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Rottehandlingsplan. Normalt er en rottehandlingsplan ikke noget Brugergruppen 

beskæftiger sig med, men som alt andet skal Brugergruppen også udvikles, og vi 

prøver at gøre os nogen erfaringer med, hvilke opgaver der med fordel kan komme ind 

under Brugergruppen. Rotter – viste det sig – er en af dem. Ikke fordi 

brugergruppemedlemmerne er eksperter i, hvordan de små bæster skal bekæmpes, men 

fordi forvaltningen fik god respons på, hvordan de med fordel kan henvende sig til 

boligområder og borgerne med information om rotter, og klæde folk på i fht. at 

forebygge rotter. 

 

Ny kommunal Genbrugsplads. Den kommunale Genbrugsplads skal flyttes og får 

indkørsel fra Holsbjergvej. På den nye plads bliver der opført rigtige 

mandskabsbygninger, og der bliver bedre mulighed for aktiviteter og undervisning for 

skoleklasser, samtidig bliver pladsen større. Brugergruppen besluttede at udgifterne til 

den nye plads skal finansieres over 25 år. Det betyder en årlig takststigning på kr. 39. 

Det forventes, at den nye Genbrugsplads kan tages i brug sidst på året - eller 

begyndelsen af 2014. 

 

Ny afregningsmodel for renovation. I Albertslund har vi et system, når vi betaler for 

vores affald, der motiverer til, at vi sorterer så godt som muligt. Jo bedre borgere og 

boligområder sorterer, og jo mere de gør selv, jo billigere bliver renovationstaksten. 

Det er et godt princip, men problemet er bare, at det ender i nogle meget komplicerede 

regnestykker, for at få sendt regningerne de rigtige steder hen. Derfor arbejder 

Brugergruppen og forvaltningen på at forenkle afregningssystemet – men på en sådan 

måde, at der fortsat er en kontant gulerod, jo bedre man sorterer. Det nye takstsystem 

forventes at være færdigt til indførelse i 2014. 

   

To nye pilotprojekt for affald. Der er opstået en mulighed for, at vi kan sende vores 

bio-affald til et centralt bioforgasningsanlæg. Derfor igangsættes der nu et pilotprojekt 

i et boligområde eller to, for at vi kan blive klogere på, hvordan vi så skal håndtere 



bio-affaldet. I det andet pilotprojekt må beboerne blande genbrugsfraktionerne 

sammen tre og tre. De sammenblandede fraktioner køres så til et centralt anlæg, der 

kan skille fraktionerne ad. Det vil i givet fald gøre livet meget lettere for mange 

albertslundere og motivere til mere genbrug, når antallet af fraktioner (og beholdere) 

skæres ned fra seks til to. 

 

Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med. Der var også 

meget andet på Brugergruppemødet. Bl.a. blev Agenda Centerets beretning, regnskab 

og handleplan godkendt, og dermed blev tilskuddet til Centeret for 2013 også frigivet. 

Brugergruppens Årsberetning blev vedtaget. Der var orientering fra vandselskabet 

Hofor - herunder en debat om overgangen fra 10 årlige vandregninger til to. Og der var 

debat om de nye tekniske krav, man skal overholde, hvis man står og skal udskifte sin 

varmtvandsbeholder, redaner eller andet ved fjernvarmesystemet. Det er således 

mange og interessante ting, der behandles i Brugergruppen. Det er et godt sted at blive 

klogere, og det er et godt sted at få indflydelse på kommunens (miljø)politik. 

 

Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, Brugergruppen og Brugergruppemødet, 

så kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde eller klik ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen

