Handleplan 2011
Agenda Center Albertslund

Agenda Centeret skal med udgangspunkt i ”Det bæredygtige Albertslund”:
- Støtte, opmuntre og rådgive boligområder og borgere samt foreninger og grupper i deres
miljøbestræbelser, og
- Gennem egne initiativer, projekter og information, inspirere og drive omstillingen til bæredygtighed i
Albertslund fremad.

Agenda Centeret har følgende prioriterede indsatsområder i 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lokalt Agendaarbejde generelt
Energi og Klima
Affald, resurser og kredsløb
Vand
Netværk
Information, demonstration og synlighed

1. Lokalt Agendaarbejde generelt
Overordnet mål:
- At der foregår Agendaarbejde i samtlige boligområder, enten ved boligområdernes egen drift eller
med hjælp fra ACA i perioden 2011-15.
- At der hvert år i perioden 2011-2015 arbejdes med indsatser for fald i mængderne af affald
til forbrænding og deponi fra boliger og i forbrugene af vand, varme og el i boliger.
- At boligområderne i stigende grad deltager og engagerer sig i omstillingen til bæredygtighed.
- At resurseforbrugene skal falde i de grønne regnskaber frem mod 2015.
I 2011 vil vi derfor:
- Generelt og specifikt tilbyde hjælp med Agendaarbejdet i boligområderne.
- Systematisk sikre at der kommer til at foregå Agendaarbejde i alle områder i perioden 2011 - 2015.
- Konkret i 2011 lave samarbejder med mindst halvdelen af byens boligområder.
- Lave ring-på-kampagner i samarbejde med bestyrelserne i mindst tre boligområder (vand).
- Lave en større vand-, varme- og elkampagne på DIK-kollegiet.
- Samarbejde med MTF om Røde forbrugere.
- Huse og være sekretariat for Kulturøkologisk Forening.
- Endelig vedtage, optrykke og udsende ”Det bæredygtige Albertslund”.
- Indbyde særlig aktive miljøgrupper til en workshop om, hvordan vi kommer videre i forhold til
”Det bæredygtige Albertslund” – herunder især med Vedvarende Energi (VE).
2. Energi og Klima
Overordnet mål:
- Albertslund som 100 % Vedvarende energiby.
- At energiforbruget falder, den vedvarende energi i byen udnyttes og energiforsyningen udefra beror
på vedvarende energikilder.
- Agenda Centeret skal være involveret i opstillingen af mindst 25 nye Vedvarende Energianlæg i byen i perioden 2011-2015.
- At engagere byens borgere i og udvikle deres handlekompetence i fht. Albertslund som 100 %
Vedvarende energiby.

- At få skabt en fælles bevidsthed i byen om energiens betydning, drivhuseffektens alvor,
nødvendigheden af en energimæssig omstilling og de heri liggende samfundsmæssige muligheder
for at opretholde velfærdssamfundet.
- At bidrage til at få Kommunens Klimastrategi ført ud i praksis.
I 2011 vil vi derfor:
- Være med i opsætningen af nye VE-anlæg, så vi sikrer, at vi i perioden 2011-15 er
involveret i opstillingen af mindst 25 nye VE-anlæg her i byen.
- Yde lån til opstilling af to solcelleanlæg i A-centeret.
- Yde tilskud til private solcelleanlæg med 25 % pr. anlæg, dog maks. kr. 10.000.
- Sammen med Agenda Centrene i Taastrup og Køge arrangere et vindmølleseminar for kommuner,
erhvervsliv og boligorganisationer mhbp. opstilling af vindmøller på Vestegnen og Køge bugt.
- Arbejde for at Albertslund kan og vil investere i VE placeret udenbys (f.eks. kystnære vindmøller).
- Arbejde med VE-ejerformer mhbp. at både private, boligafdelinger og boligorganisationer kan få
flere muligheder for at investere i VE.
- Bidrage til gennemførelsen af kommunens Energispareplan.
- Følge og samarbejde med EUDP-projektet vedr. renovering af 9 prøvehuse. I takt med at husene
bliver færdige, bruge dem som inspiration og formidle erfaringerne.
- Deltage i renoveringen af Hyldespjældet ”Trin 2”, renovering af 10 boliger.
- Søge samarbejde omkring Masterplan Syd herunder de 5 prøvehuse i Lærken.
- Deltage i arbejdet for en Helhedsplan i Morbærhaven.
- Søge samarbejde med BO-VEST om røde varmeforbrugere hvor BO-VEST laver
fordelingsregnskaber.
- I samarbejde med DSB og kommunen arbejde for en grønnere station – herunder etablering af et
solcelleanlæg og begrønning.
- Søge samarbejde med MTF om et pilotprojekt der ved adfærdsændringer reducerer
resurseforbruget med 2 % i en eller flere kommunale afdelinger eller institutioner.
- Afholde Klimamarchen ”Gå-1-Ton” i efteråret i samarbejde med Stadion og Sundhedsrådet med
mindst 140 deltagere.
- Opreklamere WWF’s internationale Sluk-lyset-kampagne den 26.3.
- Være opmærksomme på at få unge med i klimaarbejdet – ikke mindst fra Gymnasiet/HF.
- Sammen med kommunen, Morbærhaven og Delebilen arbejde for at få etableret el-lade-standere
(og evt. batteriskift) til el-biler i Albertslund.
- Følge udviklingen inden for LED belysning og el-cykler og informere om dem.
3. Affald, resurser og kredsløb
Overordnet mål:
- At Albertslund bliver en kredsløbsby, hvor både organiske og uorganiske materialer recirkuleres.
- At fremme en bedre og mere effektiv affaldssortering.
I 2011 vil vi derfor:
- Formidle lokale erfaringer og materialer til andre boligområder, og arbejde for en effektiv
tilbagemelding til affaldsproducenterne og boligområder om fejl ved deres sortering.
- Tilbyde hjælp med design af genbrugsgårde.
- Arbejde for at optimere affaldshåndteringen i Kanalens Kvarter.
- Være med i processen om at etablere individuelle eller fælles genbrugsgårde i Syd.
- Samarbejde med MTF om udvikling og afprøvning af koncept for røde affaldsforbrugere.
- Arbejde for hjemmekompostering og bioforgasning.
- Arrangere et kompostkursus hvor deltagerne kan få kompostorm med hjem.
- Ajourføre og udsende ”indkøbsvogns-listen” til boligområder og butikker.
- Videreføre Doggybag-kampagnen i første kvartal (evt. længere).
- Bistå Dagcenteret med etablering af Doggybag-ordning.
- Fortsætte med Ren Kanalgade og fjerne affald og graffiti omkring ACA.
- I ”Affaldsteamet” i samarbejde med kommunens opsøgende misbrugsmedarbejder og ABC fjerne

affald i og forskønne Kanalgaden.
- Sætte skilt på ”vores” skraldespand i Kanalgaden med teksten ”Åben 24 timer i døgnet”, ”Må
fodres døgnet rundt” o.lign.
- Få stabiliseret og i højere grad engageret korpset af affaldsambassadører.
4. Vand
Overordnet mål:
- At sikre en ren og rigelig grundvandsresurse.
- At sikre recirkulering af næringsstoffer.
- At sikre øget nedsivning og anvendelse af regnvand.
- At sikre et tilstrækkeligt og robust afløbs- og afvandingssystem.
- At sikre et fortsat fald i vandforbruget til maks. 100 liter / per / døgn (2009 = 106 liter).
I 2011 vil vi derfor:
- Gennemføre vandkampagner i 3 ejerboligområde.
- Søge samarbejde med Vand A/S om røde vandforbrugere.
- Søge samarbejde med BO-VEST om røde vandforbrugere hvor BO-VEST laver
fordelingsregnskaber
- Samarbejde med hjemmeplejen om udlevering af spare-perlatorer.
- Gennemføre en ”Løber mit WC kampagne?”.
- Deltage i etablering af mindst et grønt tag.
- Oplyse om nedsivning og faskiner contra befæstning af arealer.
- Oplyse om regnvandsopsamling
- Oplyse om dyrkning og pleje uden kunstgødning og sprøjtegifte.
- Formidle lokale erfaringer og materialer til andre boligområder.
5. Netværk
Overordnet mål:
- At fremme den lokale miljø-omstillingsproces ved at samarbejde med og støtte miljøengagerede
albertslundere samt udvikle og hjælpe nye miljøinteresserede på vej.
- At fremme den nationale miljø-omstillingsproces ved at samarbejde med og styrke og udvide
netværket af lokale Agenda 21 Centre.
- At få flere samarbejdspartnere og knytte flere til Agenda Centeret.
I 2011 vil vi derfor:
- Samarbejde med og informere for Brugergruppen og arbejdsgruppen; herunder udgive
Brugergruppe-Nyt til beboerblade, Brugergruppemedlemmer og andre interesserede samt formidle
Brugergruppe-historier til AP.
- Sammen med Netværket sætte mere fokus på at få mere vedvarende energi i energiforsyningen.
- Arbejde med at knytte flere frivillige til ACA’s arrangementer og give flere mulighed for at være
aktive i regi af ACA.
- Afholde Netværksmøde om ”Det bæredygtige Albertslund" og vores mål for perioden 2011-15 slut
januar / begyndelsen februar.
- Være sekretariat for Netværket for Lokale Agenda 21 Centre. Herunder arrangere Årsmøde i
Netværket.
6. Information, demonstration og synlighed
Overordnet mål:
- At sikre information om miljøforhold og miljøinitiativer i Albertslund.
- At informere om / synliggøre borgernes egne handlemuligheder.
- At øge borgernes interesse for og engagement i det lokale Agenda arbejde.
- At gøre miljøoplysning nem for AP og beboerbladene.
- At udvikle gode demonstrationsprojekter.
- At synliggøre ACA.

I 2011 vil vi derfor:
- Lave kvartalsvise ACA-Nyt til Brugergruppen (papirbaseret).
- Udsende andre ACA-Nyhedsbreve elektronisk.
- Lave mindst 20 billedartikler til AP og bidrage med stof i øvrigt til omtale og artikler.
- Lave mindst 10 artikler / indlæg til beboerbladene.
- Lave et offentligt arrangement sammen med biblioteket.
- Lave cykelglæder fotoudstilling på biblioteket.
- Ugentligt vedligeholde vores hjemmeside; bl.a. med ”Ugens citat”.
- Sælge fuglekasser og andre relevante ting.
- Udstille i egne vinduer, lysavis på stationen og Center-tunnellen.
- Skabe oplevelsesmuligheder omkring Agenda Centeret.
- Udarbejde ACA’s egen agendaplan.
- Erhverve diplom på at vi er ”Grønt kontor”; alternativt fortsætte som ”Grøn Butik”.
- Lave egne kampagner. Herunder en jule-aktion.
- Udgive Når-du-flytter-hjemmefra-resurse-folder til unge.
- Reklamere, informere og besvare henvendelser om, samt varetage bogføringen for Albertslund
Delebil.
- Deltage i ”Grøn dag” på materialegården.
- Stå til rådighed med oplæg for folkeskoler, sprogskolen, hjemmeplejen osv.
- Lave rundvisninger og oplæg for gæster.
- Oplyse om invasive arter.
- Deltage i landsdækkende kampagner.
- Årets motto er: ”For et bæredygtigt Albertslund!”
- Markering af ACA’s 15 års jubilæum.
Bestyrelsen 9.12.2010

