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Handleplan 2010 
 
1. Lokalt Agendaarbejde generelt. Målet er, at der er foregået Agendaarbejde i alle byens 

boligområder i perioden 2007-2010. Dette mål forfølges systematisk, og skal indfries i år. 

Endvidere er det et mål, at borgerne i stigende grad deltager, og at resurseforbrugene falder. 

Derfor laver vi ring-på-kampagner, hjælper boligområderne med vand, varme og affald samt 

opfølgning af Agendaplaner i fbm. ”De små grønne regnskaber”. Vi skal endvidere arbejde med 

at udvikle billedet af, hvordan et bæredygtigt Albertslund ser ud, og være sekretariat for 

Kulturøkologisk Forening.  

 
2. Energi og Klima. Målet er, at energiforbruget falder og Albertslund bliver 100 % Vedvarende 

Energiby. Området er det vigtigste indsatsområde, som også lapper ind i de øvrige prioriterede 

indsatsområder. Vi skal yde lån til fælles Vedvarende Energianlæg, have Vedvarende Energi i 

fokus i Netværket af miljøinteresserede albertslundere, afholde et opfølgende seminar på 

Klimatopmødet og få ansat en medarbejder til området. Vi skal opstarte en ny 

ungdomsklimagruppe, arrangere Klimamarch for 4. år i træk, deltage i EUDP projektet der skal 

renovere og energioptimere 9 boliger i Albertslund, og så skal vi følge udviklingen inden for el-

biler og udarbejde informativt materiale om lyskilder i husholdningen. 

 

3. Affald. Målet er at fremme en bedre og mere effektiv affaldssortering. ACA skal hjælpe 

boligområder med design af lokale genbrugsgårde og sorteringssystemer, formidle erfaringer til 

boligområderne, tilbyde affaldskampagner og arbejde for hjemmekompostering. Endvidere skal 

vi deltage i ”Ren Kanalgade” og ”Affalds teamet”, samt arbejde for at få genetableret korpset af 

affaldsambassadører. 

 

4. Vand. Målet er et fortsat fald i vandforbruget til 100 liter pr. person i døgnet (2008 = 109 

liter). ACA skal hjælpe med vandsparekampagner og opfølgning på dem i boligområder, der 

overgår til individuel måling, og vi skal i samarbejde med grundejerforeninger lave lokale 

kampagner med husstandsomdeling af spare-perlatorer. 

 

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

omstillingsprocesserne. Derfor vil vi integrere Klimaudfordrerne i vores Netværk for 

miljøinteresserede albertslundere, samarbejde med og informere for Brugergruppen, knytte flere 

frivillige til Agenda Centeret, 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 løbende lave artikler til AP og månedlige 

fortrykte sider til beboerbladene. Antallet af besøgende på www.agendacenter.dk skal øges med 

25 %, vi skal oprette en profil på Facebook, udsende elektroniske nyhedsbreve og papirbaserede 

til Brugergruppen. Vi skal informere om Albertslund Delebil, oplyse om invasive arter, arbejde 

for flere grønne tage, deltage i lokale aktiviteter og landsdækkende kampagner, tilbyde 

rundvisninger og oplæg, være Grøn Butik, lave vores egen Agendaplan og skabe 

oplevelsesmuligheder omkring Agenda Centeret i Kanalens Kvarter. 

http://www.agendacenter.dk/
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7. Målsætninger 2015. Målet er, at vi i 2010 får formuleret mål for ACA i 2015. Derfor vil vi 

kvalificere vores vision om ”Albertslund som Bæredygtig by, inddrage andre i udviklingen af og 

beslutte vores mål for 2015, der skal afløse de nuværende 2010-mål. 

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) 

Leif Hennings (BO-VEST) – udtrådt maj 2009 

Morten Ovman (BO-VEST) – indtrådt maj 2009 / udtrådt december 2009 

Carsten Larsen (BO-VEST) – indtrådt januar 2010 

 

Udpeget af Kommunalbestyrelsen: 

Steen Christiansen, Næstformand (Kommunalbestyrelsen) – udtrådt december 2009 

Leif Pedersen, Næstformand (Kommunalbestyrelsen) – indtrådt januar 2010 

Kristoffer Kejser (Miljø- og Teknikforvaltningen) – indtrådt februar 2009 

Jan Holm (Miljø- og Teknikforvaltningen) – indtrådt februar 2010 

 

Ansatte i Agenda Center Albertslund (marts 2010): 

Povl Markussen  Centerleder  markussen@agendacenter.dk 

Helene Eskildsen  Projektmedarbejder eskildsen@agendacenter.dk 

Stiafen Loringett Projektmedarbejder loringett@agendacenter.dk 

Line Hvid Jacobsen Hjemmesideredaktør  hvid-jacobsen@agendacenter.dk 

Jørgen Hansen IT-support 

Per Storgaard Servicemedarbejder 
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Agenda Center Albertslund 

Kanalens Kvarter 32, 2620 Albertslund; tlf. 43 62 20 15 

E-mail: albertslund@agendacenter.dk  

www.agendacenter.dk 

Bestyrelsen den 4.3.2010 
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