
Nyt fra Brugergruppen – marts 2016 
 

    

Der var en lang dagsorden til marts mødet. Her kommer kort noget af det: 

 

* Fremtidens affaldssystem er et fast punkt på Brugergruppemøderne – og 

”fremtiden” starter den 1. oktober i år, hvor vi alle skal til at sortere vores 

husholdningsaffald hjemme i køkkenet i syv fraktioner. Lige nu har alle boligområder 

valgt ny affaldsordning, og de er i fuld gang med alle de praktiske beslutninger, for at 

ordningerne kan være klar til oktober. Efter sommerferien, når vi nærmer os den 

1.10., vil fokus i stigende grad blive flyttet til information til borgerne om, hvordan 

de fremover skal sortere. 

 

* Kommunens Genbrugsstationen på Holsbjergvej har nu eksisteret i 2 år, og 

Brugergruppen synes, tiden er inde til at gennemføre en ”Bruger-tilfredsheds-

undersøgelse”. Fungerer alt som det skal, eller er det noget, der skal ændres? Det 

finder vi ud af i april-maj, hvor de, der kommer på pladsen, vil blive spurgt. 

 

* Vi skal have en ny spildevandsplan. Det er den plan, der beskriver alt om vores 

regn- og spildevand. Lige fra hvordan vi håndterer vandet i kloakker og 

regnvandsbassiner, over hvordan vi bekæmper rotterne, til hvordan vi klimasikrer os, 

så vi ikke får ubehagelige overraskelser ved skybrud. Planen sætter også rammerne 

for det nye samarbejde med HOFOR, der skal stå for alt det praktiske arbejde med 

kloakkerne og håndteringen af vandet. Brugergruppen kommenterede forslaget til 

planen og sendte den videre til kommunalbestyrelsen. 

 

 * Brugergruppens Årsberetning blev godkendt og sendes nu videre til kommunal-

bestyrelsen. Den kan ses på www.albertslund.dk/brugergruppen  

 

* Agenda Centerets beretning og regnskab for 2015 blev ligeledes godkendt. I 

beretningen kan man bl.a. læse, at Centeret i 2015 samarbejdede med ikke mindre 

end 96 % af byens boligområder. Du finder beretningen på www.agendacenter.dk 

 

* Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt 

Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 
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