HANDLEPLAN 2007
1. Lokalt agendaarbejde generelt. Målet er, at der foregår Agendaarbejde / er Agendaplaner i
samtlige byens boligområder i 2010. Derfor tilbydes boligområderne hjælp til udarbejdelse og
opfølgning af Agendaplaner i fbm. ”De små grønne regnskaber”. Vi tilbyder
ressourceforbrugsanalyser og områdetjek (af affald, vand, energi og grønne områder), informerer
for Brugergruppen og bakker op om miljø-nøglepersonerne i byen.
2. Affald. Målet er at fremme en bedre og mere effektiv affaldssortering. Derfor skal ACA stå til
rådighed for boligområder, der ønsker at ændre deres affaldssystem /genbrugsgård, arbejde på at
forbedre glassorteringen, følge indførelsen af de nye plast- og metalemballage fraktioner, og
informere om hjemmekompostering.
3. Vand. Målet er et fortsat fald i vandforbruget. Derfor skal ACA stå til rådighed for
vandsparekampagner i boligområderne; husstandsomdele spare-perlatorer i mindst et
ejerboligområde; hjælpe ”Røde forbrugere” og samarbejde med Spildevandscenteret.
4. Energi. Målet er, at energiforbruget falder, der omstilles til vedvarende energi og drivhuseffekten
mindskes. Derfor vil vi fokusere på ”Et ton mindre” kampagnen, få 3.000 albertslundere til at afgive
et Klimaløfte / bruge Miljøstyrelsens ”CO2 beregner”, inddrage unge i problemerne og løsningerne,
opsætte et stort solcelle anlæg på Forbrændingen, og fortsætte projekt ”Energibesparelser for
indvandrere”.
5. Trafik. Målet er, at mindske trafikkens miljøbelastning og fremme delebilismen, cyklismen og
den kollektive trafik. Derfor vil vi bakke op om Albertslund Delebil, en ny kommunal cykelpolitik,
KØF’s arbejde i forhold til motorvejsudbygningerne i vores område samt arrangere guidede
cykelture.
6. Det grønne område. Målet er, at fremme både en miljøvenlig pleje af de grønne områder og en
kredsløbstankegang. Derfor vil vi udarbejde statusnotater til boligområderne, lave havebesøg hos
private, kursusvirksomhed, fokusere på invasive arter og pesticider, samt udføre betalingsopgaver
som udarbejdelse af tilstandsvurderinger, plejeplaner og udbudsmaterialer.
7. Grønne butikker. Målet er, at inddrage butikkerne og gøre miljøet til et varemærke for butikkerne
i Albertslund. Derfor vil vi samarbejde med Miljø- og Planforvaltningen og Energitjenesten om
diplomeringsordningen ”Grøn butik”.
8. Netværk. Målet er, at udvikle samarbejdet lokalt og nationalt for at fremme miljøomstillingsprocesserne. Derfor vil vi støtte miljøinteresserede i Albertslund, være sekretariat for det
landsdækkende Netværk for Lokale Agenda 21 Centre, deltage i forskellige Erfa-grupper samt
forankringsarbejdet i Dogme 2000.
9. Information, demonstration og synlighed. Målet er, at informere om miljøforhold og inspirere til
miljøinitiativer i Albertslund – bl.a. for unge og børnefamilier. Derfor vil vi ansætte en
kommunikations- og kampagnemedarbejder, yde personlig rådgivning, lave artikler til AP og
beboerbladene, udgive nyhedsbreve, deltage i kampagner om kemikalier, Ren Kanalgade og Min
by – Ren by, lave udstillinger, følge de grønne tage, og udvikle oplevelsesmulighederne omkring
Agenda Centeret.

