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Beretning 2016. En forudsætning for 

bæredygtighed er, at materialerne bliver 

brugt igen og igen i stedet for at blive til 

affald og forurening. I 2016 tog Albertslund 

et kæmpe skridt frem mod bæredygtighed. 

Med det nye affaldssystem, hvor alle 

husstande skal sortere i syv fraktioner, blev 

en vigtig grundsten lagt for at gå fra ”Køb-

og-smid-væk-byen” til den bæredygtige 

”Kredsløbsby”. Sådan indleder vi beretningen for vores arbejde i 2016. I årets løb havde vi 

konkrete samarbejder med 54 af byens boligområder. Tilsammen repræsenterer de 77 % af byens 

boliger! Og det handlede ikke kun om affald. 

Og bare som et lille kuriosum, fik vi såmænd også en sag på halsen, da nogen klagede til 

Konkurrencestyrelsen over, at vi udlåner radonmålere. Vi hjælper jo bare borgerne med at finde ud 

af, om de har for meget radon, så de kan få håndværkere til at gøre noget ved det. Det er ikke 

konkurrenceforvridning. Det skaber arbejde og sunde boliger. 

Men det kan du også læse mere om i beretningen. Du kan finde den på www.agendacenter.dk.  Vil 

du hellere have den på papir, så kontakt os. 

 

Mere natur i byen – ”Biotopia” i Birkelundparken. Natur kan man (næsten) ikke få nok af. Det 

er godt for krop og sjæl og mange andre ting – bl.a. huspriserne..! Derfor har vi sammen med 

Naturgruppen lavet et forslag til Kommunalbestyrelsen om etablering af et demonstrationssted i 

Birkelundparken. Vi kalder det for ”Biotopia”. Det skal være et sted for Natur, Oplevelse, Læring & 

Inspiration. 

I Biotopia skal Svinepytten genetableres som vandhul, og vi vil etablere sommerfugleland, 

brændemure, insekthotel, blomstereng, pindsvinebo, fuglekasser, vildroselund og ”Det frie 

klasselokale”, hvor skoleklasser og institutioner kan studere naturens mangfoldighed på nærmeste 

hold. Biotopia er tænkt som et 

dynamisk sted, hvor tingene kan 

udvikle sig og nye elementer komme 

til. Det skal være til inspiration for 

haveejere, almene boligområder og 

grundejere i øvrigt. Her kan man tage 

ideer til sig og enkeltelementer med 

hjem til realisering i haver og på 

fællesarealer. 

Vil du følge med i udviklingen af 

Biotopia på første hånd, så send en 

mail til markussen@agendacenter.dk, 

og kom med på maillisten.  

http://www.agendacenter.dk/
mailto:markussen@agendacenter.dk


 

 

 

Bruger du for meget vand – og vil du gerne 

gøre noget ved det? 

Har du fået din vandregning og tænkt, at den godt 

nok var lidt høj, så meld dig til vores 

vandsparekonkurrence, og bliv motiveret til at 

spare på vandet.  

 

Vi har i en årrække lavet vandsparekonkurrencer 

i boligområderne med god succes. Deltagerne har 

i gennemsnit sparet 20 % på deres vandforbrug, 

og har fået tillagt sig en masse gode vaner, som de har kunnet fortsætte med, efter at konkurrencen 

var slut. Men nu vil vi godt prøve med en konkurrence på tværs af boligområderne 

 

Konkret efterlyser vi familier, der bruger meget vand, og som gerne vil spare lidt på den konto. Der 

er kun to kriterier, man skal opfylde. For det første skal husstanden have et vandforbrug, der er 

højere end gennemsnittet i Albertslund. Dvs. at man skal bruge mere end 96 liter vand om dagen pr. 

person, hvilket svarer til 35 m3 om året pr. person. For det andet skal den bolig man bor i, have 

individuel vandmåler, så forbruget kan aflæses. 

 

Konkurrencen kører over 3 måneder, og der vil 

være fine præmier til de familier, der sparer på 

vandet. Kunne du tænke dig at deltage, kan du 

enten maile til landon@agendacenter.dk, eller 

ringe på 43 62 20 15. 

 

Hvor meget ryger forkert? 

Et er, hvor meget vi sorterer fra til genbrug, noget 

andet er, hvor meget genbrugeligt, der ryger i Rest-

fraktionen. Det har vi undersøgt. En kold vinterdag 

endevendte vi en nedgravet beholder i 

Hyldespjældet.  

 

31 % i Rest var faktisk madaffald og 7 % var plast. 

De andre fraktioner var der stort set ikke noget af. 

Så det er mad og plast vi skal fokusere på.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 
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