
Handleplan 2013 - Agenda Center Albertslund

Agenda Centeret skal med udgangspunkt i ”Det bæredygtige 
Albertslund”:

- Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også 
foreninger, kommune, erhvervsliv, uddannelsessteder m.fl. i deres miljøbestræbelser og 
give deres indsats retning mod bæredygtighed. Og,
- Gennem egne initiativer, opsøgende virksomhed, projekter, folkeoplysning, samarbejder 
og netværk, inspirere og drive omstillingen til bæredygtighed i Albertslund fremad.

I 2013-14 er Agenda Centerets fokusområde ”Det Bæredygtige Albertslund” med de to 
dimensioner ”Den vedvarende Energiby” og ”Kredsløbsbyen”. 

Agenda Centeret har følgende indsatsområder i 2013:

Lokalt Agendaarbejde generelt
Energi og Klima / Den vedvarende energiby
Affald, resurser og kredsløb / Kredsløbsbyen
Vand
Netværk
Information, demonstration og synlighed

1. Lokalt Agendaarbejde generelt
Overordnet mål:
- At der foregår Agendaarbejde i samtlige boligområder, enten ved boligområdernes egen 
drift eller med hjælp fra ACA i perioden 2011-15. 
- At der hvert år i perioden 2011-2015 arbejdes med indsatser for fald i mængderne af 
affald til forbrænding og deponi fra boliger og i forbrugene af vand, varme og el i boliger.
- At boligområderne i stigende grad deltager og engagerer sig i omstillingen til 
bæredygtighed. 
- At resurseforbrugene skal falde i de grønne regnskaber frem mod 2015.

I 2013 vil vi derfor:
- Generelt og specifikt tilbyde hjælp med Agendaarbejdet i boligområderne. 
- Systematisk sikre at der kommer til at foregå Agendaarbejde i alle områder i perioden 



2011 - 2015.
- Konkret i 2013 lave samarbejder med mindst halvdelen af byens boligområder. 
- Huse og være sekretariat for Kulturøkologisk Forening. 
- Udføre indtægtsdækket virksomhed.

2. Energi og Klima
Overordnet mål:
- Albertslund som Vedvarende energiby. 
- At energiforbruget falder, den vedvarende energi i byen udnyttes og energiforsyningen 
udefra beror på vedvarende energikilder. 
- Agenda Centeret skal arbejde for, at der er mindst 100 Vedvarende Energi-anlæg i byen 
i 2015. 
- At engagere byens borgere i og udvikle deres handlekompetence i fht. Albertslund som 
Vedvarende energiby.
- At få skabt en fælles bevidsthed i byen om energiens betydning, drivhuseffektens alvor, 
nødvendigheden af en energimæssig omstilling og de heri liggende samfundsmæssige 
muligheder for at opretholde velfærdssamfundet.
- At bidrage til at få Kommunens Klimastrategi ført ud i praksis. 

I 2013 vil vi derfor:
- Arbejde for, at der er mindst 100 Vedvarende Energi-anlæg i byen i 2015.
- Gennemføre projekt ”50 veje til den nye energiby”.
- Være med i processen omkring solceller i lejeboligområder.
- Give mulighed for lån til opstilling af solcelleanlæg i A-centeret / Forbrændingen.
- Følge arbejdet med vindmøller i regi af Energiklynge Sjælland, Københavns Energi / 
Hofor samt i Høje Tastrup.
- Samarbejde med BO-VEST om røde forbrugere.
- Samarbejde med varmeværket om røde forbrugere.

3. Affald, resurser og kredsløb
Overordnet mål:
- At Albertslund bliver en kredsløbsby, hvor både organiske og uorganiske materialer 
recirkuleres.
- At fremme en bedre og mere effektiv affaldssortering.

I 2013 vil vi derfor:
- Gennemføre projekt ”50 veje til den nye kredsløbsby”.

4. Vand



Overordnet mål:
- At sikre en ren og rigelig grundvandsresurse.
- At sikre recirkulering af næringsstoffer.
- At sikre øget nedsivning og anvendelse af regnvand.
- At sikre et tilstrækkeligt og robust afløbs- og afvandingssystem. 
- At sikre et fortsat fald i vandforbruget til maks. 100 liter / per / døgn (2011 = 102 liter).

I 2013 vil vi derfor:
- Lave kampagner i samarbejde med mindst tre boligområder, herunder uddeling af 
timeglas mm.
- Samarbejde med Hofor om røde vandforbrugere.
- Samarbejde med BO-VEST om røde vandforbrugere.
- Afholde koordinations- og udviklingsmøde med Hofor.
- Arbejde for at få etableret flere LAR anlæg (grøn tag, nedsivning, regnhaver, 
gennemtrængelige belægninger).
- Oplyse om dyrkning og pleje uden kunstgødning og sprøjtegifte samt om 
næringsstofkredsløb. 
- Formidle lokale erfaringer med kampagner, konkurrencer og materialer til andre 
boligområder.
- Deltage i Avedøre spildevandscenters inspirationsgruppe.

5. Netværk
Overordnet mål:
- At fremme den lokale miljø-omstillingsproces ved at samarbejde med og støtte 
miljøengagerede albertslundere samt udvikle og hjælpe nye miljøinteresserede på vej.
- At fremme den nationale miljø-omstillingsproces ved at samarbejde med og styrke og 
udvide netværket af lokale Agenda 21 Centre.
- At få flere samarbejdspartnere og knytte flere til Agenda Centeret. 

I 2013 vil vi derfor:
- Samarbejde med og informere for Brugergruppen og arbejdsgruppen.
- Sammen med Albertslund-Netværket arbejde især med energi og kredsløb.
- Konsolidere netværket for boligområdernes miljøgrupper.
- Etablere et netværk for frivillige på genbrugsgårde.
- Samarbejde med universitetsstuderende om udvikling af definitionen på fremtidens 
medborgerskab.
- Være sekretariat for Netværket for Lokale Agenda 21 Centre. Herunder arrangere 
Årsmøde i Netværket. 



6. Information, demonstration og synlighed
Overordnet mål:
- At sikre information om miljøforhold og miljøinitiativer i Albertslund.
- At informere om / synliggøre borgernes egne handlemuligheder. 
- At øge borgernes interesse for og engagement i det lokale Agenda arbejde. 
- At gøre miljøoplysning nem for AP og beboerbladene. 
- At udvikle gode demonstrationsprojekter.
- At synliggøre ACA.

I 2013 vil vi derfor:
- Lave kvartalsvise ACA-Nyt til Brugergruppen (papirbaseret).
- Udsende andre ACA-Nyhedsbreve elektronisk.
- Lave mindst 20 billedartikler til AP og bidrage med stof i øvrigt til omtale og artikler.
- Reagere hurtigt på indlæg i AP, der kræver svar.
- Lave mindst 10 artikler / indlæg til beboerbladene.
- Ugentligt vedligeholde vores hjemmeside; herunder ”Ugens Tanke”.
- Udstille i egne vinduer, lysavis på stationen og Center-tunnellen.
- Sælge fuglekasser og perlatorer.
- Vedligeholde og skabe oplevelsesmuligheder omkring Agenda Centeret.
- Udarbejde ACA’s egen agendaplan.
- Generhverve diplom på at vi ”Grøn Butik” eller ”Grøn kontor”.
- Lave egne kampagner. Herunder en jule-aktion. 
- Besvare henvendelser for Albertslund Delebil.
- Deltage i ”Grøn dag” på materialegården.
- Stå til rådighed med oplæg for folkeskoler, sprogskolen, hjemmeplejen osv.
- Lave rundvisninger og oplæg for gæster.
- Oplyse om invasive arter.
- Deltage i landsdækkende kampagner.

Bestyrelsen den 13.12.2012


