
”For  et  bæredygtigt  Albertslund” 
  
 

Nyhedsbrev  
No. 69                                                                                           Juni 2013                                                                                     

 

 

 
Kunst med meninger. Albertslund Kunstforening har 
arrangeret den store udstilling med Jens Galschiøts 
skulpturer rundt om i byen. To af skulpturerne har Agenda 
Centeret sponseret; dels Hungermarchen og dels Justitia. 
De handler på hver deres måde, om verdens ubalancer, om 
sult og nød, om udnyttelse og om konsekvenser af 
drivhuseffekten. Begge skulpturer fik vi mulighed for at 
anmelde i AP. Og nu er vi faktisk blevet så glade for dem, 
at vi har købt den ene - ganske vist kun en model i lille 
størrelse, men alligevel. Det er Justitia, eller som den også 
hedder   ”Survival   of   the   fattest”.   Den   vil   fremover være 
udstillet i Agenda Centeret, men det vil også være muligt 
at låne den til arrangementer i beboerhuse, biblioteker eller 
andre steder, hvor man gerne vil sætte fokus på den store 
globale historie om (u)retfærdighed og (u)bæredygtighed. 
 
Halvejs  med  ”50  veje   til  den  nye  energiby”.  Vi har nu 
igangsat eller afsluttet over halvdelen af de planlagte 
aktiviteter  i  energiprojektet  ”50  veje  til  den  nye  energiby”.  
Siden sidste nyhedsbrev har vi bl.a. deltaget vi European Solar Days. I år havde vi allieret os med 
det lokale solcellefirma, PMG Energy og holdt åbent hus hos dem. Interessen for solceller er jo ikke 
så stor blandt private som sidste år, men til gengæld er der kommet bedre muligheder for fælles 
solcelleanlæg, og dem arbejder vi på at bruge. 
Ved ”Grøn Dag – Sund Dag” havde vi en energiudstilling. De mange deltagere kunne se et udvalg 
af LED-pærer, der både sparer på strømmen og samtidig giver et godt lys. Ved samme lejlighed 
demonstrerede vi også en motorsav, græstrimmer og hækkeklipper – alle batteridrevne. Ved at 
bruge batteridrevne redskaber i haven undgår man forurenende partikler fra en benzinmotor, og så 
støjer de meget mindre – ikke mindst til glæde for naboerne! Vi udloddede hækkeklipperen i en 
konkurrence, hvor omkring 100 gættede med. Motorsaven og græstrimmeren kan nu lånes i Agenda 
Centeret. Det samme kan vores el-cykel, der har været udlånt i stort set hele maj. Mange har været 
så glade for den, at de selv overvejer at anskaffe sig en. Kontakt os endelig, hvis du har lyst til at 
afprøve motorsaven, græstrimmeren eller el-cyklen – de er gode! 
I   år   var   klimamarchen   ”Gå-1-ton”   også   en   af   vejene til den nye energiby. 80 deltog i marchen, 
selvom vejret var noget ustabilt. De gik sig til 30 nye frugttræer, som vil bliver plantet i Albertslund 
i efteråret. Ad åre vil de så kunne levere frisk frugt til fri afbenyttelse og samtidig opsamle CO2 fra 
atmosfæren. 



”I  Love  Albertslund”  kampagnen er i fuld gang. Der er i adskillige omgange blevet samlet affald 
rundt om i byen, i nord og syd, i øst og vest, der er blevet demonstreret fire gange mod brandene, 
som nu heldigvis er stoppet, der er blevet 
fjernet   graffiti,   ”I   Love”   har   været   med   på 
”International Dag” og  ”Gå-1-Ton”  og  så  er  
stationstunnellen blevet vasket for gammelt 
snavs, bræk, spyt og andre uhumskheder, så 
den nu, om end ikke er flot, så i hvert fald er 
til at holde ud at opholde sig i. Som der var 
en der kommenterede på Facebook: ”Takker  
pænt for det store arbejde I har lavet, det 
kunne faktisk duftes da jeg gik igennem på 
vejen hjem ”. Egentlig utroligt, at vi som 
by lader  vores  ”velkomstport”  se  sådan  ud?!!  
På Facebook har kampagnen over 550 venner, og det er der, aktiviteterne omtales og plakater med 
albertslundere, der elsker deres by, lægges ud. Og plakater ja, dem har der jo været noget snak om. 
Vi har lavet over hundrede og på nogen af dem, er der desværre kommet kandidater, som stiller op 
til kommunevalget om et halvt år. I Agenda Centeret ser vi det dog som en storm i et glas vand. Der 
burde være vigtigere ting,   at   beskæftige   sig  med… I øvrigt har det været fremme i debatten, at 

plakaterne er betalt med kommunale midler – altså 
midler som Agenda Centeret får fra kommunen i 
driftstilskud. Det er ikke rigtigt! Plakaterne er helt  

         og aldeles betalt af midler, som Agenda Centeret selv har tjent. 
 Følg selv kampagnen på: https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 
 
Der sker ting og sager på affaldsområdet. Genbruget skal øges markant, og sammen med 
boligområderne og forvaltningen igangsættes der nu nogle nye forsøg med affaldssortering. I 
Hyldespjældet bliver det muligt at sortere træaffald fra til spånpladeproduktion, og sammen med 
Baunegården vil beboerne, der har meldt sig til ordningen, kunne sortere deres bioaffald fra til 
central bioforgasning og kompostering. I Galgebakken opstilles containere, så beboerne kan komme 
af med al deres emballageaffald i affaldsøerne   efter   ”Vojens-modellen”,   hvor   flere   fraktioner  
blandes sammen og køres til central finsortering. 
Agenda Centeret er også involveret i at optimere storskraldsordningen i Kanalen. Her er der 
etableret en ny genbrugsgård med mulighed for Direkte Genbrug, og fremover skal en gruppe 
beboere holde den åben hver søndag. 
Og så er de nedgravede affaldsbeholdere for alvor kommet til Albertslund. Hedemarken lagde ud, 
Kanalen fulgte efter, mens både Solporten og Blokland overvejer seriøst. Senest har vi så udarbejdet 
notater til både VA 4 Række og AB Syd over fordele og ulemper, samt ikke mindst de 
miljømæssige og økonomiske konsekvenser / fordele der er forbundet med at skifte affaldsstativer 
ud med nedgravede beholdere. 
 
Følg med på www.agendacenter.dk Hver mandag opdaterer vi vores hjemmeside med miljønyt 
fra  byen  og  ”Ugens  Tanke” – i princippet i hvert fald, for på det seneste har vi været under angreb 
af hackere, så hjemmesiden har ikke fungeret optimalt. Men problemet er ved at være løst igen  

 
Med venlig hilsen 

Povl Markussen, Agenda Center Albertslund  
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