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Stort engagement i hvad der nu skal ske med de nye affaldsordninger 

Der manglede ikke ideer, på fællesmødet den 17. november om de nye affaldsordninger, hvor 110 

medlemmer af grundejerforeningsbestyrelser, afdelingsbestyrelser og miljøgrupper deltog. 

Overskriften for mødet var ”Ny affaldsordning: Næste skridt! Hvad har borgere og boligområder 

brug for?  

Kan der ikke laves en video 

om affaldssorteringen? Vi 

kunne godt bruge et spil om 

affaldssortering til børnene! 

Kan vi få fotos af indrettede 

køkkenskabe med alle 

fraktioner? Skriv på bio-

poserne til madaffald, hvad 

der må komme i? Der skal 

laves nogle events, når vi skal 

til at sortere! Kommer der en 

App om, hvordan vi skal 

sortere? Hos os vil vi holde informationsmøder og stemme dørklokker! Kan kommunen lave 

fællesindkøb af stativer? Der skal hele sider om affaldssorteringen i AP! Det var bare nogle af de 

mange input, som vi nu skal have samlet op på. Tak for dem! 

I den fortsatte proces frem mod den 1. oktober. 2016, hvor de nye affaldsordninger skal tages i 

brug, vil vi fra Agenda Centeret deltage hele vejen, og være med i løsningen af alle de problemer, 

der måtte opstå undervejs. Men vi vil også i særlig grad sætte fokus på to ting. Dels madaffaldet; da 

borgere og boligområder har givet udtryk for størst bekymring for netop den fraktion. Og dels for 

sorteringen indendørs; da vi kan lave nok så gode udendørs systemer, men hvis ikke beboerne kan 

overskue sorteringen indendørs, kommer systemet udendørs aldrig til at fungere. 

 

God start på vandsparekonkurrence i Hyldespjældet 

13 familier i Hyldespjældet har meldt sig til i 4 måneder, at konkurrere om, hvem der kan bruge 

mindst vand. Baggrunden er, at Hyldespjældet i mange år har ligget pænt under 100 liter pr. person 

pr. døgn, men på det seneste er forbruget begyndt at krybe lidt op igen. Det ville bebyggelsen gerne 

gøre noget ved. Derfor hjælper vi dem med at sætte fokus på vandforbruget gennem en 

konkurrence. Resultatet efter den første måned er imponerende. I gennemsnit brugt deltagerne kun 

59 liter – og vinderen var endda helt nede på 40 liter. Men hun havde så også gjort en ekstraordinær 

indsats. Badene var blevet kortere og færre. Og opvaskebaljen startede med kun lidt vand, for så 

langsomt at blive fyldt op af vandet, der blev brugt til at skyllede sæben af de vaskede glas og 

tallerkner mm. Interessant at hun med omtanke og gode vaner, kunne gå fra 109 til 40 liter uden at 

problemer eller afsavn. 



 

Albertslund med i Klimamarchen den 29. november 

Årets Klimatopmødet, COP 21, åbner dørene i Paris den 30. november. Alverdens statsledere vil 

komme til Paris, for det årlige Topmødet er denne gang noget helt særligt. Lige siden den globale 

Klimaaftale faldt på gulvet med et brag i Bella Centeret for 6 år siden, har det ligget i drejebogen, at 

næste skud i bøssen er COP 21 i Paris. Og hvem ved, måske er det virkeligheden også det sidste 

skud! Hvis det ikke snart lykkes at få lavet en global, bindende og ambitiøs aftale, der får tingene til 

at rykke i den rigtige retning, kan man kun frygte, at verden i stigende grad kommer til at flytte 

fokus fra den forebyggende indsats, til at skulle tilpasse sig klimaforandringerne. 

Vi ved at rigtig mange albertslundere er 

bekymret for klimaet, så når der 

demonstreres rundt om på hele kloden 

søndag den 29., skal vi naturligvis også 

være med. Derfor opfordrer vi til fælles 

afgang med S-toget, der kører kl. 12.04. 

Vi tager til Nørrebro, hvorfra en lang 

række miljø-, energi og udviklings-

organisationer har arrangeret en 

Klimamarch, der går til Christiansborg. 

Der er indlagt musik og taler - og 

hovedtaler på slotspladsen er Danmarks internationale klimaforkæmper no. 1, Connie Hedegaard. 

Til lejligheden har vi fundet vores gamle banner frem, som de også brugte i 2009 i forbindelse med 

COP 15. På banneret er malet de fire kloder, fra støjmuren ved jernbanen, og teksten ”Globale 

aftaler eller flere kloder!” – og så skulle budskabet gerne stå helt klart for regeringslederne i Paris: 

Enten indgår I en ambitiøs og forpligtigende global klimaaftale, eller også skal I skaffe os nogle 

flere kloder!! 

Der er ingen tilmelding til den fælles afgang. Man møder bare op på stationen - i rimelig tid forud 

for afgangen kl. 12.04. 

 

”Moderniser din bolig og brug den rigtigt” offentlig møde den 8.12. 

Den 8. december sætter vi følgende spørgsmål på dagsordenen: Hvordan får jeg en bedre bolig? 

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg energirenoverer? Hvad kan jeg gøre selv? Hvordan 

laver jeg et ”Gør det selv tjek” af mit hus? BedreBolig, hvad er det for en tilskudsordning? 

Mødet er i samarbejde med EnergiTjenesten, der rådgiver private boligejere, der ønsker at renovere 

deres hus. Mødet afholdes i Galleri Bagatel i Herstedøster landsby kl. 19.00. 

 

Følg med på www.agendacenter.dk, på mail og på FB 

Vi opdaterer hver uge vores hjemmeside med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”. Og vil du 

løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send en mail til albertslund@agendacenter.dk  

Du kan også gøre som 1600 andre! Følg ”I Love Albertslund” på facebook: 

https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

Med venlig hilsen 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 
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