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Første spadestik til kommunens nye genbrugsplads er taget. Genbrugspladsen er 

skal flyttes. Pladsen på Gadagervej er for lille og indkørslen ligger lige ud til beboelse, 

så den skal flyttes. Den nye plads får indkørsel fra Holsbjergvej, den bliver større og 

mere overskuelig. Om alt går efter planen, kan den nye plads tages i brug i slutningen 

af januar. På pladsen vil der både være faciliteter til Direkte Genbrug og undervisning. 

Og Brugergruppen har diskuteret et katalog med ideer til, hvordan alle besøgende kan 

får den hjælp og vejledning, de har brug for, så service og sorteringen bliver bedst 

mulig – det er lige fra at alle skal kontaktes af pladspersonalet, over ”Spørg bare” 

kampagne, til nye skilte og ”byttebørs” på pladsen såvel som på nettet. 

 

Affald og varme stiger, mens vandprisen holdes nogenlunde i ro. Det er stadig for 

tidligt at sige, hvad vi skal betale for varme og vand til næste år, men det bedste bud 

lige nu er, at varmen stiger, mens vandet holdes i ro. Derimod ligger det fast, at prisen 

for affald kommer til at stige. 

Affaldstaksten steg ikke i år, og det burde den have gjort. For nu kan vi nemlig se, at 

der kommer for lidt penge i kassen i år. Og det underskud, skal vi så betale til næste år. 

Alt i alt betyder det en stigning på affaldstaksten på omkring 10 %.  

Varmen er lidt mere kompliceret. I disse år, skal vi bruge rigtig mange penge på at 

forny alle rørene i Syd og Vest i forbindelse med de store renoveringer. Det koster, og 

der er derfor lagt op til en stigning på 10 %. Men det synes Brugergruppen er for 

meget, så vi har indstillet til Kommunalbestyrelsen, at lånene får en længere 

afdragsperiode, så stigningen kun bliver det halve. Nu må vi se, om det kan lade sig 

gøre. Desuden kender vi endnu ikke næste års betaling til VEKS. 

Vand og spildevand står HOFOR jo for. De har meldt ud, at deres priser vil være 

nogenlunde de samme til næste år som i år. Men som sagt, det er endnu for tidligt i 

budgetlægningen til, at vi kender de helt præcise takster i 2014. 



 

HOFOR – skal vi have albertslundere i bestyrelsen? Vores vandselskab HOFOR 

skal have to bruger-repræsentanter i bestyrelsen, og de skal vælges nu. Brugergruppen 

opfordrede Rudi Tobisch fra Godthåbsparken og Povl Markussen fra Hyldespjældet til 

at stille op. I bestyrelsen skal de bl.a. arbejde for, at vi kan bevare den lokale 

brugerindflydelse, vi har tradition for i Albertslund, så alt omkring vand ikke besluttes 

oppefra. Hvis man vi stemme til valget, skal man gå ind på www.hoforvalg.dk og 

registrere sig som vælger. Det skal man gøre senest den 16. september! 

 

Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med. Tilskuddene til at 

gennemføre energibesparelser på sit hus fortsætter. Forsøget med indsamling af 

organisk affald til bioforgasning er i gangsat i Hyldespjældet, hvor der også kører et 

forsøg med indsamling af træ til spånpladeproduktion. I Galgebakken starter forsøget 

snart med indsamling af  blandede fraktioner - hård plast, metal og glas i en container. 

Papir, pap og plastfolie i en anden. På et centralt anlæg skilles materialerne så fra 

hinanden og sendes til genbrug.  

 

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 
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