undersøges nu, om Albertslund kan kobles på anlægget i Audebo. 
 
Information, demonstration og synlighed. Som noget nyt har vi løbende fået opdateret vores 
hjemmeside www.agendacenter.dk. Ikke at det ikke kan gøres bedre, men der er sket store 
fremskridt, og vi satser på at fortsætte i det spor. Vi havde sat os som mål at 3-doble antallet af 
besøgende i 2008. Det nåede vi ikke helt, men næsten. Fra 5.380 til 14.237 unikke besøgende 
blev det til en 2,6 dobling – men det er da heller ikke så ringe endda.  
 
ACA laver 3 forskellige nyhedsbreve / –mails. Dels ”Nyt fra ACA” til Brugergruppen, 
”Netværksnyt” til ”det lille netværk” og Nyhedsbrev fra projekt energibesparelser for indvandrere. 
Der ud over har vi udsendt 4 ”Nyt fra Brugergruppen” og 19 fortrykte sider til beboerbladene og 
hjemmeside-redaktørerne. Til AP har vi lavet 32 artikler med foto. Dertil kommer en række andre 
artikler og bidrag i øvrigt. Samarbejdet med både de lokale redaktioner og AP er fortrinligt. De får 
færdige gennemarbejdede artikler og vi får informeret. I løbet af året har vi været i en række 
nationale medier såvel som i islandsk radio, finsk tv og et svensk fagblad. Og som sædvanligt har 
vi haft besøg af en række studerende og delegationer fra både ind- og udland – herunder fra 
Sverige, Norge og Færøerne samt et par grupper fra Taiwan. 
 
Igen i 2008 deltog vi i Grøn Dag på kommunens Materialegård. I Grundejerforeningen Vest 2 
lavede vi en ”Fyr fornuftig” informationskampagne for en bedre brug af brændeovne. 
Skulpturudstillingen i Hyldespjældet støttede vi med kr. 12.000, som blev brugt til at få 
bebyggelsens miljøindsats fremhævet i program og på kunstruten samt at gøre hele udstillingen 
CO2-neutral. Og op under jul lavede vi en aktion i A-centeret for at købe økologisk med uddeling 
af økologisk chokolade. 
 
”Ren Kanalgade” startede op igen i 2008 i samarbejde med aktivitetskoordinatoren i Kanalens 
Kvarter. Op under jul inviterede vi et par gange til affalds-opsamling om eftermiddagen en times 
tid. Ikke fordi der kom nogen, men vi fik snakket med flere og tror på, at det gør en forskel. Dels 
får vi fjernet affald i Kanalgaden og i selve Kanalen, dels får vi synliggjort os selv og hvad vi står 
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for, og dels tror vi på, at vi skaber en stemning og holdning til affald, som virker forebyggende. 
Så vi fortsætter med projektet. En særlig problemstilling er graffitien. Heldigvis har der ikke 
været meget af den slags på de nye metalfacaderplader, men til gengæld er den smule der har 
været vanskeligere at fjerne, da metalpladerne ikke er grafitbeskyttet. På de gamle facader kunne 
vi trods alt bare male graffitien over. 
 
Renoveringen er ved at være tilendebragt i vores del af Kanalgaden. Det var til tider en barsk 
omgang, med spærrende stilladser foran huset, fjernelse og udskiftning af facader, ingen 
fjernvarme, larmende boremaskiner, frygtelige lufthamre og støv mellem alle vores papirer, men 
nu er vi kommet igennem, og skal til at retablere udearealerne, så de igen kan fremstå spændende 
og med oplevelser. Efter renoveringen har vi genoptaget salget af fuglekasser, ligesom vi også 
sælger ”Grøn Butik” indkøbsnet og spareskinner. 
 
Kulturøkologisk Forening (KØF) 
KØF har i årevis kæmpet mod mere motorvej i Vestskoven. Men i august indstillede 
Vejdirektoratet, helt som forventet, til Folketinget anlæggelsen af 2. etape af 
Frederikssundsmotorvejen gennem Vestskoven, Harrestrup mose og Værebro Ådal. Det blev et 
travlt efterår og vinter, men enden på den lange historie blev, at et bredt flertal i Folketinget 
indgik en samlet trafikaftale, hvori også Frederikssundsmotorvejen (i øvrigt mod flere af 
forligspartiernes vilje) var en del. Så nu kommer den – motorvejen! Og med den alt hvad deraf 
følger af ødelæggelser af rekreative bynære grønne områder og meget mere biltrafik på de 
albertslundske veje. Tilføjes skal dog, at KØF ikke helt har opgivet kampen. Det sker først den 
dag, motorvejen er fysisk anlagt. Men foreningen indrømmer, at sort ser det ud. 
 
På 6. år bekæmpede KØF på frivillig basis bjørneklo i Hyldagerparken. Samtidig bekæmper de 
også for kommunen på de vanskeligt tilgængelige steder i Store Vejleå-dalen i øvrigt. Pengene 
herfra er tidligere gået til et bæredygtigt skovforvaltningsprojekt i Afrika, men nu skal de bruges 
til at yde mikrolån til foretagsomme afrikanere - fortrinsvis kvinder. 
 
Den 15. juni hjalp KØF Klimaudfordringen med at lave Drivhuseffekt-mosaikken i 
Hyldespjældet. Hen over året arrangerede foreningen 5 guidede cykelture, og for anden gang 
uddeltes Lyseslukkerprisen. Denne gang til Tage Jensen for at have ”ydet en inspirerende indsats 
ud over det sædvanlige for at nedbringe familiens el-forbrug i gårdhuset i Syd - uden at det er gået 
ud over familiens livskvalitet! Elforbruget er faldet fra 4-5000 kWh om året til 1300-1400 kWh”. 
 
KØF har 2 pladser i ACA’s bestyrelse. I 2008 kom der nye folk på dem begge. Dels Søren Birch, 
(der tidligere har siddet i bestyrelsen som kommunal repræsentant. Han gik ud af bestyrelsen i 
forbindelse med jobskifte), og dels Leif Hennings, der er områdechef for samtlige BO-VEST 
afdelinger i Albertslund. 
 

Handleplan 2009 
 
1. Lokalt Agendaarbejde generelt. Målet er, at der foregår Agendaarbejde i alle byens 
boligområder senest i 2010. Dette mål forfølges systematisk, så vi er sikre på, at det nås. 
Endvidere er det et mål, at borgerne i stigende grad deltager, og at resurseforbrugene falder. 
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Derfor laver vi kampagner, tilbyder hjemmebesøg og hjælp til boligområderne til udarbejdelse og 
opfølgning af Agendaplaner i fbm. ”De små grønne regnskaber”. ACA skal arbejde med at 
udvikle billedet af, hvordan et bæredygtigt Albertslund ser ud. ACA er sekretariat for 
Kulturøkologisk Forening.  

 

2. Energi og Klima. Målet er at energiforbruget falder, der omstilles til vedvarende energi og 
bidraget til drivhuseffekten mindskes. Området er det vigtigste indsatsområde, som også lapper 
ind i de øvrige prioriterede indsatsområder. ACA skal være tovholder for Klimaudfordringen og 
for ungdomsklimagruppen CIA, vi skal arrangere Klimamarch, arbejde med ”Sluk lyset 
Danmark”, sørge for at der bliver stemt 1.000 dørklokker og deltage i den fælles NGO 
organisation ”PCA sekretariatet” op til Klimatopmødet i december. Vi skal fortsat deltage i 
EUDP projektet mhbp. renovering og energioptimering af 9 boliger i Albertslund, vi skal arbejde 
for mere Vedvarende Energi i Albertslund og vi skal afklare hvor og hvordan, vi kan opsætte et 
større solcelleanlæg. 
 
3. Affald. Målet er at fremme en bedre og mere effektiv affaldssortering. ACA skal arbejde for 
indførelsen af den nye kommunale affaldsordning og for en bedre tilbagemelding til borgeren og 
boligområdet, hvor sorteringen ikke har været god nok. Vi skal hjælpe boligområder, der ønsker 
at ændre deres affaldssystem / genbrugsgård, informere om hjemmekompostering og deltage i 
”Ren Kanalgade”. 
 
4. Vand. Målet er et fortsat fald i vandforbruget til 100 liter pr. person i døgnet. ACA skal hjælpe 
med vandsparekampagner i de 3 etageboligområderne, hvor der installeres individuelle målere, og 
vi skal samarbejde med 3 grundejerforeningerne om lokale vandsparekampagner og omdeling af 
spare-perlatorer. 
 
5. Grøn butik. Målet er at engagere butikkerne og gøre miljøet til et varemærke for dem. For 
Miljø- og Teknikforvaltningen skal vi i samarbejde Energitjenesten stå for diplomeringsordningen 
”Grøn butik”. Målgruppen er butikkerne i Albertslund generelt og specielt i A-centeret mhbp. 
”Grønt center”. 
  
6. Netværk. Målet er at udvikle samarbejdet lokalt og nationalt for at fremme miljø-
omstillingsprocesserne. Derfor vil vi støtte og netværke med miljøinteresserede og ansatte i 
Albertslund, følge og informere for Brugergruppen, samt være sekretariat for det landsdækkende 
Netværk for Lokale Agenda 21 Centre. 
 
7. Information, demonstration og synlighed. Målet er at informere om miljøforhold og 
inspirere til miljøinitiativer i Albertslund. Derfor vil vi lave artikler til AP og månedlige fortrykte 
sider til beboerbladene. Antallet af besøgende på www.agendacenter.dk skal øges med 50 %, vi 
skal udsende elektroniske nyhedsbreve, tilbyde undervisning på sprogskolen, informere om 
Albertslund Delebil, deltage i landsdækkende kampagner, oplyse om invasive arter, følge byens 
grønne tage og skabe oplevelsesmuligheder omkring Agenda Centeret i Kanalens kvarter. 
 
 

Bestyrelse og ansatte 
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Der er 9 pladser i ACA´s bestyrelse. De besættes af 6 borgere og 3 kommunale repræsentanter. Af 
de 6 borgere vælges 4 af Brugergruppen og 2 af KØF. De 3 kommunale repræsentanter udpeges 
af Kommunalbestyrelsen. 
 
Fra Brugergruppen: 
Tove Jensen, Formand (VA 4 Syd).  
Lars Bremer (AB Syd gård og række) 
Rudi Tobisch (Godthåbsparken) 
Lisa Wiese (Miravænget) 
 
Fra Kulturøkologisk Forening: 
Søren Birch (Stadionparken) 
Leif Hennings (BO-VEST) 
 
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: 
Steen Christiansen, Næstformand (Kommunalbestyrelsen)  
Carsten Blume (Miljø- og Teknikforvaltningen) – udtrådt februar 2008 
Jette Thomsen (Miljø- og Teknikforvaltningen) – indtrådt februar 2008. Udtrådt november 2008 
Anita Monnerup Pedersen (Pædagogisk Center Albertslund) - udtrådt marts 2008 
Kristoffer Kejser (Miljø- og Teknikforvaltningen) – indtrådt februar 2009 
 
Ansatte i Agenda Center Albertslund (feb. 2009): 
Povl Markussen  Centerleder  markussen@agendacenter.dk 
Helene Eskildsen  Projektmedarbejder eskildsen@agendacenter.dk 
Signe Landon  Energirådgiver landon@agendacenter.dk 
Maria-Louise Galamba Projektmedarbejder galamba@agendacenter.dk 
 
 

Agenda Center Albertslund 
Kanalens Kvarter 32, 2620 Albertslund; tlf. 43 62 20 15 

E-mail: albertslund@agendacenter.dk - www.agendacenter.dk 
 
 

Bestyrelsen den 23.2.2009 


