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Byttemarked – det er bare sjovt   
Mere end 500 besøgte vores byttemarked på 
Birkelundgård lørdag den 26. oktober. Mange 
virkelig gode ting byttede ejermænd og ejerkvinder - 
mere end 1.000 kilo faktisk. Det gik så godt, at vi nu 
gerne vil gøre Byttemarkedet til en fast efterårs 
tradition i samarbejde med Kulturhuset 
Birkelundgård og den nye Røde Kors butik.  
 
Solcellelaug i Albertslund 
Med hjælp fra vores gode venner i Høje Taastrup Miljø- og Energicenter bliver det nu 
(forhåbentlig) muligt at købe andele i et stort solcelleanlæg, der vil blive placeret på en 
industribygning i fabriksparken. Aftaler med ejeren af taget og solcelleleverandør er ved at blive 
indgået, og tegningsmateriale til reservering af andele er ved at være klar. Det koster i første 
omgang kr. 100 at reservere en andel. Siden skal man så betale for resten af andelen på kr. 5.000. 
En andel kan producere 500 kWh om året, og tilbagebetalingstiden forventes at blive under 10 år.  
 

Vejen til Rio, Kyoto og Agenda 
Centeret…  
Samtidig med åbningen af   FN’s   19.  
klima-konference (COP 19) i 
Warszawa, afslørede vi vores nye 
Klimaskilt. Det har pile i retning 
mod forskellige byer, der alle har 
betydning for processen frem mod en 
global klimaftale - Rio de Janeiro 
(10.183 km væk), Kyoto (8610 km), 
København / Bella Centeret (15 km) 
og nu Warszawa (684 km). Den 
femte pil peger op ad og fortæller 
hvad det hele handler om: 

”Drivhuseffekt  0-10  km”.  Men uanset hvor meget de forhandler på Topmøderne, så ændrer det ikke 
ved, at vi er nødt til at gøre vores indsats lokalt. Derfor står der på den sidste  pil:  ”Agenda  Centeret  
0,009  km”.  Så  ved  man,  hvor  man  kan  henvende  sig,  hvis  man  har  brug   for  hjælp.  På  den  måde  
kobler Klimaskiltet den store globale historie, med lokal handling og engagement. Med tiden er det 
planen at vi vil sætte flere pile på skiltet,  efterhånden  som  ”historien”  udvikler  sig. 



Besøg med termografikamera  
Vi har anskaffet os et termografikamera. Det 
betyder, at vi nu kan tilbyde at kommer hjem til 
især boligejere med kameraet og vise, hvor der 
er kuldebroer, og hvor det halter med 
isoleringen. Det forventer vi os en del af, og 
håber, at mange vil gøre brug af. Vi er 
selvfølgelig ikke bygningsteknikkere, så vi kan i 
givet fald ikke komme med anbefalinger til, 
hvad der skal gøres, og hvad det koster. Men identificere problemerne, det kan vi da hjælpe med, og 
så må boligejerne selv gå videre til håndværkere og teknikkere. I samme åndedrag har vi også købt 
en radonmåler, hvis nogen vil have deres hus tjekket for radon. 
 
Projekt 50 veje til den nye energiby lakker mod enden. Med udgangen af året slutter vores 
energiprojekt officielt. Så går der et par måneder, hvor vi skal have snøret de sidste sløjfer og 
afrapporteret til Energifonden, men så – den 1. marts – er det også endegyldigt slut for et godt projekt, 
hvor vi i årets løb har taget 50 forskellige energi- og klimainitiativer. For at det ikke bare skal stoppe 
der, har Agenda Centerets bestyrelse besluttet, at fortsætte med nogle af dem. Det drejer sig blandt andet 
om hjemmebesøgene med termografikameraet, arbejde med solceller til både ejer, lejer og laug, udlåne 
el-redskaber (elcykel, motorsav, græstrimmer mm.) og LED belysning. 

 
Tak til de gamle! Tak til de nye! 
I forbindelse med kommunevalget lavede vi 6 plakater, 
der opfordrede til at stemme den 19. november. De blev 
sendt ud til 7-8.000 albertslundere på Facebook. Og da 
valget så var slut, rundede vi af med plakaten her ved 
siden af, der siger tak  til  de  afgående  KB’medlemmer  for  
deres indsats for byen og tak til de nye, som nu skal til at 
arbejde for byen. 
Følg selv ”I Love Albertslund” kampagnen på:  
https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 
 

Skiffergas – nyt eventyr på Vestegnen!?  
Torsdag den 5. december, er vi medarrangør på et offentligt møde om skiffergas. Emnet er meget 
aktuelt, fordi energiselskaber for tiden undersøger vores undergrund, for at finde ud af om gassen kan 
udvindes. Miljømæssigt har vi dog brug for vedvarende energi og ikke afbrænding af flere fossile 
brændsler, ej heller at boretårne skal arbejde sig 2-3-4 kilometer ned i undergrunden og så ellers pumpe 
kemikalier der ned for at udvinde gassen. Men det står til diskussion torsdag den 5.12. kl. 20.00 i 
Hedehuset, Hovedgaden 371 i Hedehusene, hvor bl.a. en repræsentant for energiselskabet Total, der 
forestår undersøgelserne, vil deltage i panelet. Ordstyrer er direktør i DN, Susanne Herfeldt. 
 
Følg med på www.agendacenter.dk  
Efter flere måneder med hjemmeside-problemer, er vi nu ved at have hjemmeside oppe at køre igen. 
Alle undersider er ikke helt på plads endnu, men det kommer de, og det ændrer ikke ved, at vi 
opdaterer historierne på forsiden hver uge – typisk mandag. Så klik ind og følg med. 

 
Med venlig hilsen 

Povl Markussen, Agenda Center Albertslund 
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