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Beretning 2019 
Agenda Center Albertslund 

 

 

 

 

2019 var vores første år i Verdensmålenes tegn. Vi vil gøre: ”Verdensmål 

til Hverdagsmål” og vi valgte i særlig grad at arbejde med Mål 12: 

Ansvarligt forbrug og Mål 13: Klima. Ud af det kom bl.a. Stop Spild 

Lokalt, meget mere Miljøskole og så tog vi hul på projekt 500.000 nye træer 

i Albertslund – et ambitiøst projekt, der rækker ind i det kommende tiår. 

Samtidig havde vi samarbejder med 27 af byens boligområder. Tilsammen 

repræsenterer de 57 % af byens husstande. 
 

 

 

Bestyrelsen den 27.2.2020 
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Agenda Center Albertslund og Verdensmålene 

Albertslund skal være bæredygtig! Det er Agenda Centerets (ACA’s) mål. Og helt 

grundlæggende ser vi tre grundvilkår, der skal være opfyldt, før vi kan tale om, at byen er 

bæredygtig: 

1. Det skal være en Kredsløbsby. Ressourcerne skal bruges igen og igen - ellers slipper de 

op og bliver til affald og forurening. 

2. Det skal være en Vedvarende energiby. Energien skal komme fra vedvarende kilder - 

ellers bliver vi nødt til at bruge fossile brændsler, der slipper op, skaber forurening og 

klimaforandringer. 

3. Kulturen. I vores måde at leve livet på, skal vi stræbe efter bæredygtighed. Vi skal ville 

bæredygtighed – for bæredygtighed kommer ikke af sig selv. 

Samtidig tager vi udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål. Dem bruger vi som redskaber, 

trædesten og metode til at opfylde grundvilkårene. Opfylder vi Verdensmålene, er vi godt på 

vej til at opfylde grundvilkårene. Verdensmålene definerer de områder, der skal arbejdes med, 

og folder dem ud, så der kan handles på dem.  

To ting gør Verdensmålene særlig interessante: 

1. De rummer en erkendelse af, at verden hænger sammen. Det lyder egentlig banalt. Men i 

dag har vi økonomisk, politisk og administrativt opbygget vores samfund i siloer. Sektorerne 

skal være adskilte. Det er den måde, vi styrer de forskellige sektorer på - vand, affald, energi, 

sundhed, uddannelse osv. De må ikke blandes sammen. De må ikke have noget med hinanden 

at gøre. Økonomisk skal der være vandtætte skotter mellem dem. Men sådan er verden bare 

ikke. Med Verdensmålene erkendes det, at verden hænger samme. Siloer rør ikke ved 

hinanden. Men i virkeligheden griber sektorerne ind i hinanden. Derfor skal vi tænke på tværs, 

i sammenhænge og partnerskaber. 

2. Verdensmålene er indbegrebet af fællesskab. Verdensmålene konkluderer, at det er 

nødvendigt at arbejde med alle 17 mål på en gang. Afskaffer vi for eksempel ikke Fattigdom 

(mål 1), klarer vi heller ikke de andre mål. For mennesker der lever fra hånden til munden, har 

ikke overskud til at Uddanne sig (mål 4), Beskytte naturen (mål 15) og til at sikre Rent vand 

(mål 6). Og sikrer vi ikke Rent vand, kan vi ikke skabe Sundhed og trivsel (mål 3), 

Bæredygtige lokalsamfund (mål 11) og afskaffe Fattigdom (!). Og sådan bider målene sig selv 

i halen. Tydeligst med mål 13 - Klima. Får vi ikke klimaet under kontrol, stiger havet måske 

med 10, 20 eller 50 meter, og så vil al diskussion om Sult, Lighed, Uddannelse, Anstændige 

jobs og Fred i verden forstumme til fordel for, hvem vi skal efterlade, når vi nu skal ”klumpe 

os sammen på den jyske højderyg”. Målene hænger uløseligt sammen og udgør en helhed. Da 

ingen af os, kan arbejde med alle 17 mål på en gang, er vi dybt afhængige af, at andre arbejder 

med deres og har succes med dem. Vi er derfor forbundet i et skæbnefællesskab, hvor vi har 

brug for hinanden. Vi er ikke modstandere og fjender. Vi er fælles om det her. ”En for alle – 

alle for en”. 
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På vej mod Det bæredygtige Albertslund i 2019 

ACA's arbejde er bygget op om de tre grundvilkår for bæredygtighed - og det er denne 

beretning også. Endvidere har vi tilføjet et fjerde mere generelt og tværgående indsatsområde: 

 1. Kredsløbsbyen    side   4 

 2. Den Vedvarende energiby  side 10 

 3. Bæredygtig Kultur   side 11 

 4. Generelt    side 15 

 

Sidst i beretningen er der også afsnit om:   

 

 5. Kulturøkologisk Forening  side 17 

 6. Økonomi og medarbejdere  side 19 

 7. Handleplan 2020   side 20 

 8. Bestyrelse og ansatte   side 23 

 

 

 

  

Verdensmål plakater med lærere og pædagoger fra Egelundskolen udstillet i Stop Spild 
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1. Kredsløbsbyen - genanvendelse, vand og natur 

 

Affaldssorteringen går fremad – men målene er stadig fugle på taget. Et er at opstille mål, 

noget ganske andet er at opfylde dem. Det må kommunen og vi sande, når det handler om 

affaldssorteringen. Heller ikke i 2019 lykkedes det at nå op på de 50 % genanvendelse, som 

kommunen egentlig allerede havde sat for 2018. Det kræver en vedholdende og mangesidet 

indsats, når alle i byen skal ændre vaner og rykke i samme retning – og den indsats er altså 

ikke slut endnu.  

For vores vedkommende var vi rundt i en stribe boligområder for at tjekke fyldningsgrader og 

tømninger, lave tilpasning og dimensionere affaldsøer, følge op på ikke tømte beholdere, 

justere tømningsfrekvenser og håndtere klager. Vi hjalp de områder, der startede op, 

designede nye ordninger med placering og indretning, udarbejdede tegninger til arkitekter, 

inddelte nedgravede beholdere, lavede økonomiske beregninger, indhentede vognmandens 

godkendelse af placeringer, lavede byggeansøgninger og havde møder med leverandør. Vi 

indrettede indendørssorteringssystemer, lavede Kom-i-gang-med-at-sortere-folder, uddelte 

grønne spande, grønne poser og klistermærker, 

hjalp med lokale kampagner, opfordrede 

boligområderne til løbende at omdele grønne 

poser, udleverede Minimizere og affaldsskilte, 

lavede artikler til beboerbladene og 

informationsmateriale til uddeling.  

Vi holdt møder med driftspersonale, holdt 

oplæg for frivillige grupper og en senior gruppe, 

og vi havde en gruppe studerende fra Aalborg 

Universitet, til at undersøge og udarbejde 

anbefalinger til et boligområde. Dertil kom en 

stribe oplæg og undervisning. Dem redegøres 

der for i afsnittet om vores Miljøskole. 

Grønne poser og spande til uddeling 

Kommunen bestilte os til at lave en affaldskampagne. Det blev til fem videoer med voksne 

der hældte, tværede, kastede og smed affald i hovedet på deres børn. Pointen var: Hvis du 

alligevel ikke vil sortere dit affald, kan du lige så godt smide det i hovedet på dine børn med 

det samme – det rammer dem alligevel på et tidspunkt! Dertil kom en 6. video, hvor vi 

splittede et par skraldeposer ad, for at gennemgå kvaliteten af sorteringen. Videoerne blev set 

over 5.000 gange hver på Facebook. Endvidere lavede vi 7 plakater, under overskriften Hvert 

kilo tæller! En med hver fraktion. 

Vores mål er, at Albertslund bliver en kredsløbsby. Det betyder: 

- At alt recirkuleres. Affaldssorteringen og genanvendelsen maksimeres. 

- At vandets ikke forurenes, at vi sikrer en ren og rigelig grundvandsressource og at 

næringsstofferne i regn- og spildevandet recirkuleres. 

- At naturens kredsløb fungerer og vi skaber mere natur. 
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I forhold til den nye kommunale affaldsplan, som er under 

udarbejdelse, går en interessant overvejelse på, om målsætningerne med genbrugsprocenter 

for genanvendelsen ikke skal skiftes ud med, hvor meget genanvendeligt der fejlagtigt 

kommer i restaffaldet, og som vi altså går glip af til genbrug. Det vil formentlig give et mere 

præcist billede af, hvor langt vi er nået. Et eksempel: Jo bedre borgerne bliver til at undgå 

madspild, jo mindre madaffald bliver der smidt i Den Grønne til genanvendelse - og det får 

genbrugsprocenten til at gå ned! På papiret er det skidt, når genbrugsprocenten falder. Men i 

virkeligheden er det jo kun godt, når maden spises og ikke smides ud. 

Interessant er også, hvad de gør andre steder. På Sydhavnens genbrugsstation så vi, hvordan 

de understøtter iværksættere og hvor der ikke er personale i deres ”Drivhus”. Borgerne skal 

selv betaler med Mobile Pay. I Glostrup har de døgnåben, og i Brøndby har deres byttehus 

meget mere strikse regler end i Albertslund. Sammen med forvaltningen og en gruppe 

ejendomsfunktionærer besøgte vi Stena i Roskilde, der håndterer metal, og HCS i Glostrup, 

der modtager madaffaldet fra Albertslund. Og i Næstved blev vi præsenteret for Affald Plus’s 

undervisningskoncept.  

Andet vi har været rundt om: Sorteringsudstilling i 

vores vinduer. Søge pensionister til et nyt vikarkorps 

på Genbrugsstationen. Kan Minimalisme være med 

til at nedsætte forbruget? Ansvaret for 

affaldsordningen på Børnefestugen. Liste over 

foreninger og aktører til projekt om cirkulær 

økonomi. Håndtering af hele debatten om, hvad der 

sker med vores plastaffald (som altså ikke bliver 

brændt i Thailand!). Overgangen til det nye 

tværkommunale affaldsselskab. Oplæg om Sortering 

og affald i Værløse og udlån af vores køkkenskabe 

og låger med sortering til Ballerup kommune, og en 

stand på DAB’s konference om affald.   
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Stop Spild Lokalt - Albertslund. Foreningen 

er måske den hurtigst voksende forening i 

Albertslund nogensinde. På et år er den fra 

ingenting groet til 65 frivillige, der dagligt 

henter et halvt ton mad fra butikkerne og 

uddeler det, arrangerer fællesspisning en dag 

om ugen i Opstandelseskirken, pakker ”Glad 

Pakker” sammen med Udsatterådet til folk 

med særlige behov, og så i øvrigt har 3.000 

Facebook medlemmer. Det er et fænomenalt 

arbejde Stop Spild gør for at redde maden, 

redde klimaet, hjælpe udsatte borgere, skabe 

sammenhold og styrke lokalsamfundet. 

Stop Spild gør klar til uddeling 

En af Stops Spilds store udfordringer var at få egnede lokaler. Efter nogle måneder i Blokland, 

lykkedes det at komme ind i de tidligere Nordea-lokaler i A-centeret, men da bygningen skal 

rives ned, er det ikke en varig løsning. Samtidig er det også en udfordring, at varerne ikke må 

køres lige til døren.  

I det første halvår, var vi meget engageret i alt omkring opbygningen, udviklingen, formidling, 

organisering og konsolideringen af Stop Spild. Men da vi fik en langtidssygemelding i august, 

var vi nødt til at nedprioritere vores engagement i foreningen. Vi samarbejder og hjælper dog 

stadig, ligesom vi også har støttet arbejdet økonomisk i 2019 med kr. 17.150. 

 

Vandet løb opad 

Vandforbruget steg – ret markant endda. De officielle tal siger fra 88,5 liter per./døgn i 2017, 

til 95,3 liter i 2018 (tallene for 2019 har vi ikke endnu). Forklaringen ligger dels i den ekstrem 

varme sommer i 2018, og så i nogle måler-aflæsnings-tekniske-forhold. Noget tyder på, at 

forbruget i 2017 var aflæst urealistisk lavt.   

Giftfri have. Risby løb med sejren i vores 

Giftfri-have-konkurrence, som det boligområde 

med størst andel giftfrie haver. Næsten 1/3 af 

Risbys beboere har tilmeldt deres have som 

giftfri på www.giftfri-have.dk. Alle tilmeldte i 

Risby fik en Tørst - et lille træ, der er særlig 

god for biodiversiteten. I alt var 16 

boligområder med i konkurrencen, og alle fik 

tre Tørst, til deres fællesarealer. 243 haver i 

Albertslund er registreret som giftfrie. Det gør 

Albertslund til et af de steder i Danmark, der 

har den højeste koncentration af Giftfrie haver.  

Risby vandt Gift-fri-have-konkurrencen 

http://www.giftfri-have.dk/
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Grønnere vaner. De 5 mindre områder i 

Midtbyen, Rønne Alle, Enighedsvej, 

Kastanie Alle, Kastanievej og Fængselsvej, 

inviterede vi til at få Grønnere vaner. Det 

går ud på, ved et hjemmebesøg, at gennem-

gå familiens vaner og forbrugsprodukter, 

med fokus på forskellige rengørings- og 

pleje-midler, der ender i kloakken. Vi 

forærer dem de mest miljøvenlige udgaver, 

så de kan prøve dem af og forhåbentlig gå 

over til dem fremadrettet – for deres egen 

skyld og for rensningsanlæggets. Kun en 

husstand meldte sig!? Det var vi lidt 

forundret over. Vi plejer at have større 

tilslutning, når vi laver ”Grønnere vaner”.  

Aflæsning af målere. Renoveringerne af gårdhusene         Produkter til grønnere vaner 

i Syd og Vest har gjort det vanskeligt, for ikke at sige  

umuligt for beboerne at aflæse deres forbrug, fordi måleren er placeret i et aflåst teknikskab. 

Det giver selvsagt nogle udfordringer, når man gerne vil følge med i sit forbrug – og måske 

især, når man ”kommer hjem til et nyt hus” efter genhusning. Det gør det endnu mere aktuelt, 

at kunne aflæse sit forbrug på en App på telefonen, men der er teknikken og HOFOR ikke helt 

endnu. I den proces sidder vi midt mellem beboerne, Bo-Vest og HOFOR og formidler og 

prøver at finde løsninger.  

HOFOR. ACA har et tæt samarbejde med HOFOR, bl.a. fordi Povl er Forbrugerrepræsentant 

i bestyrelsen. Det er altid en fordel at vide, hvem man skal henvende sig til, når det går ud 

over folks nattesøvn, at løse dæksler i vejbanen larmer, når bilerne kører over dem, når et 

ledningsbrud driller og skal håndteres, når der er lavvande i Kanalen, når der igen-igen er 

problemer med skottet ved Vandhaverne, eller når man synes den er gal med vandregningen. 

Samtidig er vi også en aktiv deltager i HOFORs netværk for NGO’ere. Årets NGO-møde blev 

holdt i Albertslund, hvor vi fremviste Kanalen og de Våde Enge, og fortalte om arbejdet med 

natur og biodiversitet i Biotopia. Mere end 50 deltog – de fleste var fra Albertslund. Mødet 

blev fulgt op af en interessant tur til vandværket i Lejre og to kildepladser, for at se og høre 

om pleje og biodiversitet på HOFORs 

arealer, som vi havde lavet et notat til 

HOFOR om. Også på den tur var der 

stor deltagelse af albertslundere. Vi er 

naturligvis meget glade for den 

interesse vandet har i Albertslund, og 

ville ønske at interessen i de andre 

kommuner var lige så stor, for rent 

vand er ikke noget, vi kan tage for 

givet. Det kræver stor opmærk-

somhed. 

NGO’erne i De Våde Enge 
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Andet. Som opfølgning på vores forsøg i 2018, med at komme skodder i store vandglas med 

fisk i, for at vise, at skodder i naturen er det rene gift, har vi anskaffet en lille praktisk 

støvsuger til at opsamle skodder i Kanalgaden. Dels for at synliggøre hvor mange skodder der 

smides, og dels for at kunne lave ”skod-kunst” - det bliver i 2020. De boligområder, der 

brugte meget vand i 2018, fik vandtjek-tilbud til beboerne, og de der lå i den lave ende fik 

”Godt gået”. Det var VA Kanalen, Albertslund Nord AB, Banehegnet, Gårdene leje, og 

Hyldespjældet. Temaet for vores boder til sommerfesten i Nord og bydelsfest i Kanalens 

Kvarter var både forbrug, hvad vi kommer i kloakken og grundvandsbeskyttelse. På årets 

Brugergruppetur, der havde fokus på vand og håndtering af regnvand i Albertslund, viste vi 

rundt i Biotopia.  I Gate 21 deltog vi i et seminar om klimatilpasning, og i Esbjerg var vi med 

på DANVAs Årsmøde. På VA’s generalforsamling var vi involveret i et forslag om at udfase 

sprøjtegifte i VA’s afdelinger – det blev vedtaget. I VA 4 Række og 4 Syd anskaffede de en 

traktor med ukrudtsdamper, hvortil de skulle have lov til at hente vand i Kanalen – det fik de. 

Og Ishøj forsyning hyrede 

os igen til at stille op med 

en bod på det årlige 

arrangement på Thorsbro 

vandværk. Og så er der 

hele arbejdet med at 

etablere 500.000 nye træer 

i Albertslund. Det handler i 

høj grad om sikring af 

drikkevand og håndtering 

af regnvandet, men det 

runder vi i det næste afsnit 

om mere natur.      

                                                          Ukrudtsbekæmpelse med vanddamp i Syd 

10 % mere natur 

10 % mere. Det anslås at om 35 år, vil der bo dobbelt så mange mennesker i verdens byer! Af 

hensyn til os selv, naturen og klimaet vil vi derfor, sammen med Naturgruppen, skabe 10 % 

mere natur i Albertslund. Det kræver kvantitative tiltag: Altså flere m2 natur – grønne tage, 

grønne facader og omlægning fliser og asfalt til grønt! Men først og fremmest kræver det 

kvalitative tiltag: Altså en rigere natur, der hvor der allerede er grønt – mere biodiversitet! 

Konkret har vi Biotopia i Birkelundparken, hvor vi viser forskellige måder at skabe mere 

biodiversitet. Og så arbejder vi på at få etableret 500.000 nye træer i Albertslund. 

Biotopia – til demonstration, inspiration og undervisning. I Biotopia skrider arbejdet 

fremad. Vi har fået lavet det store grusbed, som i 2020 vil være fyldt med blomster og urter til 

glæde for beboerne i de store insekthoteller, vi løbende bygger videre på. Og HOFOR er ved 

at være klar til at renovere Svinepytten. Det betyder, at vi får en permanent sø i Biotopia og 

dermed adgang til vand. Den ”daglige” pleje i Biotopia har Kulturøkologisk Forening 

heldigvis påtaget sig. Det er guld værd for os i Naturgruppen og ACA, der så har mere 

overskud til planlægning og udviklingsprojekter. 



9 

I 2019 havde vi besøg af 2 grupper spejdere 

(der arrangerede posteløb og hjalp med at 

bygge på insekthotellet), flere skoleklasser, 

Brugergruppen, en stor gruppe internationale 

gæster og et filmhold fra Next, samt naturligvis 

en masse borgere, når vi holdt ”åbent hus” og 

uddelte tørst. Vi havde også gæster fra Høje 

Taastrup, der vil forsøge at lave noget 

tilsvarende i Hakkemosen.  

               Spejderne giver en hånd med i Biotopia 

500.000 træer. Med 500.000 nye træer vil vi være rigtig langt med at nå 10 % mere natur. 

Gennem 2019 har vi gødet grunden for projektet. Vi har tegnet og fortalt, argumenteret og 

snakket - med Vestskoven, kommunen, grundejerforeninger, boligselskaber- og afdelinger, 

naturfolk, presse, borgere og politikkere. Og vi har mødt stor interesse og opbakning. De første 

732 træer fik vi da også allerede meldt ind i 2019 af borgere og 11 boligområder. Der er 

naturligvis langt til 500.000, men hvert træ er et helt nødvendigt skridt på vejen til visionen. 

På initiativ fra Naturskolen, fik vi plantet 17 træer i en Verdensmållund, der ligger nabo til 

Biotopia. Det engagerede 350 skoleelever. Verdensmållunden lægger et yderligere lag på 

muligheden for god undervisning i 

området.  

I øvrigt har Mogens Lykketoft, der 

var formand for FN’s 

generalforsamling i 2015, da 

Verdensmålene blev vedtaget af 

alverdens statsledere i FN, sagt ja til 

at være projektor for projekt 500.000 

træer i Albertslund. Det, synes vi da 

egentlig, er lidt stort! 

Elever måler omhyggeligt op til 

træerne i Verdensmållunden…  

… og siden er der indvielse med taler  

Andet. Vi har en liste med 260 

mailadresser, vi løbende sender 

nyheder til. Alle kan komme på 

listen. På Grøn Dag fik vi 50 nye 

mailadresser, selv om ”alt” gik galt, 

fordi vognmanden svigtede, da han 

ikke nåede frem som aftalt, med de 

Tørst vi ville dele ud, til folk der 

skrev sig på vores mailliste. Men på 

trods af det, fik vi altså 50 nye til 

listen, så det var ikke så ringe endda. 

40 fra mailnetværket deltog i vores 
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bustur til Økologiens Have i Odder. 

En meget interessant og lærerig tur, 

med rigtig gode tilbagemeldinger fra 

deltagerne. Den have kan anbefales. I 

boligområderne har vi rådgivet VA 4 

Nord, VA 4 Række, Den Østrigske 

villaby, DIK, AB Syd og 

Miravænget. Det har været lige fra 

snakke og gode råd, til et besøg, 

oplæg på beboermøde og 

beplantningsplaner. Ved ACA har vi 

selv plantet to æbletræer og nogle 

grantræer. BL’s beboerblad var på 

besøg, da de skulle skrive om natur i 

boligområder, og vi har deltaget i et 

Vejret i Odder var tvivlsomt, men turen var spændende   partnerskabsmøde for ejer- og 

           lejerboliger om biodiversitet 

og forskønnelse af grønne områder. Generelt mærker vi en stigende interesse for natur og 

biodiversitet rundt om i boligområder og –selskaber - f.eks. var det et tema på Bo-Vests 

konference for alle afdelingsbestyrelser. 

 

2. Den Vedvarende energiby 

Energi var ikke et prioriteret indsatsområde i 2019, men det var Klima, som hænger uløseligt 

sammen med Energi. Imidlertid hænger Klima også sammen med mange andre 

indsatsområder, og derfor indgår klima også i resten af beretningen. Her blot dette:    

Med vores varmefølsomme kamera var vi på 8 hjemmebesøg. Vi informerede om 

Lavtemperaturfjernvarme og lavede et notat om varmepumper. Herstedøster menighedsråds 

blad kom forbi, da de skulle lave en artikel om klima, og vi skrev tekster til Grønt regnskab 

for kommunen. For Albertslund Delebil lavede vi en artikel til Albertslund Posten, og vi 

deltog i den kommunale arbejdsgruppe om opstilling af ladestandere til el-biler først og 

fremmest i boligområderne. 

Da der var skolestrejker for klimaet, informerede vi elevrådene om demonstrationerne og 

hjalp nogen af de elever, der deltog, med en artikel til Albertslund Posten. De unge på 

gymnasiet fik en Klimafolder, og selv opfordrede vi til og deltog i Folkets klimamarch den 25. 

maj. 

 

Vores mål er, at Albertslund bliver en Vedvarende energiby. Det betyder: 

- At energiforbruget skal minimeres. 

- At den vedvarende energi, vi har i byen, bliver udnyttet. 

- At den energi vi er nødt til at importere, kommer fra vedvarende energikilder.  
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3. Bæredygtig kultur 

 

Agenda Centerets Miljøskole. Det er en ”skole”, der foregår i institutioner og boligområder, 

i foreningslokaler og på skolerne, på cykel og i vores lokaler. Miljøskolen er for unge og 

gamle og dem imellem. I takt med at vi i stigende grad arbejder med Verdensmålene, tænker 

vi også at styrke Miljøskolen. Viden, dannelse, handlekompetence og fællesskab om 

Verdensmålene kan vi kun få for lidt af. 

Heldigvis oplever vi en stigende interesse for og efterspørgsel efter, det vi kan, fra mange 

sider. Det følgende afsnit kan derfor nok føles lidt langt, men omvendt synliggør det 

udmærket både bredden i indhold og målgruppen.   

På Agenda Centeret har vi haft besøg af 7 

grupper af skoleelever, der skulle høre om 

alt fra fremtidens mad og Stop Spild 

Lokalt, til solceller, solfangere og 

Verdensmål. Vi har holdt to kurser om 

Verdensmålene for Tandplejen, er blevet 

interviewet af tre studerende fra Ålborg 

Universitet om byudvikling og vi har haft 

besøg af 3 gymnasiegrupper og en hel 

gymnasieklasse, der hørte om ACA, 

Albertslund, Verdensmålene og 

klimasikring. Interessant nok mente 95 % 

af eleverne, at de var mere miljøbevidste 

end for 1 år siden!  

Miljøskolen udendørs 

Vi har undervist alle klasser på 

Lilleskolen og alle 27 klasser på 

Herstedlund skole i affaldssortering. I 

forhold til de andre skoler, vi underviste 

i 2017, var det tydeligt at mærke, at flere 

af børnene allerede var vant til at sortere 

hjemmefra. Vi har talt om affald i 

Kærmosen og lavet lege og opgaver 

med affaldssortering i Hyldespjældets 

børnehave, hvor vi også arrangerede 

byttemarked.  

 

                     Kø i Miljøskolen 

Vores mål er, at bæredygtighed bliver den almindelige norm. Det betyder: 

- At bæredygtige valg bliver fremherskende i hverdagslivet. 

- At bæredygtige valg bliver fremherskende i de politiske beslutninger. 

- At det bliver nemmere og billigere at handle bæredygtigt. 
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På Børnefestugen var vi i to dage 

med Verdensmål / Hverdagsmål og 

smoothie-cykler, hvor børnene kunne 

blende deres egen smoothie ved at 

give den gas på motionscykler. I 

Miravænget var vi med Verdensmål 

og biodiversitet. I Hyldespjældet 

handlede det om Verdensmål, i 

bofællesskabet i Humlehusene om 

økologi, i ABC’s mødregruppe om 

”Grønnere vaner” og på Greve 

sprogskole om bæredygtighed. 

Der blev cyklet igennem på 

smoothie-cyklerne på Børnefestugen  

For undervisningsministeriets 

internationale kontor fortalte 

vi om Albertslund og 

Verdens- og Hverdagsmål, på 

Aalborg Universitet om 

ACA, og samme sted fra, 

havde vi besøg af en PhD-

studerende om målet med 70 

% CO2 reduktion. I Ældre 

Højskolen på Damgårdshave 

stod den på Verdensmål for 

65 pensionister. På rådhuset 

fortalte vi en gruppe spejdere 

om Verdensmålene og 

Albertslund.  

 

Verdensmål i Ældrehøjskolen  

En 5. klasse på Copenhagen Cityschool fik undervisning om klima. Og på Galgebakken gik vi 

sammen med Galgebakken, DN og biblioteket om et offentligt arrangement med Anders 

Morgenthaler, hvor der kom 50 betalende deltagere, og vi fik (selvfølgelig) snakket 

Verdensmål. I Herstedøster var vi 

medarrangør på bivokswrap-

workshop, og så blev vi inviteret 

af Socialdemokratiet til at holde 

1. maj tale på Birkelundgård om 

Verdensmålene og igen til et 

møde i forbindelse med 

Folketingsvalget.  

 

Morgenthaler om at være, eller 

ikke være, Frelst. 
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Der er nu tradition for, at vi holder fire indledende oplæg for eleverne fra alle skolernes 6. 

klasser og deltager i forløbet op til elevernes byrådsmøde i februar.  

Som den første skole havde Egelundskolen temauge om Verdensmålene. Vi var med i hele 

forløbet, lavede et større inspirationskatalog til lærerne, havde bod med Verdensmålquiz, 

Hverdagsmål og servering af Chili sin carne. Dertil lavede vi ikke mindst plakater med 35 

lærere, hvor de fortalte hvilket Verdensmål de støttede. Plakaterne brugte vi også på Facebook 

og til udstillinger. I skolernes Scienceuge havde vi 14 arrangementer. Otte klasser fik et oplæg 

om vand, og seks klasser var på cykeltur for at se på vand, klimasikring og natur.  

Andre har også være med på tur. 

Tre cykelture i samarbejde med 

Ældrerådet. En med 

Ungdomsskolen. To cykelture med 

en gruppe teknikkere fra 

venskabsbyen Richany i Tjekkiet – 

en i Albertslund Syd og en i Nord. 

En tur med en gymnasieklasse og en 

tur med ABC og VOKS. 28 

internationale gæster fra Danida og 

DTU fik en grundig præsentation af 

Albertslund i bus, og for nye 

kommunale medarbejdere var vi 

traditionen tro guider på en længere 

gå- og bustur kommunen rundt. 

           Internationale Danida-gæster i Biotopia 

Affaldsindsamling. Vi bakker op om DN’s årlige affaldsindsamling ved at hjælpe med 

organiseringen og praktikken omkring de lokale indsamlinger i boligområderne, institutioner 

og skoler. På Lilleskolen, i Stensmosen, Sydstjernen, Tranekæret og Kærmosen underviste vi om 

affald i naturen, mens Ungdomsskolen kom med på en cykeltur med indlagt affaldsindsamling. 

Vores oplevelse er, at flere personer deltog i boligområderne end tidligere – faktisk omkring 

150! Flere enkeltpersoner har også selv henvendt sig, for at låne en affaldssnapper. I stedet får 

de en snapper forærende – i den gode sags tjeneste giver vi gerne!  

Udfordret byttereol. Vi har en god 

aftale med Røde Kors om, at vi får 

det til vores byttereol ved ACA, de 

ikke kan bruge, og vi kører det, vi 

ikke kan bruge, videre til 

Genbrugsstationen. Men i årets løb 

blev vores reol desværre ødelagt et 

par gange, og der blev stillet 

storskrald ud til den, som vi ikke kan 

håndtere. Derfor fik den en pause hen 

over sommeren. Da den igen blev 

ødelagt i efteråret, har vi ikke sat en 

ny op – endnu, for vi har ikke opgivet 

den.  

                    Venter på at blive taget... 
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Drivhuset. Vi har været med i og omkring Drivhuset fra den spæde start. Men nu har vi fået 

en lidt mere tilbagetrukket rolle. Vi deltager stadig i møder, udsender fællesmails, vikarierer, 

har hjulpet med artikel til ”60+” og bidraget til den ”håndbog” passerne har udarbejdet, men 

vi skal ikke organisere og ”drifte” Drivhuset. Det er ikke en Agenda Center opgave.  

Grøn dag. Udover at hjælpe kommunen med at organisere dagen, lavede vi i år også 

udstillingen ”Memory lane” i anledning af Grøn Dags 30-års jubilæum. I vores egen bod 

havde vi fokus på tekstiler og turisme i Albertslund og Danmark – uden fly.  

Verdensmål i A-centeret. For at 

sætte fokus på Verdensmålene bestilt 

kommunen ”Koncept Aarhus”, til at 

stille op i A-centeret 6 gange i løbet 

af året. Hver gang deltog vi med en 

bod. Selvom det var et synligt og 

gennemført konceptet, med kendte 

talere som Jesper Theilgaard, Jesper 

Skibby og Anne Hjernø, blev ingen 

af dagene tilløbsstykker. Det 

bekræfter os i, at arbejdet med 

Verdensmålene også skal være lokalt 

forankret. 

 

Med Hverdagsmål i A-centeret 

20’erne er Verdensmålenes årti! Vi opfordrer til, at man sætter sig Hverdagsmål i 

Verdensmålenes tegn. Ved en hver lejlighed tegner og fortæller vi derfor om Verdensmålene, 

og vi har lavet et postkort, hvorpå man kan skrive sit eget personlige Hverdagsmål. Det gør vi 

fordi 20’erne bliver et helt afgørende årti. Klimaforandringer, sult og nød, tørke og 

oversvømmelser, konflikter og krige har vi allerede, så spørgsmålet er, om vi i det globale 

fællesskab kan finde ressourcerne og viljen til at håndtere dem på en retfærdig, human og 

tilstrækkelig måde – inden det går helt galt. Det er det, Verdensmålene handler om. De er den 

globale dagsorden for at 

håndtere udfordringerne. Men de 

gør det ikke af sig selv. De skal 

fyldes med energi og omsættes 

til handling, ellers forbliver de 

ord og gode intentioner. De skal 

gøres konkrete og nærværende. 

Vi skal tage ejerskab til dem, 

uanset hvem vi er, og hvor vi 

bor. Vi skal bidrage, med det vi 

kan og gøre os selv til en del af 

løsningen. Vi skal tage 

Verdensmålene til os, ved at 

oversætte dem til handling i 

vores egen hverdag. 

           Postkort for Hverdagsmål 
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4. Generelt 

Samarbejde med 27 boligområder. I Albertslund har vi registreret 81 boligområder. I 2019 

havde vi kontakt med de fleste af byens boligområder og konkrete samarbejder med 27 af 

dem. Tilsammen repræsenterer de 57 % af byens husstande. For at komme rundt i hele byen er 

vores mål, at have konkrete samarbejder med samtlige 81 boligområder i løbet af 5 års 

perioden 2016 - 2020. Ved udgangen af 2019 var vi nået op på 71.  

Netværket for de 17 Verdensmål i Albertslund. Vores netværk fik nyt navn i 2019. 

Tidligere hed det Miljø- og affaldsnetværket. Nu hedder det Netværket for de 17 Verdensmål i 

Albertslund. Omkring 400 er med i det. De modtager løbende nyhedsmails og invitationer. De 

andre netværk vi sender ud til at ”10 % mere natur”, ”De frivillige i Drivhuset”, 

”Kulturøkologisk Forening” og det landsdækkende ”Netværk for Lokalt Agenda 21 arb  ejde”. 

Til Folkemøde på Bornholm. 

Vi havde håbet på, at kunne have 

et telt sammen med de andre 

lokale centre i Danmark, hvor vi 

kunne sætte fokus på 

betydningen af det lokale arbejde 

for bæredygtig omstilling. Men 

det viste sig, at vi stort set var de 

eneste, der havde kapacitet til at 

deltage, så teltet udviklede sig i 

stedet til et ”Klima telt” for 

nationale organisationer. I teltet 

stod vi for to seancer. Én om at 

gøre Verdensmål til Hverdags-

mål, og én om biodiversitet i 

byen. Samtidig slog vi en bod op 

uden for teltet, hvor vi fik folk til         Indsamling af Hverdagsmål på Folkemødet 

at stille sig Hverdagsmål. Alt gik  

sådan set fint og det afstedkom også nogen presseopmærksomhed, da vi proklamerede, at vi 

ville etablere 500.000 nye træer i Albertslund. Men det lykkedes ikke at styrke vores Netværk 

for Lokalt Agenda 21 arbejde, så det er ikke på den måde, vi skal deltage på Folkemødet en 

anden gang. Og i det hele taget skal vi i Netværket nok holde os mere til vores 

koordinationsmøder, Erfa-møder (som det vi arrangerede i juni om De 17 Verdensmål) og 

Årsmødet (som vi arrangerede i maj med oplæg af Mette Reissmann, MF og Claus Ekman, 

Det Økologiske Råd). 

 

Vores mål er, at der foregår Agendaarbejde i samtlige 81 boligområder i 2016-20. Det 

betyder: 

- At vi hvert år samarbejder med et antal boligområder, der udgør mindst halvdelen af 

byens boliger. 

- At vi udvikler netværk, samarbejder og engagement.  

- At vi lave demonstrationsprojekter og oplysning. 
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ACA til debat i kommunens budget. Da det kommunale budget for 2020 skulle forhandles 

på plads, blev ACA bragt i spil. Det er naturligvis fuldstændig legitimt, at politikkerne også 

diskuterer ACA’s eksistens. Det skal de. Det, der bare er vigtigt, er, at diskussionen foregår på 

et faktuelt grundlag. Derfor udarbejdede vi et notat, der synliggjorde, at ACA skaber merværdi 

for byen, at vi gør en forskel i byens omstillingsproces og hvis vi ikke er her til at gribe nogen 

af de dagsordner, der er oppe i tiden og som kommunen gerne vil have sat, så skal der 

”opfindes” noget andet, der kan gøre det. Heldigvis endte det da også med, at der 

indholdsmæssigt ikke blev sparet på ACA. Samtidig ønsker kommunen, at vi sammen med 

Frivillighedscenteret og Stop Spild, flytter ind i Hedemarkens bibliotek (der skal nedlægges), 

og der skaber et Verdensmålhus. Det er en spændende tanke, og vi vil meget gerne være med 

til at udvikle et Verdensmålhus. Imidlertid er vi dog kritiske over for placeringen. Det bliver 

svært at skabe byens Verdensmålhus i et boligområde lidt væk fra alfarvej. Vi må se hvor den 

ender i løbet af 2020.  

Vores egen Agendaplan. Den laver vi hvert år for kontoret i Kanalens Kvarter 32. I 2019 fik 

vi i flg. Agendaplanen etableret nye plantekummer med krydderurter foran vores facade – til 

stor fornøjelse for forbipasserende, der kunne plukke en tot med hjem. I vinduerne lavede vi 

udstillinger om de 17 Verdensmål, Svanemærkede produkter, bæredygtige julegaver, tøj, ”Byt 

klorin”, ”Byt en pære” og vi har dyrket og foræret Væddeløbere, stiklinger og hvidløg væk. 

Artikler. I 2019 lavede vi to ”Nyt fra Brugergruppen” for Brugergruppens Arbejdsgruppe. 

Beboerblade og hjemmesider fik 10 fortrykte sider. Albertslundposten fik 34 artikler, samt 

bidrag til andre historier. 

Hjemmeside og Facebook. Hver uge opdaterer vi www.agendacenter.dk med nye 

miljøhistorier fra Albertslund og ”Ugens Tanke”. Den 31.12. havde ACA’s Facebookside 506 

venner (mod 442 ved årets start). På Facebook havde vi stor succes med bl.a. 

affaldssorteringskampagnen, men da vi forsøgte os med en julekalender, var vores held 

sluppet op…. I Love Albertslunds Facebookside havde 2110 venner mod 2125 ved årets start. 

Det afspejler, at der ikke har været selvstændig aktivitet på siden. 

Støtte til andre. For at understøtte det frivillige foreningsarbejde har vi været glade for at 

kunne hjælpe Naturfredningsforeningen, Drivhuset, Stop Spild, Næstehjælperne og Natur og 

Ungdom med at trykke materialer og såmænd også med fuglekasse-præmier til AIF 

badmintons bankospil. 

Og så var der VOKS – den nye socialøkonomiske virksomhed, der laver blomsterdekorationer 

i genbrugs ”potter og pander”. Vi var en del af Tænketanken, der var med til at udvikle og 

kvalificere VOKS, som så endte med en stor 3 årig bevilling fra Veluxfonden. Nu håber vi så 

bare, at den kan blive selvbærende. 

Andet. Vi administrerer Tagsagsfonden. På et beboermøde i AB Syd og på 

generalforsamlingen i Miljø- og Energicenteret Høje Taastrup blev vi brugt som dirigent. Vi 

har en god relation til ABC, har inspireret et frivillighedsprojekt i Ballerup, har givet en 

mindre bevilling til planter til Frivillighedscenteret, har hentet inspiration på Aalborgs 

Bæredygtighedsfestival, og så har vi udleveret hundredvis af lommeaskebægere, og solgt 

fuglekasser, insekthoteller, perlatorer og Verdensmål pins. 

http://www.agendacenter.dk/
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5. Kulturøkologisk Forening (KØF) 

KØF er en medlemsforening med egen bestyrelse, der bor sammen med ACA i Kanalens 

Kvarter. De ansatte i ACA er også sekretariat for KØF. Derfor kommer her en kort 

redegørelse for, hvad KØF lavede i 2019. 

Bydiversitet. Bortset fra tre sommermåneder, 

har der hele året været lys i skiftende farver på 

Kvickly-gavlen morgen og aften. Det er 

kommet i stand på KØF’s initiativ. I Kanalen 

udsmykkede KØF og graffitimalerne en 

betonmur med et vandmotiv. Der var god 

opbakning til det, og opfordringer til at 

udsmykke flere mure. Desværre skaller 

maleriet af, så det skal der først findes en 

løsning på.    

                                 Vandmuren i Kanalgaden 

Bydiversitet er forskellighed i bybilledet, og 

det arbejder KØF for. Så da det nye 

gymnasium skød i vejret i en grå/sort nuance, 

anbefalede KØF at sætte farver på.  

For fjerde år i træk lavede KØF en 

”Bydiversitets plakat” med eksempler på 

udsmykninger i byen skabt inden for det senest år.  

 

Et gråt syn i Albertslund bymidte 

 

 

Mere natur i Albertslund. Efter 16 sæsoner er 

KØF ved at have fået godt bugt med bjørnekloen i 

kommunen. Derfor har de fået overskud til at 

arbejde med et andet naturprojekt: Biotopia i 

Birkelundparken.                     

                      KØF i Biotopia 
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Store Vejleå Trampesti. Den 

sydlige og nordlige del af 

Trampestien blev skåret fra, så 

KØF nu kun vedligeholder den 

del, der går inde i den gamle 

spændende skov – hvor 

foreningen til gengæld 

udvidede med at rydde en 

sløjfe, så man nu kan komme 

rundt på helt nye nærmest 

urørte steder. Foreningen har 

også anskaffet en 

metaldetektor, for hvem ved, 

måske gemmer det sig noget 

spændende på Trampestien… 

Indvielse af den nye sløjfe på trampestien 

Årets lyspunkt 2019. Prisen er en anderkendelse for en ”ekstraordinær indsats for byen og 

fællesskabet”. I 2019 gik den til Stop Spild. På diplomet stod: 

Prisen tildeles i 2019: 

Stop Spild Lokalt Albertslund v. Malene 

Dyrholm der på kort tid har formået at 

skabe en imponerende stor organisation 

af frivillige, der indsamler overskudsmad 

fra butikker og deler det ud til alle, der vil 

være med til at redde maden. På daglig 

basis redder Stop Spild i størrelsesorden 

et halvt ton mad. Samtidig organiserer 

Stop Spild fællesspisning en gang om 

ugen.  

Det er imponerende og smukt, og det 

spiller bare lige ind i en stribe af 

Verdensmålene! 

Tak – I gør byen bedre! 

Malene Dyrholm fik årets pris 

Endvidere deltog KØF i ”Grøn Dag”, bl.a. med uddeling af kompostorm, donerede kr. 19.000 

til et solcelleanlæg på en udsat skole i Uganda, fortsatte den giftfrie bekæmpelse og 

overvågning af bjørneklo i Store Vejleådalen, engagerede sig i gruppen af lokale kræfter der 

ønsker at bevare Vridsløselille fængsel, udtalte sig til fordel til skoven og træerne i 

spørgsmålet om Radiogrunden og så blev det til 6 guidede ture ud i den albertslundske natur 

og kulturhistorie. 

KØF har to pladser i ACA’s bestyrelse. Valgt til pladserne er Knud Dahn (Robinievej) og 

Mikkel Ellung Larsen (BO-VEST). 

Hele KØF's beretning kan ses på www.agendacenter.dk 

http://www.agendacenter.dk/
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6. Økonomi og medarbejdere 

Det er afgørende for ACA at have et sundt økonomisk fundament. Gæld og dårlig økonomi vil 

tvinge os til at flytte fokus fra vores formål: Det Bæredygtige Albertslund. Derfor sætter vi 

ikke projekter i gang, vi ikke kan overskue økonomisk. Vi tilpasser altid udgifter og indtægter 

og prioriterer at have en fornuftig egenkapital. 

I 2019 havde vi 3 faste medarbejdere. Det var Povl, Helene og Signe (på 30 timer). Samtidig 

havde vi flere timelønnede. Tage, der står for IT-support og hjemmesideteknik. Jens, der er 

faglige konsulent på naturområdet, og Patrick der er handyman. Endelig havde vi en i 

jobtræning og en frivillig studerende. Imidlertid blev 2019 præget af, at vi efter sommerferien 

fik en langtidssygemelding. Det betød, at vi måtte omprioritere og skære opgaver væk. Først 

og fremmest gik det ud over vores engagement i Stop Spild. 

ACA’s grundfinansiering kommer dels fra varme-, affald- og vandtaksterne og dels fra 

skattemidler. Derudover har vi indtægtsdækket virksomhed og vi kan søge fondsmidler. Den 

indtægtsdækkede virksomhed udgjorde i 2019 kr. 230.000 eks. moms. Endvidere har vi en 

bevilling fra Friluftsrådet på kr. 72.500 til projekt ”10 % mere natur”. Den skal afrapporteres i 

2020. 

Økonomisk kom ACA ud af 2019 med et underskud på kr. 67.000. Da vi havde budgetteret 

med et underskud på kr. 221.000, er resultatet kr. 154.000 bedre end budgetteret. 

Alle kan søge ACA om økonomisk støtte til et lokalt miljøprojekt. Men for at være sikre på, at 

vi ikke kommer til at bevillige offentlige midler, vi har modtaget fra takster og skat, til 

projekter, som offentlige midler ikke må bruges til, opdeler vi efter aftale med Albertslund 

kommune og i samarbejde med vores statsautoriserede revisor vores egenkapital i midler, vi 

selv har tjent og midler, der stammer fra takster og skat. Ved udgangen af 2019 stammer hele 

vores egenkapital på kr. 601.000 fra midler, vi selv har tjent. 

For på sigt at sikre en ledelsesmæssig glidende overgang, besluttede bestyrelsen fra den 

1.1.2019, at indføre delt ledelse i ACA mellem Povl og Helene. Derfor overtog Helene 

samarbejdet med bestyrelsen. Imidlertid måtte den plan opgives igen, da vi fik 

langtidssygemeldingen. 
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7. Handleplan 2020 

Agenda Centerets årlige Handleplan tager udgangspunkt i de tre grundvilkår for 

bæredygtighed: 1. Vedvarende energi, 2. Kredsløb og 3. Bæredygtig kultur samt et 4. 

Generelt / Tværgående indsatsområde.  

 

ACA og FN’s 17 Verdensmål 

I perioden 2019 – 2023 vil vi have særlig fokus på FN’s Verdensmål.  

 

De 6 Verdensmål, der ligger tættest på Agenda Centeret, og som vi derfor vil prioritere, er: 

 

- Mål 6: Rent vand og sanitet 

- Mål 7: Bæredygtig energi 

- Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 

- Mål 13: Klimaindsats 

- Mål 15: Livet på land 

 

”Klimaindsats” vil vi gennemgående have særlig fokus på i alle 5 år. De øvrige mål vil vi hver 

især have i særlig fokus et år ad gangen.  

I 2019: Ansvarlig forbrug og produktion.  

I 2020: Livet på land. 

Vi skal sikre at større aktiviteter og kampagner inkluderer mindst 3 af de 17 Verdensmål.  

 

1. Den Vedvarende energiby 

Målet er, at Albertslund bliver en Vedvarende energiby. Derfor vil vi i 2020:  

Have fokus på FN’s Verdensmål om Klimaindsats, især gennem indarbejdelse i vores vidt 

forskellige indsatser – f.eks. i fht. forbrug, kød, tøj, affald, cykel, biodiversitet og ikke mindst 

træer. Tilbyde energitjek med termografering. Bidrage til kommunens klimastrategi, 

energispareplan, omstillingen til lavtemperaturfjernvarme og flere ladestandere / el-biler i 

boligområderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavere temperatur i 

fjernvarmerørene er en 

stor udfordring for hele 

byen 
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2. Kredsløbsbyen 

Målet er, at Albertslund skal være en kredsløbsby, hvor både organiske og uorganiske 

materialer recirkuleres. Derfor vil vi i 2020: 

Arbejde videre med FN’s Verdensmål om forbrug og produktion. Bidrage til kommunens nye 

affaldsplan og hjælpe borgere og boligområder med affaldssorteringen inde og ude, frem mod 

kommunens mål om 60 % genanvendelse i 2020. Fokus på Madaffald og plast.   

   

 

 

 

 

 

 

 

Der skal især 

fyldes grønne 

poser, for at vi 

kan nå i mål med 

affaldssorteringen 

 

 

Være sekretariat for og vedligeholde og udvikle ”Biotopia” i Birkelundparken og ”10 % mere 

natur i Albertslund” i samarbejde med Naturgruppen, frivillige og Kulturøkologisk Forening. 

Sørge for formidling til og organisering af 10 % mailnetværket. Stå for at arrangere 

arbejdsdage, åbent hus, undervisning mm. Engagere flere borgere og boligområder i arbejdet 

med at skabe mere natur i byen. Få plantet flere træer – målet er en halv million flere træer 

over de kommende år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er lang vej 

til 500.000 træer 

– men vi må jo 

bare komme i 

gang, for det er 

nødvendigt med 

mange flere 

træer! 
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Fortsætte vandspareindsatsen for at fastholde det lave forbrug, og samtidig have fokus på at 

beskytte grundvandet (ingen sprøjtegifte, mindre trykimprægneret træ og maling) og på 

spildevandet (færre kemikalier i kloakken og undgå (mikro)plast). Formidling omkring 

vandkredsløb, klimasikring og de Våde Enge. Få bioforgasset algerne/tangen i 

regnvandsbassinerne. Fortsætte det gode samarbejde med HOFOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt vi har de Våde 

Enge, når nu vejret 

bliver mere og mere 

vådt 

 

3. Bæredygtig kultur  

Målet er, at bæredygtighed bliver den almindelige norm i hverdagslivet, og at det bliver 

nemmere og en fordel at stræbe efter bæredygtighed. Derfor vil vi i 2020:  

Skabe forståelse omkring FN’s 17 Verdensmål og i regi af ”I Love Albertslund” lave en 

plakatserie om dem. Udvikle vores Miljøskole med de 17 Verdensmål og tilbyde skoleklasser 

undervisningsforløb bl.a. i økologisk- og klimamad. Undervise i scienceugen og børnebyrådet. 

Fortsætte samarbejdet med Drivhuset om formidling og frivillige. 

Understøtte ”Stop Spild Lokalt – Albertslund” efter behov. 

Hjælpe lokale delefællesskaber. Lave byttemarked i daginstitution og vedligeholde vores 

byttereol. Organisere indsamling på DN’s nationale affaldsdag.   

Få så mange som muligt til at sætte sig Hverdagsmål. 

 

4. Generelt / Tværgående 

Målet er, at der foregår Agendaarbejde i samtlige boligområder i perioden 2016-20. 

Derfor vil vi i 2020:  

Samarbejde med et antal boligområder, der udgør mindst halvdelen af byens boliger. Fortsætte 

samarbejdet med Brugergruppen og Affalds- og Miljønetværket. Ugentligt opdatere vores 

hjemmeside, og lave artikler til beboerbladene og AP. Vedligeholde oplevelser omkring 

Agenda Centeret, herunder skabe mere natur omkring Centeret. Være sekretariat for 

Kulturøkologisk Forening, og Netværket for Lokalt Agenda 21 arbejde i Danmark. 

Administrere midlerne i Tagsagsfonden. Udføre indtægtsdækket virksomhed og om muligt 

søge fondsmidler. Indgå i kommunale projektgrupper og lave ture for forvaltninger og nye 

kommunale medarbejdere. Revidere vores egen agendaplan og udarbejde en mere 

fyldestgørende Handleplan 2020. 
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8. Bestyrelse og ansatte 

Der er ni pladser i ACA´s bestyrelse. De besættes af seks borgere og tre kommunale 

repræsentanter. Af de seks borgere vælges fire af Brugergruppen og to af KØF. De tre 

kommunale repræsentanter udpeges af Kommunalbestyrelsen.  

Fra Brugergruppen: 

* Tove Jensen, Formand (VA 4 Syd)  

* Lars Bremer (AB Syd gård og række)  

* Rudi Tobisch (Godthåbsparken)  

* Birthe Yde Nielsen (Galgebakken)  

 

Fra Kulturøkologisk Forening: 

* Mikkel Ellung Larsen (BO-VEST) 

* Knud Dahn (Herstedlund)  

 

Udpeget af Kommunalbestyrelsen: 

* Leif Pedersen, Næstformand (SF) 

* Morten Bjørn (R) 

* Susanne Kremmer (Miljø- og Teknikforvaltningen)  

 

Ansatte i Agenda Center Albertslund: 

Povl Markussen  Centerledelse  markussen@agendacenter.dk 

Helene Eskildsen  Centerledelse eskildsen@agendacenter.dk 

Signe Haarh Landon  Medarbejder   landon@agendacenter.dk 

Jens Thejsen   Have- og landskabskonsulent 

Tage Jensen  IT-support og hjemmeside-teknikker 

Patrick Wilson  Handyman 
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mailto:landon@agendacenter.dk


24 

Agenda Center Albertslund – kort 

Vi er byens Miljø- og Verdensmålcenter. Vi vil gøre Albertslund bæredygtig! 

Derfor hjælper vi borgere og boligområder med at genbrug mere og med at spare på el, 

vand og varme. Vi arbejder for stop spild af mad, flere delefællesskaber, grønnere forbrug, 

økologiske produkter, solceller, delebiler og for mange flere træer og mere natur - uden 

gift! Vi har vores egen miljøskole, og vi udvikler nye ideer, afprøver nye projekter, 

informerer, laver ekskursioner, har et stort netværk og samarbejder med kommunen. Men 

vi er ikke en del af kommunen. Vi er uafhængige - og derfor først og fremmest din 

medspiller, når du vil gøre din hverdag og Albertslund lidt mere bæredygtig. 

I Agenda Centeret bor også Kulturøkologisk Forening. Det er en medlemsforening, der 

arbejder med Bydiversitet, Trampesti, synliggørelse af kulturhistorien, bjørne-

klobekæmpelse og solceller til Afrika. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

E-mail: albertslund@agendacenter.dk 

www.agendacenter.dk 

Facebook: Agenda Center Albertslund og I Love Albertslund 

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

