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Det lykkelige Albertslund. Vi har nu nået 500 besvarelser i den store spørgeskemaundersøgelse 

om sammenhængen mellem trivsel og bæredygtighed. Det synes vi selv, er lidt imponerende, at så 

mange har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, 

der jo ikke hører til de mindste. Undersøgelsen foregår 

i samarbejde med Aarhus Universitet, og hvis 

lykkeforskerne derfra får held med at finde nogle 

tydelige sammenhænge mellem trivsel og det at have 

en bæredygtig livsstil, så får vi andre et godt grundlag 

at arbejde videre på – for hvis man trives med at leve 

bæredygtigt, hvorfor så ikke efterspørge mere 

bæredygtighed!? I løbet af september, kan man fortsat 

besvare spørgeskemaet. Klik ind via www.agendacenter.dk        Lykkeforsker Simon Elsborg holder 

                 oplæg i Kommunalbestyrelsessalen 

Nyt affaldssystem i Albertslund. I november skal  

Kommunalbestyrelsen beslutte, hvilke affaldsordninger boligområderne skal kunne vælge imellem 

her i byen. Forud for en sådan beslutning ligger der rigtig mange overvejelser, undersøgelser og 

beregninger. Hele den proces har kommunen bedt os om at hjælpe med. Det har været rimeligt 

omfattende, men nu kan vi snart se enden på det, og så glæder vi os til at hjælpe boligområderne 

med at vælge og indføre den løsning, der er bedst for dem.  

 

Og der er en klar stigning i interessen for affald. Det er ikke kun Brugergruppen og 

Kommunalbestyrelsen, der for tiden diskuterer affald. Rundt om i boligområderne er fokus på 

affald, sortering og håndtering også klart stigerne. I Agenda Centeret snakker vi med Hedemarken 

om en ny stor affaldskampagne. Vi skal i gang med en anden på DIK kollegiet. Nord har bedt os om 

et bud på en opgradering af deres affaldsordning – også til fremtiden krav. Galgebakkeforsøget, 

med fraktioner der samles, for så at blive skilt ad til genbrug på modtageanlægget, er i fuld gang. I 

Lange Eng er der især fokus på plast og den organiske fraktion. I Herstedvester blev forsøget med 

lokale miljøspots desværre ikke til noget, da tiden blev for knap. Men i Topperne er det hele 

skaktproblematikken, der spøger igen. Og så er der dem, der diskuterer, eller allerede har besluttet 

sig for nedgravede beholdere. Jo, der er gang i den på affaldsområdet – heldigvis!  

 

Styr på affaldet inde i huset – hvordan? Oven i har vi fået en ”lille hurtig opgave” for 

Miljøstyrelsen. De har gennemført nogle workshops med en masse kloge mennesker fra hele landet, 

om hvordan man kan indrette sig med affaldssortering i køkkenet. Det vil de nu gerne have afprøvet 

i praksis, og det har de bedt os om at gøre for dem. Så i tre forskellige boligområder, skal vi finde 3 

forskellige familier og sammen med dem udvikle de i alt 9 forskellige løsninger. Vi har tre måneder 

til opgaven, der har et budget på kr. 100.000. 

http://www.agendacenter.dk/


 

454 par sko til Afrika. Gennem flere år, har 

Kulturøkologisk Forening (KØF) doneret 

solcelleanlæg og –lamper til et børnehjem for 

gadebørn og til fattige familier I Uganda. 

Men da vi fik at vide, at børnene også 

mangler sko og skriveredskaber, som de selv 

skal sørge for, for at få lov at komme i 

skolen, så satte vi gang i en indsamling af 

børnesko i kommunens institutioner. Vi 

havde håbet på 234 par sko, som er antallet 

af elever, men vi fik 454! Plus 427 

kuglepenne, som de også mangler. Tusind 

tak for det! Alt er nu sendt afsted, og senere tager vi så lige en opsamlingsrunde mere til alle 

institutioner, for at få alt det med, der ikke kom med i første omgang.  

 

Flere og flere frivillige i Drivhuset. Der er run på Drivhuset, ikke kun af albertslundere der bytter 

og genbruger ting og sager, men også af frivillige, der hjælper med at holde Drivhuset på 

kommunens genbrugsplads åben om lørdagen. 22 tæller gruppen nu. Det er så mange, at de netop 

har besluttet også at holde åben om søndagen. Nye frivillige kan kontakte os i Agenda Centeret. 

I øvrigt holder vi næste workshop i Drivhuset søndag den 14. september kl. 11-13. Her kan man 

lave unikke kagefade, tallerkenopsatser og fuglecaféer ud af brugte tallerkner, kopper og glas. 

 

 
 

I Love Albertslund. Kampagnen vokser stødt og roligt. På Facebook har vi således passeret 1100 

venner, og der kommer hele tiden flere til. Kampagnens fokus er her i efteråret Høst og Spis Din By 

– og det har mange taget til sig. Senest cyklede 50 albertslundere med på vores æble-plukke-tur 

rundt til de gode æblesteder vi har i byen. Så nu gentager vi turen, men på en anden ugedag og et 

andet tidspunkt, for at andre også kan komme med. Det bliver onsdag den 17. september kl. 17.30 

med afgang fra badesøen.   

 

I Love Albertslund-dagen den 5. oktober. 

For anden gang inviterer vi på I Love 

Albertslund-dag. Den handler om, at være 

med til at forskønne byen. Om formiddagen 

kan man samle affald, plante blomster, fjerne 

ukrudt, beskære træer, feje, male eller 

reparere i sit eget boligområde. Kl. 13 mødes 

alle, der har været med, på Birkelundgård, 



 

 

hvor vi inviterer på underholdning, mad, drikke og 

udfordrende konkurrencer :o) 

Sidste år deltog mere end 160 beboere fra 14 

forskellige boligområder i I Love Albertslund-

dagen. 

Bor du i et område, hvor der ikke bliver lavet en 

fælles indsats, er du alligevel meget velkommen til 

at deltage på egen hånd – eller endnu bedre, prøve 

at samle en gruppe, der vil være med. Du kan enten 

tilmelde dig/jer på tlf. 43 62 20 15, på mail: 

landon@agendacenter.dk, eller i Agendacentret, 

Kanalens Kvarter 32. 

 

Byttemarked på Birkelundgaard den 26. okt. 

I oktober har vi også det store byttemarked, med 

mulighed for at finde alt man lige står og mangler – 

plus lidt mere. Tag det med hjemmefra, du ikke har 

brug for mere, men som stadig har en brugsværdi, 

og find så noget andet at gå hjem med. 

Byttemarkedet er delt op i afdelinger, og i år vil der 

være en særlig stor tøjafdeling. 

 

Bog-bytte-reol i Kanalen. Udenfor Agenda 

Centeret har vi opsat en bogreol til bytte-bøger.  

Bogreolen har døgnåbent, og er blevet taget rigtig 

godt imod af læse- og byttelystne naboer og 

forbipasserende i øvrigt. Vi var selvfølgelig lidt 

spændt på, hvordan det ville gå, men nu har den 

stået sin prøve i en måned, uden problemer. 

Klassikere og gode nye bøger forsvinder naturligvis 

hurtigt, men til gengæld kommer mange af dem 

også tilbage igen. Jumbobøger og dameblade er der 

også god ”salg” i. Men ellers er det altid 

spændende at tjekke reolen, for man ved jo aldrig, hvad man lige støder på  

 

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 

 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 
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