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Brugergruppen består af en repræsentant fra hvert boligområde. Når der handler 
om affald, vand, belysning, varme og kloakker indstiller Brugergruppen til 
Kommunalbestyrelsen. Her kommer en lille opsamling af noget af det, 
Brugergruppen havde på dagsordenen på sit møde i marts: 

Vedligehold af vand- og spildevandsledninger på privat grund. Da det er i 
fællesskabets interesse at vand- og spildevandsledninger er tætte, har vi i mange år haft 
en ordning i Albertslund, hvor det er HOFOR, der vedligeholder ledningerne. Det 
kræver dog en underskrift fra ejeren. For at få opdateret kartoteket, har HOFOR derfor 
sendt breve ud til alle 3.400 grundejere. Til dato har 40 % svaret, så HOFOR nu kan 
vedligeholde deres vand- og spildevandsledninger. De resterende får en ny henvendelse. 

Status på de nye affaldsordninger - og hvad nu? I 2017 blev 39,4 % af vores 
husholdningsaffald sendt til genbrug, og i februar eftersorterede Forvaltningen og 
Agenda Centeret 1.100 kilo restaffald fra 4 boligområder. Af de 1.100 kilo burde 480 
kilo være blevet sendt til genbrug – altså 44 %. Der er således et stort potentiale for 
forbedring, og derfor kan målet på 50 % til genbrug i 2018 også stadig nås. I den 
kommende tid vil der blive sat særlig fokus på bedre sortering, først og fremmest af 
madaffald, fordi man ved eftersorteringen kunne konstatere, at det især er madaffald, der 
ryger forkert i restaffaldet i stedet for i ”Den Grønne Pose”. 

Fjernvarme-temperaturen falder. Den 1.1. 2026 sænkes temperaturen i den 
fjernvarme der sendes ud fra Varmeværket. I dag kan vi som forbrugere være sikre på at 
fjernvarmevandet, der kommer ind i vores boliger er 70 grader. I 2016 bliver det 60 
grader = Lavtemperatur-fjernvarme. For at alle boliger kan være ”Lavtemperatur parate” 
til den tid, er varmeværket ved at registrere alle huse i byen, så man også selv kan se, 
hvad der skal til, for at ens eget hus er parat. Bedst vil det være at få husene efterisoleret 
og få skiftet døre og vinduer. Det vil også give et meget bedre og rarere indeklima, men 
ellers må man ty til supplerende el-varme, gasovn, radiatorventilatorer el.lign. Kontakt 
varmeværket for yderligere oplysninger, hjælp og energirådgivning. 

Endvidere blev Brugergruppens, Forvaltningens og Agenda Centerets beretninger 
godkendt. De vil blive lagt op på de respektive hjemmesider. 

Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt Brugergruppemedlemmet i 
dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 


