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Indledning 
I 2010 ebbede energi- og klimadiskussionen i den offentlige debat mere og mere ud. Efter det 
fejlslagne Klimatopmøde i København i december 2009, var det som om, energimanglen og 
klimaforandringerne gik mere og mere i glemmebogen – men problemerne forsvinder jo ikke 
bare fordi, man ikke taler om dem. Det er fortsat en kendsgerning, at vi globalt set bruger olie, 
kul og gas i stigende mængder, at reserverne af samme grund bliver mindre og mindre, og at 
klimaet opfører sig voldsommere og voldsommere. 
 
Men i den offentlige debat tog resultatet af perioden med den fri spekulation - finanskrisen - 
over. Tab af arbejdspladser. Velfærdssamfundets fremtid. Hvad skal vi leve af? 
Brugerbetaling og efterløn. Det kom på dagsordenen, mens energi og klima blev mast. På 
mange måder forståeligt; problemet er bare, at fokus på økonomi ikke er tilstrækkeligt. For 
økonomi og energi og klima kan ikke længere skilles ad. Vi kan ikke længere skabe vækst, 
velfærd og velstand, hvis vi ikke skifter spor og gør det på et bæredygtigt grundlag. 
Olieøkonomiens tidsalder er forbi. Så længe vi ikke omstiller til ren og vedvarende energi, så 
længe vil kriserne stå i kø, og kun blive værre og værre. 
 
Siden 60’erne, hvor miljøproblemerne for alvor begyndte at gå op for os, har de været opfattet 
og håndteret, som nye fordyrende problemer oven i så mange andre, der også skulle løses.  
Men miljø, energi og klima er ikke længere bare problemer oven i så mange andre, der alle 
sammen skal kæmpe med 
hinanden om at blive prioriteret 
og løst. Miljø, energi og klima er 
løsningen! For der er ingen 
fremtid med vækst, velfærd og 
velstand i et fortsat oliebaseret 
samfund, i oliebaserede 
arbejdspladser og en oliebaseret 
økonomi. Væksten og velfærden 
ligger gemt i den Vedvarende 
Energi (VE) og i samfundet, der 
bruger naturens ressourcer igen 
og igen. Det er her fremtidens 
potentiale ligger, og det er det 
potentiale, vi skal have realiseret. 
Det er det, vi skal bruge finanskrisen til – som anledning til at omstille samfundet til VE og 
kredsløb.  
 
Som græsrodsorganisation er vores ambition i Agenda Center Albertslund (ACA) at gøre 
Albertslund bæredygtig. Man kan også sige, at det, der er behov for på globalt plan, tager vi et 
ansvar for lokalt. I denne beretning beskriver vi, hvordan vi i hovedtræk håndterede det i 
2010.  
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Prioriterede indsatsområder 
Hvert år vedtager ACA’s bestyrelse en handleplan for det kommende år. I handleplan 2010 
var de prioriterede indsatsområder:  
 1. Lokalt Agendaarbejde generelt.  
 2. Energi og Klima.  
 3. Affald.  
 4. Vand.  
 5. Netværk.  
 6. Information, demonstration og synlighed. 
 7. Målsætninger 2015.  
Dertil kommer Kulturøkologisk Forening (KØF), som de ansatte også er sekretariat for. 

 

1. Lokalt Agendaarbejde generelt 
I 2010 samarbejdede vi med 40 af byens 55 boligområder svarende til 73 %. I 27 af 
boligområderne bidrog vi med enkeltstående aktiviteter, mens det i 13 handlede om 
længerevarende processer. 
 
Vores mål for 2007 - 2010 var, at der i perioden skulle foregå Agendaarbejde i samtlige 
boligområder. Det mål nåede vi. I starten af 2010 manglede vi 8 boligområder. Men de var 
altså blandt de 40, vi samarbejdede med i 2010. 
 
I 2010 spillede vi ud med oplægget ”Det bæredygtige Albertslund”. Det var et forsøg på at 
give Agendaarbejdet i Albertslund retning og vise, hvad der er målet for vores bestræbelser. 
Oplægget bygger på de tre fundamentale forudsætninger for bæredygtighed:  
 
* Vedvarende Energi.  
* Recirkulering af naturressourcerne.  
* Viljen til at ville bæredygtighed.  
 
Oplægget sendte vi i høring i efteråret, og det 
er blevet vedtaget endeligt af bestyrelsen i 
2011. Det er ikke et statisk billede, vi har 
tegnet i oplægget, men et dynamisk bud, der 
skal udvikles i takt med, at vi får nye erfaringer 
og flere teknologiske muligheder. 
I forlængelse af oplægget til ”Det bæredygtige 
Albertslund” besluttede vi i øvrigt også at 
ændre ACA’s motto fra ”Miljøet på 
dagsordenen” til ”For et bæredygtigt 
Albertslund” – eller rettere vi har ikke opgivet 
vores oprindelige motto. Vi vil bruge begge, og 
måske kommer der endda flere til senere. 
 
I forbindelse med kommunens budgetlægning 

foreslog vi, at også miljøområdet måtte holde for. Kommunen fattes penge og miljøområdet 
skal derfor også gås efter i sømmene. Vi foreslog, at antallet af miljøpublikationer begrænses. 

”Naturen er som vores store fælles 

bankbog. Forvalter vi bankbogen 

bæredygtigt, øger vi hele tiden 

indskuddet og lever bedre og 

bedre af de stigende renter. 

Forvalter vi den ubæredygtigt, 

tærer vi på indskuddet, alt imens 

vi lever i sus og dus – og det kan 

gå godt og være sjovt i mange år, 

men ingen bankbog er stor nok til, 

at det kan vare ved!” 

Fra ”Det bæredygtige 

Albertslund” 
 



3 

 

Nogen udgivelser kan slås sammen og andre, som dele af det grønne regnskab kan 
offentliggøres på nettet. 
Vi foreslog også, at opgive de ”Små grønne regnskaber” for hvert enkelt boligområde, fordi 
der ikke på samme måde som tidligere er brug for dem. Nu hvor de ”Røde forbrugere” (altså 
borgere med de højeste forbrug) kontaktes direkte med brev, mister de små grønne regnskaber 
deres berettigelse. Desværre har det efterfølgende vist sig, at efter at Folketinget har besluttet, 
at vandsektoren skal udskilles i selvstændige selskaber, så kan de nye vandselskaber ikke 
opretholde ordningen med ”Røde forbrugere”, da vandselskaberne ikke må få oplysningerne 
af kommunen om, hvor mange der bor i hver husstand. Og uden de oplysninger, kan de ikke 
beregne det personlige vandforbrug, og dermed finde de ”Røde forbrugere”. Endnu en dum og 
ærgerlig konsekvens af den nye lovgivning for vandområdet. 
Som det tredje foreslog vi, at nu hvor kommunen er 100 % miljøcertificeret, så skal 
certificeringen bruges offensivt til at opstille mål for resursebesparelse for alle kommunens 
institutioner, skoler, forvaltninger og afdelinger mv. Vi foreslog en årlig ressourcebesparelse 
på 2 %, som ikke skulle nås ved dyre tekniske investeringer, men ved hjælp af 
adfærdsændringer. Samtidig skulle de opnåede besparelser konverteres til at opretholde flere 
ansatte ”varme hænder” i kommunen.  
De to første forslag ser ud til at blive realiseret, mens det sidste desværre ikke er taget med i 
denne omgang – men det bliver det forhåbentlig ved en senere lejlighed, for det er vigtigt, at 
når kommunen investerer i en omfattende miljøcertificering, at vi så sikrer, at der også 
kommer værdi retur.   

 

2. Energi og klima 
Området har ACA’s særlige bevågenhed, fordi energiforsyningen er eksistentiel for 
samfundet, og fordi klimaforandringerne kan forandre livsvilkårene på kloden dramatisk. 
     
Økonomisk har vi derfor også prioriteret området. Det har vi ved at tilbyde rentefrie lån til 

VE-anlæg i boligområderne. Et enkelt område 
(Hyldespjældet) tog imod tilbuddet i 2010, men vi har 
samarbejde med flere andre, som formentlig også vil 
opsætte anlæg i den kommende tid. Også to større anlæg på 
A-centeret har vi arbejdet med, og vi håber, de kommer op i 
2011. For at sætte yderligere skub i opsætningen af 
solceller, vil vi også gerne støtte private, der sætter anlæg 
op, men det afventer svar på en forespørgsel til Skat om 
vilkårene for sådanne tilskud. Galgebakken købte i 2010 
vores sidste Gør-det-selv anlæg, og satte det op på deres 

Galgebakkens solceller                  beboerhus.  
 
Herstedøster blev tredje og sidste vinder af Klimaudfordringen. 
Med Energidage i forsamlingshuset, deltagelse i ”Sluk Lyset” 
kampagnen, tilbud om termofotografering af husene, energi-
gennemgang af kirken, uddeling af sparepærer og spareskinner, 
koncert på Herstedhøje, udnævnelse af ”energifamilier” samt 
information om delebilsordningen og Fyr Fornuftigt i brænde-
ovnen vandt Herstedøster Landsby den tredje og sidste Klima-
udfordring. Landsbyen nedsatte CO2-udledningen fra el og varme         Herstedøsters solceller  
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med 2 % - og det på trods af at kraftvarmeværkerne brugte mere fossil brændsel end tidligere, 
så deres CO2 udledning steg med 13-15 %. I præmie fik Herstedøster et solcelleanlæg, som de 
installerede på forsamlingshuset, og som de næste 30-40 år vil producere forureningsfri strøm 
til landsbyen. 

 
Flere end 30 deltog i marts i vores 
seminar ”Efter Klimatopmødet – hvad 

gør vi nu? Albertslund som vedvarende 

energi by?!”.  Et ganske interessant 
seminar med indspark fra både 
Energiby Skive og Tænketanken 
Concito samt med tanker og planer fra 
Albertslund. En af konklusionerne var, 
at når statslederne ikke kan indgå 
globale aftaler, så må vi på lokalt 
niveau tage handsken op. 

Martin Lidegaard fra Den grønne 

tænketank Concito på Klimaseminaret 

 
 
I juni inviterede vi på en solcelletur til 
virksomheden Gaia Solar, og interessen var 
stor. 50 deltog, mens vi måtte afvise 15. 
Efterfølgende fulgte vi op med en ekstra tur 
i samarbejde med vores søstercenter i 
Taastrup, hvor de afviste fik tilbuddet om 
at deltage.  

 
For fjerde år i træk arrangerede vi 
Klimamarchen Gå-1-Ton i september 
sammen med Sundhedsrådet og Stadion 
Formanden for Kulturudvalget Lars Toft 
Simonsen holdt talen, klippede snoren og  

 
satte marchen i gang. 140 gik med på 
de tre nye ruter ud i Vestskoven. For 
hver deltager der gik med, sørgede vi 
for at CO2-udledningen blev nedsat 
med et ton - via ”Climate Care”. 140 
var lidt færre end året før, hvor det jo 
også var Klimatopmødeår, men 140 
var nok til, at vi giver Marchen 5 års 
jubilæum i 2011. 
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EUDP-projektet med renovering og energioptimering af 9 boliger skrider hastigt fremad, nu 
hvor renoveringen af de 6 rækkehuse i Fiskens Kvarter også er gået i gang. I ACA har vi først 
og fremmest været engageret i det CO2-neutrale hus i Hyldespjældet, hvor renoveringen ikke 
har været uden problemer. Det nye teknikrum på taget, Solprismet, indeholder bl.a. 
ventilationssystemet, varmeveksler, vandtanken til solcellerne og varmepumpen. De 
forskellige systemer er integrerede, så da der var problemer med utæthed i den nye 
spildevandsbrønd, som varmepumpen trækker varmen ud af, betød det, at de andre systemer 
ikke kunne indreguleres. Da problemet endelig blev løst viste det sig, at varmefladerne i 
ventilationssystemet var for små. Nye skulle bestilles, og da de endelig nåede frem fra Italien, 
var en af dem ødelagt. Alt i alt har det betydet, at solprismet endnu ikke har fungeret optimalt, 
og at beboeren i de koldeste vinter-
perioder har været nødt til at bruge 
elvarme.  
Også vindmøllen opførte sig ikke 
som forventet. Der var ganske enkelt 
ikke nok vind i taghøjde til, at den 
kunne producere den strøm, som skal 
bruges for at neutralisere beboerens 
elforbrug. Derfor blev den pillet ned, 
og i stedet blev der opsat så mange 
ekstra solceller, så huset (når Sol-
prismet ellers kommer til at virke, 
som det skal) ikke bare er CO2-
neutralt, men et Plus-energi-hus!      Solcellerne gør Høkerlængen 2 til et Plus-energi-hus  
Hyldespjældet søgte ACA om 50%  
medfinansiering til udgifterne til vindmøllen, fordi erfaringerne med vindmøllen ikke kun er 
til gavn for Hyldespjældet, men for hele Albertslund i den videre proces for udnyttelse af VE. 
ACA bevilligede de 50 % - i alt kr. 62.200.  
Bortset fra de forskellige uforudsete tekniske problemer er huset blevet meget bedre, lysere og 
varmere at bo i, og det har givet værdifulde erfaringer til de kommende renoveringer og til de 
medvirkende virksomheder.  
Som opfølgning på renoveringen af det CO2-neutrale hus arbejder vi nu på Trin 2 - en 
renovering af ti huse i en række i Hyldespjældet. Formålet er at optimere på det CO2-neutrale 
hus’s løsninger og byggemetoder, så en ambitiøs renovering kan tilbydes af de deltagende 
virksomheder på markedsvilkår. Bl.a. EUDP og Vækstforum Hovedstaden / Regionalfonden 
er i spil i forhold til Trin 2. 
 
Det er ikke lykkedes at opstarte en ny ungdomsklimagruppe, som vi havde håbet. Og det synes 
heller ikke umiddelbart sandsynligt, at det vil lykkes at få en gruppe stablet på benene, som vil 
kunne fungere over en længere periode, fordi de unge hurtigt skifter fokus. Derfor satser vi i 
stedet på enkeltstående initiativer. Bl.a. samarbejder vi med elevrådet på Gymnasiet, med DIK 
kollegiet om en større vand-, varme- og elkampagne, med Morbærhaven om etablering af 
ladestandere til elbiler og en helhedsplan, og vi har kontakt til Ungdomsskolen, som vi glæder 
os over, har opstillet en vindmølle og solceller til at dreje deres Logo-ballon rundt. Endvidere 
viser vi skoleklasser rundt på genbrugsgårde og vi snakker miljø, energi og klima med dem, 
der er i gang med projektopgaver. Endelig håber vi også på, at vores bud på ”Det bæredygtige 
Albertslund” kan bruges i undervisningen - når vi får det optrykt som hæfte. 



6 

 

I 2010 udgav regeringens Klimakommission sin rapport om, hvordan Danmark kan blive 
fossilfri i 2050. For at give Kommissionen input til rapporten var ACA inviteret med på et 2 
dages seminar. 
 
Hvert år har vi et omfattende og godt samarbejde med kommunen - ikke mindst Miljø- og 
Teknikforvaltningen. I 2010 diskuterede vi bl.a. mulighederne for at opstille vindmøller i 
Albertslund (især ved motorvejene) og vi udarbejdede et notat til dem om geotermi, 
spildevandsvarme, solcelleanlæg, havvindmøller og kommunalt ejerskab. Endvidere deltog vi 
i et samarbejde med DSB og kommunen om at gøre stationen til ”Grøn Station”. 
 
For at få et overblik over CO2-kvoteregler og –marked udarbejde vi i årets løb et større notat, 
som kan ses på vores hjemmeside www.agendacenter.dk.  
 
Derudover har vi bl.a. udarbejdet en folder, der fortæller, hvor man med fordel kan bruge 
sparepærer, LED-pærer og hallogenpærer, vi har indledt et samarbejde på Vestegnen og i 
Køge Bugt med henblik på at arrangere en vindmøllekonference for erhvervsliv og 
kommuner, vi har været på energitjek (bl.a. i Opstandelseskirken), arrangeret et Klima-mad 
møde på Galgebakken, solgt spareskinner, byttet pærer og arrangeret den lokale udgave af 
”Sluk lyset Danmark. 

 

3. Affald 
Stop spild af mad! Brug mere – Spild mindre! I efteråret satte vi fokus på madspild. Alt for 
meget mad bliver smidt ud. Gammelt brød, sur mælk, slatne tomater, levninger og andet godt, 
der skulle have været spist i tide. Samlet løber det op i 89 kilo pr. dansker om året! Men ikke 
nok med det. Smider man f.eks. et halvt kilo hakket kød ud, så smider man også de 23 kilo ud, 
der blev brugt i produktionsprocessen, til at fremstille kødet – altså ryger der ikke et halvt kilo 
ud, men 23,5 kilo!  
Sammen med biblioteket lavede vi et offentligt arrangement med stifteren af forbruger-

organisationen ”Stop spild 
af mad” Selina Juul. Men 
først og fremmest lavede vi 
Doggy-bag kampagnen for 
byens spisesteder. Ideen var 
at få spisestederne til at 
tilbyde deres gæster, der 
ikke kan spise op, en 
Doggybag, så de kan få 
maden med hjem. Til 
formålet indkøbte vi en 
egnet madæske til 
spisestederne. 14 
spisesteder sagde ja til at 
være med, mens kun tre 
takkede nej. Kampagnen 
medførte indslag i lokale, 

”Doggy-bag lige til at tage med hjem”                     så vel som regionale og 
               nationale aviser, radio og tv. 
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Vær en god nabo! Lad være med at proppe alt i containerne i affaldsøerne! En af vores 
opgaver er at formidle erfaringer mellem boligområder. Derfor samlede vi op på den 
affaldskampagne, der med succes blevet gennemført i Hyldespjældet. I bebyggelsen lægger 
beboerne papir og glas i deres stativer ved husstandene, mens skraldeposen afleveres i mini 
containere, der er opstillet rundt om i affaldsøer. Formålet med kampagnen var, at gøre 
beboerne opmærksomme på forkert sorteret / korrekt sortering af affald. Problemet var, at der 
ofte kommes pap og andre store ting i containerne. Det er demoraliserende for 
affaldssorteringen, og det betyder, at containerne hurtigt bliver fyldt til stor gene for naboerne, 
der så ikke kan få plads til deres skraldeposer uden, at containerne ”går over deres bredder”. 
Derfor: Være en god nabo! Lad være med at proppe alt i containerne i affaldsøerne!  
Hele rapporten har vi lagt ud på vores hjemmeside www.agendacenter.dk 
 
Ren Kanalgade udviklede sig fra kun at 
handle om at samle affald op i selve 
Kanalen og Kanalgaden til også at sætte 
fokus på cigaretskodder, lommeaskebægere 
og forskønnelse. Gruppen der hjælper til i 
Ren Kanalgade er dem, man af og til kan 
møde med en øl i hånden foran købmanden. 
6 gange i 2010 samledes vi for at fjerne 
affald, men altså også skodder og den ene 
gang plantede vi krokus, som Kanalens 
beboere vil få glæde af til foråret.  
 
Sammen med kommunens affaldsteam 
gennemførte vi den fælles Vestfor-
brændingskampagne ”Vis mig dit 

køkkenskab” om affaldssorteringsløsninger 
hjemme i privaten.           Dagens høst af skodder beskues 

     

Desværre blev Albertslunds ordning, hvor vi over affaldstaksterne bidrager til renholdelsen af 

byen, (det der tidligere hed ”Min by - Ren by”), underkendt af statsforvaltningen, så ordningen 
måtte stoppe. Det er ulykkeligt, fordi resultatet bliver, at det kommer til at flyde med mere 
affald i bybilledet. En rigtig dum sag der er gået principper i – må affaldsindsamlingen kun 
betales med penge fra skat, eller må den også betales med penge fra taksterne? Eller med 
andre ord: Må pengene komme fra borgernes højre lomme, eller må de også komme fra den 
venstre? Og det endte altså med, at de kun må komme fra ”skattelommen”. Og da 
kommunekassen som bekendt er under pres, og skatten i øvrigt ikke må stige, så betyder det, 
at byen bliver mere beskidt… 
 
I årets løb designede vi også en ny fælles affaldsgård og indsamlingssystem til VA 6 Vest og 
AB Vest. Lavede plastsorteringskursus for klunserne på Galgebakken. Var med i 
udarbejdelsen af kommunens nye takstsystem. Bidrog til at byens korps af 
affaldsambassadører ikke bare indrapporterer til Materialegården, når de støder på affald rundt 
om i byen, men også deltog i udleveringen af 1700 lommeaskebægere på stationen. Og op 
under jul uddelte vi rengørings-fiberklude i A-centeret for at gøre opmærksom på, at man til 
jul også kan give gaver, som f.eks. en omgang rengøring, der ikke skaber affald. 
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 4. Vand 
En albertslunder brugte i gennemsnit 106 liter vand i døgnet i 2009. Det er et fald på tre liter i 
forhold til 2008. Kommunens (og vores) mål er på 100 liter i døgnet pr. person i 2012. Da de 
nemme besparelser er taget, kræver det en særlig indsats, som vi har besluttet at intensivere i 
2011.  
 
Men i 2010 arbejdede vi med vandsparekampagner i Blokland, Nord, Topperne, 
Galgebakken, Horsholmstræde og Herstedøster. 
 

Vi fortsatte samarbejdet med hjemmeplejen, hvor vi skaffer 
spareperlatorer og vandbegrænsere til bruserne, mens de installerer 
dem hos borgerne. 
 
En uheldig sag kom vi ud for, da vi blev konfronteret med, at vi skulle 
have anbefalet to ukrudtsmidler til boligområderne. Vi ved ikke, 
hvordan rygtet er opstået, men det var naturligvis ikke rigtigt, hvilket 

vi måtte pointere over for boligområderne, der ellers lige troede, at nu var det ok, at bruge løs 
af de pågældende midler, for ACA havde jo godkendt dem… 
 

5. Netværk 
Vi har 2 organiserede netværk. Det lokale for miljøinteresserede albertslundere, som vi kalder 
for ”Det lille netværk”, og det nationale mellem Agenda Centre rundt om i landet, som vi 
kalder for ”Det store netværk”. 
 
Det lille netværk kittes sammen af vores nyhedsmails, deltagernes viden og erfaringer, 
fællesmøder, ekskursioner og så naturligvis af, at deltagerne ved, hvor vi er, når de skal bruge 
os. I 2010 arrangerede vi i Det lille netværk det tidligere omtalte seminar ”Efter 
Klimatopmødet – hvad gør vi nu?”, 
solcelleturen til Gaia solar og ikke mindst 
ekskursionen til Lolland (igen med en fyldt 
bus). På Lolland tænker og handler de ud fra 
en helhedsbetragtning. De sætter ikke bare 
en vindmølle op uden at tænke over, 
hvordan de kan lagre strømmen i form af 
brint, når vinden blæser meget. De renser 
ikke spildevandet uden at tænke over, 
hvordan næringsstofferne kan komme 
tilbage til landmanden. De bygger ikke diger 
uden at etablere bassiner, hvor de kan dyrke 
alger, som de kan tjene penge på. I det hele 
taget sørger de for, at miljøindsatsen både 
giver arbejdspladser og viden til skolebørnene.           Det lille Netværk på de Lollandske diger 
Energi og miljø er en integreret del af deres  
erhvervs- og udviklingsstrategi.  
Der er ikke meget Udkantsdanmark over Lolland! 
Brugergruppemedlemmerne inviteres også med på ture og ekskursioner. 
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Det store netværk er vi sekretariat for. Oven på Klimatopmødet inviterede vi Energi- og 
Klimaminister Lykke Friis til netværkets årsmøde for at få en politisk vurdering af situationen. 
Det blev en tynd kop te – men måske ikke så underligt i betragtning af, at Københavnermødet 
var en fuser og det efterfølgende Klimatopmøde i Mexico nov-dec. 2010 heller ikke førte 
noget gennembrud med sig.  
Det store netværk og miljøarbejdet i København blev ramt af en mindre katastrofe i efteråret, 
da Københavns kommune besluttede at flytte deres Miljøpunkter (som de kalder Agenda 
Centrene) fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Økonomiforvaltningen. Det lyder måske ikke 
så dramatisk, men det er det! For samtidig besluttede de at halvere bevillingerne, og at 
medarbejderne skal være kommunalt ansatte. Nogen af Miljøpunkterne kan forhåbentlig sno 
sig uden om kommunaliseringen, og forblive selvstændige græsrodsorganisationer, men alt i 
alt overlever næppe mere end halvdelen af de 8 Miljøpunkter omvæltningerne.  
 

6. Information, demonstration og synlighed 
I 2010 fik vi godt styr på hjemmesiden og opgraderer den nu hver uge. Vi har oprettet en 
profil på Facebook, og vi har udsendt ”Nyt fra ACA”, ”Nyt fra Brugergruppen” og 
”Netværksnyt”. Vi har sendt 21 fortrykte artikler til byens beboerblade og hjemmeside-
redaktørerne. Vi har løbende skrevet artikler til Albertslundposten, der har brugt 29 af dem i 
den trykte avis, og flere på deres hjemmeside. Der ud over har vi medvirket i en række 
journalistiske artikler og andre indslag i Albertslundposten. Som vanligt har vi deltaget i Grøn 
Dag på kommunens Materialegård og andre arrangementer i byen. Vi er blevet revideret af 
Green Cities revisionen og vi har informeret om og været bogholder for Albertslund delebil - 
der nu har 160 medlemmer ☺! 
 
Vi udskrev en fotokonkurrence 
om ”Cykel-Glæder” og modtog 
120 fotos fra cykelglade 
albertslundere. 1. præmien var 
et gavekort til en cykelhandler 
på kr. 3.000. 2. præmien var på 
kr. 1.000 og 3. præmien på kr. 
500. Billederne bruger vi til 
udstillinger.  
 
Vi har oversat vores folder 
med tommelfingerregler om 
resursebesparelser til Urdu og 
været rundt i 11 boligområder 
med Fyr-Fornuftigt-folderen, 
som også affødte et indslag i 
P4. Vi har indgået i et 
samarbejde om placering af elbil-            Niels Sølvasons Cykel-Glæde-vinder-billede 
ladestandere i Albertslund og om  
lydfiler til audioguiderne, der er ved at komme op i parkerne rundt om i byen. Vi har 
generhvervet vores diplom som Grøn Butik, i vores vindue har vi haft forskellige udstillinger, 
og fået opsat en info-skærm. Vi har haft besøg af danske så vel som udenlandske gæster (fra 
Frankrig, Sverige, England, USA, Estland, Holland og Belgien). Og så har vi naturligvis ydet 
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personlig rådgivning, og solgt masser af fuglekasser. 

 
 

7. Målsætninger 2015 
Vores hidtidige langsigtede mål gik på, at der skulle 

foregå Agendaarbejde i samtlige boligområder 

senest i 2010. Det mål nåede vi. I 2010 fik vi så 
besluttet tre nye mål for den kommende periode 

(2011-2015). De er: 

 

* At der foregår Agendaarbejde i samtlige 

boligområder, enten ved boligområdernes egen drift 

eller med hjælp fra ACA i perioden 2011-15.  

 
* At ACA hvert år i perioden 2011-2015 arbejder med indsatser for fald i mængderne af affald til 
forbrænding og deponi fra boliger og med fald i forbrugene af vand, varme og el i boliger. 
 
* At ACA skal være involveret i opstillingen af mindst 25 nye Vedvarende Energi-anlæg i 
Albertslund i perioden 2011-2015. 
 
 

Kulturøkologisk Forening (KØF) 
Klodemosaikken fyldte et år 
og blev oplyst under 
Klimatopmødet i Mexico i 
nov-dec. for igen at sætte 
fokus på budskabet 
”Globale aftaler eller flere 
kloder!”. KØF fik også lavet 
et filmklip om 
Klodemosaikken til 
YouTube, en udstilling til 
bl.a. biblioteket og ikke 
mindst blev hæftet 
”Mosaikkerne i 
Albertslund” (der fortæller 
om alle 7 mosaikker i byen) 
udgivet.  

Klodemosaikken blev belyst under Klimatopmødet i Mexico          Desværre kom der i  
                 december en meget stor 
graffiti på Klodemosaikken, men det blev omvendt anledningen til et samarbejde med AP og 
Materialegården om graffitibekæmpelse.  
 
Motorveje. KØF har i mange år arbejdet for Vestskoven og imod Frederikssundsmotorvejen, 
men den er nu besluttet i Folketinget og det slag er tabt – for KØF, for naturen og for en grøn 
trafik politik! Til gengæld arbejder foreningen så for, at den planlagte udvidelse af Motorring 
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4 kommer til at ske på en sådan måde, at motorvejens negative påvirkning af byen bliver 
mindre. 

 
”Kultur i Natur”. KØF er begyndt på en stor 
beplantning af krokus, på motorvejsvolden 
ved stadion. Når den er færdigt skal den – i 
de uger krokussen blomstrer - forestille et 
billede af en VE-by med solen, solceller, 
vindmølle og vandkraft. I første omgang er 
der sat et par tusinde gule krokus til solen. 
Hvis de kommer, som de skal, udbygges 
motivet. KØF kalder det for ”Kultur i 
Natur”. 
 
Etik. 60 % af de æg vi spiser, kommer fra 
burhøns, der i hele deres liv lever i bure,            KØF’ere sætter krokus på motorvejsvolden 
hvor de kun har en plads på størrelse med  
et A4 ark. Det er forargeligt og uetisk. Det lavede KØF en udstilling om til kommunens 
Grønne Dag, og det spor vil de fortsætte i. 
 
Mikrolån. KØF har i årets løb fortsat ydet mikrolån til afrikanske kvinder, men også støttet 
Care’s afrikanske spare-lånegruppe-program med kr. 10.000. Samtidig har foreningen 
besluttet at købe solcelleanlæg til skoler i Mali, så eleverne også kan studere i de mørke timer. 
 
Endvidere har KØF bekæmpet bjørneklo på 8. år, uddelt Lyseslukkerprisen, arrangeret to 
guidede cykelture og to vandreture langs Store Vejleå, som foreningen også har udarbejdet et 
detaljeret forslag om at anlægge en Trampesti langs med.   
 
KØF har 2 pladser i ACA’s bestyrelse, og til pladserne er valgt Søren Birch (Stadionparken) 
og Carsten Larsen (BO-VEST). 
 
 

Fra vores egen verden 
I gennem 2010 har vi kun haft 2 fastansatte 
(Helene i 30 timer/u. og Povl), til gengæld har 
vi også haft tre timelønnede (Line, Jørgen og 

Per) nogle 
timer 
ugentligt  
og andre i                                                 Povl Markussen 
beskæftigelsesprojekt  
og virksomhedspraktik (Katrine, Esther, Johan, Stiaffen og 
Zaib). Endelig har vi gennem året også sparet timer op, 
så vi den 1.12. igen kunne ansætte Signe, der tidligere har 
været hos os, til nogle målrettede opgaver. Signes 
ansættelse fortsætter (i første omgang) 3 måneder ind i 

Helene Eskildsen                2011. Alt i alt har den noget spraglede sammensætning 
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fungeret godt, fordi vi, på trods af, at vi kun har 2 faste 
ansatte, på den måde får mange forskellige folk og 
kompetencer ind over. 
   
Vi ville naturligvis gerne have flere fastansatte, for 
opgaverne er mange, men det skulle i givet fald være 
projektansatte, der er finansieret af fondsmidler, da 
vores basisbevilling ikke rækker til mere. Desværre er 
der dog ikke mange muligheder for græsrødder som os 
til at få fondsmidler. Fra Folketingets side prioriteres                             Signe Haarh Landon 
teknologi og marked – ikke civilsamfund. 
 
Økonomisk kom ACA ud af 2010 med et overskud på kr. 121.000. Det skyldes, at vi brugte 
lidt færre penge over hele linjen – lønninger, lokaler, kontorhold og projekter. 
 
Dermed var vores egenkapital den 31.12.2010 kr. 845.000. Heraf er de 600.000 reserveret 
således: 
 
- 300.000 til favorable lån til vedvarende energianlæg i boligområder. 
- 100.000 til tilskud til private solcelleanlæg. 
- 200.000 som sikkerhed (100.000 pr. fuldtidsmedarbejder). 
 
Derudover har vi reserveret 250.000 af vores likviditet til solcelleanlæg på A-centeret.  
 
For at være sikker på, at vi ikke kommer til at bevillige penge, vi har fået af kommunen, til 
solceller og favorable solcellelån, opdelte vi i 2010 egenkapitalen i midler, vi selv har tjent og 
midler, der stammer fra kommunale tilskud. Egne midler udgjorde pr. den 1.1.2011 kr. 
470.000, mens midler, der kommer fra kommunale tilskud, udgjorde kr. 375.000. 
 
I ACA prioriterer vi en sund økonomi og en solid egenkapital meget højt. Bliver indtægterne 
færre, tilpasser vi straks udgifterne for ikke at forbløde. Det sikrer vores uafhængighed og det 
gør os robuste, til at kunne stå imod nye udfordringer og uforudsete situationer. Men det giver 
os også handlemuligheder, som nu hvor vi økonomisk kan understøtte mere vedvarende 
energi i byen. 
 
 

Handleplan 2011 
 
1. Lokalt Agendaarbejde generelt. Målet er, at der foregår Agendaarbejde i alle byens 
boligområder i perioden 2011-2015, at boligområderne i stigende grad deltager i Agendaarbejdet 
og at ressourceforbrugene falder.  

Derfor vil vi i 2011 bl.a. lave samarbejder med mindst halvdelen af byens boligområder, hjælpe 
boligområderne med vand, varme og affald, lave ring-på-kampagner i en række boligområder, 
samarbejde med MTF om Røde forbrugere og være sekretariat for Kulturøkologisk Forening. 

 

 



13 

 

 
 
2. Energi og Klima. Målet er, at energiforbruget falder og Albertslund bliver 100 % 
Vedvarende Energiby.  
Derfor vil vi bl.a. være involveret i opstillingen af mindst 25 nye Vedvarende Energi-anlæg i 
perioden 2011-2015. Vi vil i 2011 yde rentefrie lån til VE-anlæg, arrangere et 
vindmølleseminar for kommuner, erhvervsliv og boligorganisationer i Køge bugt, udarbejde 
materiale målrettet unge, arrangere den femte Klimamarch, fortsat deltage i EUDP projektet 
og opfølgninger heraf, indgå i arbejdet om Grøn Station, arbejde med elbiler og ladestandere 
og i det hele taget bidrage til opfyldelsen af kommunens energispareplan. 
 

3. Affald, resurser og kredsløb. Målet er en bedre og mere effektiv affaldssortering, og at 

Albertslund bliver en kredsløbsby, hvor alle organiske og uorganiske materialer recirkuleres.  

Derfor vil vi i 2011 bl.a. hjælpe boligområder med design af lokale affaldssystemer og 

genbrugsgårde, formidle de gode erfaringer fra boligområderne, samarbejde med MTF om koncept 

for røde affaldsforbrugere, færdiggøre Doggybag-kampagnen, arbejde for hjemmekompostering, 

fortsætte med ”Ren Kanalgade” og ”Affalds teamet”, samt få engageret korpset af 

affaldsambassadører. 
 

4. Vand. Målet er en rigelig og ren grundvandsresurse, og at vandforbruget falder til 100 liter pr. 
person i døgnet i 2012. 
Derfor vil vi i 2011 bl.a. gennemføre vandkampagner i 3 ejerboligområde, søge samarbejde med 
Vandselskaberne og BO-VEST om røde vandforbrugere, samarbejde med hjemmeplejen om 
udlevering af spare-perlatorer, gennemføre en ”Løber mit WC kampagne?”, arbejde for grønne 
tage, formidle lokale erfaringer samt oplyse om faskiner, regnvandsopsamling og dyrkning og 
pleje uden kunstgødning og sprøjtegifte.  
 

5. Netværk. Målet er at udvikle samarbejdet lokalt og nationalt for at fremme miljø-

omstillingsprocesserne.  

Derfor vil vi i 2011 bl.a. samarbejde med og informere for Brugergruppen, vedligeholde vores 

miljønetværk og sammen med det sætte yderligere fokus på at få mere vedvarende energi i 

energiforsyningen, knytte flere frivillige til Agenda Centeret, indbyde særlig aktive miljøgrupper til 

en workshop om, hvordan vi kommer videre i forhold til ”Det bæredygtige Albertslund” samt være 

sekretariat for det landsdækkende Netværk for Lokale Agenda 21 Centre. 

 

6. Information, demonstration og synlighed. Målet er at informere om miljøforhold og 
inspirere til miljøinitiativer i Albertslund.  
Derfor vil vi i 2011 løbende lave artikler til AP og månedlige fortrykte sider til beboerbladene, 

ugentlig vedligeholde vores hjemmeside, udsende elektroniske nyhedsbreve og papirbaserede til 

Brugergruppen, informere om Albertslund Delebil, lave udstilling om ”Cykelglæder”, sælge 
fuglekasser, tilbyde rundvisninger og oplæg, deltage i lokale aktiviteter og landsdækkende 
kampagner, generhverve Grøn Butik diplom eller blive Grønt kontor, lave vores egen 

Agendaplan, skabe oplevelsesmuligheder omkring Agenda Centeret i Kanalens Kvarter og 
markere Centerets 15 års jubilæum. 
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Bestyrelse og ansatte 
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) 
Carsten Larsen (BO-VEST) 
 
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: 
Leif Pedersen, Næstformand (Kommunalbestyrelsen)  
Jan Holm (Miljø- og Teknikforvaltningen) 
Kristoffer Kejser (Miljø- og Teknikforvaltningen) – udtrådt februar 2011 
Niels Hansen (Miljø- og Teknikforvaltningen) – indtrådt februar 2011 
 
Ansatte i Agenda Center Albertslund: 
Povl Markussen  Centerleder  markussen@agendacenter.dk 
Helene Eskildsen  Projektleder  eskildsen@agendacenter.dk 
Signe Haarh Landon  Projektmedarbejder landon@agendacenter.dk 
Line Hvid Jacobsen Hjemmesideredaktør  hvid-jacobsen@agendacenter.dk 
Jørgen Hansen IT-support 
Per Storgaard Handyman 
 

 
Agenda Center Albertslund 

Kanalens Kvarter 32, 2620 Albertslund; tlf. 43 62 20 15 
E-mail: albertslund@agendacenter.dk  

www.agendacenter.dk 
 

Bestyrelsen den 17.2.2011 


