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Det gode og bæredygtige liv i og mellem de nyrenoverede huse 

Albertslund er i gang med en fysisk transformation. Fra en slidt by, til en nyrenoveret, moderne og 

teknisk ”perfekt” by, med lavt energiforbrug, godt indeklima og mere lys. I den anden ende kommer 

der en helt anden fysisk by ud af det, men det er ikke ensbetydende med, at trivsel, bæredygtighed 

og det gode liv opstår. De fysiske rammer gør det ikke alene. Det kan lige så godt ske, at vi lukker 

os inde i de nye fede og moderne og renoverede huse, så resultatet bliver en soveby, hvor ingen 

mødes om fælles udfordringer og muligheder. I givet fald vil renoveringen betyde et fald i 

livskvalitet og trivsel fremfor et løft. Det gode liv kan ikke bygges af kraner – det skal skabes af 

mennesker!  

Den slags tanker gør vi os i Agenda Centeret, for at finde svar på, hvordan vi skal håndtere den 

fysisk nye by. I den forbindelse har vi allieret os med Aarhus Universitet. Forskningen peger nemlig 

på nogle generelle dimensioner, som understøtter den enkeltes oplevelse af ”det gode liv”. Det 

handler om behag, engagement, meningsfuldhed og at opleve sig forbundet med naturen. Er disse 

fire faktorer til stede, vil den enkelte borger alt andet lige opleve at leve et bedre liv end, hvis de 

ikke er til stede. Vores udfordring er derfor at fremme de fire faktorer i hverdagslivet – og det 

arbejder vi på at konkretisere og realisere. 

Rækkehusene før og efter 

 

Energirenovering i Vest – møde den 16. juni 

Mange parcelhuse i Vest trænger, som resten af Albertslund, til at blive renoveret. De fleste steder 

er både loft, gulv, ydervægge og sokkel for dårligt isoleret i forhold til nutidens standard. Derfor 

inviterede vi sammen med Torben Lorentzen i april til to gange ”åben energirenovering” på 

Lodager, hvor Torben har renoveret sit 

parcelhus fra 1960’erne til et moderne 

energihus. I alt kom der 50 til de to 

arrangementer. Og nu følger vi det op den 

16. juni med et offentligt energi-

renoveringsmøde på Egelundsskolen, hvor 

man, foruden Torben, også kan møde 

diverse leverandører og Varmeværket til en 

god snak om, hvordan man kan gribe sin 

energirenovering an. 



Nye affaldsordninger – Agenda Centeret er med i processen 

Som bekendt skal vi have nye affaldsordninger, hvor vi skal sortere affaldet i flere fraktioner, bl.a. 

madaffald og plast. Agendacenteret er med i den proces kommunen kører med boligområderne og 

hjælper de boligområder, der gerne vil i gang med at omstille deres affaldssystem allerede nu. 

Lange Eng er således gået i gang med at sortere madaffald og plast i deres affaldsøer. I 

Rækkehusene i Syd er de klar til at sende nedgravede beholdere til alle fraktionerne i udbyd. 

Galgebakken er i fuld gang med et spændende forsøg, hvor alle fraktionerne sorteres i deres øer, og 

senest har de i Herstedvester Landsby besluttet at indgå i et forsøg med at etablere 3-4 ”miljøspots” 

på strategiske steder i Landsbyen, hvor landsbyboerne skal aflevere deres genbrugsfraktioner (glas, 

plast, metal og pap samt madaffald og papir). I Herstedvester Landsby skal de også prøve en 

ringeordning for både haveaffald og storskrald. 

 

Fra ”Gå-1-Ton” til ”Gå-1-Træ” 

Tidligere har vi for hver deltager i den årlige Klimamarch ”Gå-1-Ton” støttet energibesparende 

projekter rundt om i verden, så CO2-udslippet kunne blive nedsat med 1 ton. Men nu er vi i stedet 

gået over til at plante 

frugttræer lokalt for 

hver 3-4 deltager, der 

gennemfører. Aftalen 

er, at jo flere der går 

med, jo flere frugttræer 

bliver der plantet - og 

det gjorde 80 søndag 

den 25. maj. Det vil 

udløse 20-25 frugttræer, 

som formentlig vil blive plantet til efteråret. Hvor er ikke afgjort endnu, men træerne fra sidste år er 

plantet ved Roskilde Kro – det er i øvrigt Gule Gråstener, Ingrid Marie, Rubinola, Skovfoged og 

Rød Ananas. 

 

Kartoffeldyrkning 

Agenda Centeret har slået sig på 

kartoffeldyrkning. Vi har udleveret nogle 

hundrede spande til folk, der gerne vil dyrke 

kartofler, men som kun har lidt plads - og vi har 

selvfølgelig også en kartoffelspand i Agenda 

Centeret (så vel som kartofler i gavlbeddet og 

tomater i vinduerne). Det handler jo om at 

Dyrke, Høste og Spise byen :o) 

 

Følg med på www.agendacenter.dk Vi opdaterer hver uge vores hjemmeside med miljønyt fra 

byen og ”Ugens Tanke”. Og vil du løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send en mail 

til albertslund@agendacenter.dk 

Med venlig hilsen 
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