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Beretning 2020 

Agenda Center Albertslund 

 

 

Den 1. januar 2021 fyldte Agenda Center Albertslund 25 år. Samtidig 

ændrede vi navn til Albertslund Verdensmål Center.  

Det gjorde vi, fordi verden har udviklet sig, og derfor har FN også lagt 

Verdensmålene, som et nyt lag oven på ”Agenda 21” fra 1992, hvor parolen 

lød ”Tænk globalt – handl lokalt”. Verdensmålene lægger til, at alt hænger 

sammen. Verden består ikke af adskilte siloer. Siloerne rør ved hinanden og 

griber ind i hinanden. Derfor skal der tænkes og arbejdes på tværs, på 

tværs af problemstillinger og samfundets sektorer. Det er det nye lag, vi vil 

oversætte til albertslundsk og det gør vi under overskriften: 

”Gør Verdensmål til Hverdagsmål!” 

I beretningen her, handler det dog først og fremmest om alt det, vi fik 

bedrevet som Agenda Center Albertslund i 2020. God fornøjelse       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen den 1.3.2021 
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På vej mod Det bæredygtige Albertslund i 2020 

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

skal være opfyldt for at en by er bæredygtig: 

1. Det skal være en Kredsløbsby - hvor ressourcerne bliver brugt igen og igen, så der ikke 

opstår mangler, affald og forurening. 

2. Det skal være en Vedvarende energiby – hvor energien kommer fra vedvarende kilder, så 

den ikke slipper op, skaber forurening og klimaforandringer. 

3. Vi skal have en bæredygtig Kultur – vi skal ville bæredygtighed, for bæredygtighed 

kommer ikke af sig selv. 

De 17 Verdensmål er de redskaber, vi skal bruge for at realisere de tre grundvilkår. Når vi 

Verdensmålene, er vi godt på vej til at opfylde grundvilkårene. Verdensmålene er 

grundvilkårene brudt ned i handlepunkter. 

Som altid lavede vi også for 2020 en årlig handleplan. Imidlertid stak Corona en kæp i hjulet 

på den. Meget måtte udskydes eller helt aflyses. Andet blev ændret eller helt nyudviklet – 

men alt i alt blev 2020 ikke mindre spændende af det. 

Indholdsfortegnelse: 

1. Indledning     side   3 

2. Kredsløbsbyen - natur, vand og genanvendelse side   4 

3. Den Vedvarende energiby   side 13 

4. Bæredygtig Kultur    side 14 

5. Generelt     side 18 

6. Kulturøkologisk Forening   side 22 

7. Økonomi og medarbejdere   side 24 

8. Handleplan 2021    side 25 

9. Bestyrelse og ansatte    side 27 

 

 

 

  

 

Forside foto: I 2020 lavede vi 42 film om Albertslund, 

bl.a. en om biodiversitet der blev optaget i Biotopia. 
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1. Indledning 
 

I 25 år har Agenda Centeret arbejdet for omstillingen til bæredygtighed i Albertslund.  

 

Vi har arbejdet med vand og varme, affald og genanvendelse, el og vedvarende energi, grønne 

områder og biodiversitet, fællesskab, transport, undervisning og meget mere. Vi er ikke 

teknikere, men arbejder med adfærd, vaner og processer – vi får noget til at ske.  

 

Alt det vil vi også gøre fremadrettet, men nu under navnet ”Albertslund Verdensmål Center” 

(AVC). For verden har udviklet sig, siden den store FN-konference i Rio de Janeiro i 1992, 

hvor ”Agenda 21” - dagsordenen for det 21. århundrede - blev født. Her var der særlig fokus 

på nogle få områder, bl.a. natur og energi. Verdensmålene inddrager flere områder og tænker 

på tværs af dem. I alt 17 områder, der påvirker hinanden på godt og ondt. Vi kan se det her 

under Corona. Når vi ikke har styr på Sundheden (mål 3), har det stor betydning for de andre 

mål. Det skaber Fattigdom (mål 1) og Sult (mål 2), og det går ud over Uddannelser (mål 4) og 

Økonomisk vækst (mål 8) – som alle sammen spænder ben for at nå andre mål.  

 

Et andet eksempel fra hverdagen: Det nytter ikke noget, at der er masser af benzin på bilen, 

hvis den er punkteret, der ikke er strøm på batteriet eller bremserne har sat sig fast. Alt skal 

virke, for at bilen kører godt. Sådan er det også med samfundet og verdensmålene. Alle mål 

skal opfyldes for at samfundet ”kører godt”. 

 

Man kan derfor sige, at verden er blevet klogere siden 1992. Verdensmålene bygger oven på 

”Agenda 21”. Vi skal tænke bredere, og vi skal have mere fokus på det tværgående, på 

sammenhænge og på partnerskaber. Det er den nye erkendelse, vi vil folde ud i Albertslund 

under overskriften ”Gør Verdensmål til Hverdagsmål!” 

 

Det betyder også, at vi med denne beretning efter 25 år sætter punktum for Agenda Centeret. 

Agenda Centeret er fortid. Verdensmål Centeret er fremtid! 
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2. Kredsløbsbyen – natur, vand og genanvendelse 

 

 

10 % mere natur 

 

Verdensmål 15 ”Livet på land”. I 2020 havde vi særlig fokus på Verdensmål 15. Det 

handler om biodiversitet, om 10 % mere natur, om Biotopia og 500.000 nye træer i 

Albertslund. Vores opgave er at demonstrere og inspirere til, hvordan man kan skabe mere 

biodiversitet og plante flere træer rundt om i byen. Det er ikke os, som Center, der hverken 

kan eller skal skabe biodiversiteten og plante træerne. Vi skal fremme processen og få det til 

at ske. Vi skal skabe biodiversitet og plante træer sammen med borgerne, ikke for borgerne. 

 

10 % mere natur. Vi mennesker er afhængige af naturens kredsløb. Vi lever af og i det. 

Planterne opsamler solens energi. Det holder kredsløbet i gang. Solen er kredsløbets benzin. I 

kredsløbet indgår næringsstofferne. De er planternes byggesten. Planterne bygger op. De 

vokser og gror. Og de er fødegrundlaget for alle andre – også os mennesker. Vi spiser 

planterne, eller de dyr der har spist planter. Vi er nedbrydere. Vi nedbryder planterne, og 

udskiller næringsstofferne. Vores affaldsstoffer er næringsstofferne, som vi gør klar til, at 

planterne kan optage - igen. Gør dem klar til næste runde i naturens kredsløb. 

 

Det kredsløb består af millionvis af store og små led – planter, bakterier, svampe, insekter, 

fugle, fisk, dyr og mennesker. Led der hænger sammen som en kæde. Led der er afhængige af 

hinanden. Når vi derfor taler om biodiversitet, taler vi om at gøre kæden stærk. Om at sikre og 

styrke alle led. For det er vores livsgrundlag, der er i spil. Men vi taler også om biodiversitet, 

fordi vi mennesker i disse år systematisk tager led, efter led, efter led ud af kæden. Vi taler om 

en regulær masseuddøen af arter – af led der forsvinder for evigt. Fortsætter det, ser vi ind i en 

virkelighed, hvor den store kæde brister. Hvor naturens kredsløb bryder sammen. Sker det, er 

vi på den!  

 

Det er det, Verdensmål 15 ”Livet på land” handler om. Og det er derfor, vi vil gøre, hvad vi 

kan, her hvor vi er og har ansvaret, for at skabe mere natur. 10 % mere natur. Det ene 

omdrejningspunkt for det er Biotopia, hvor vi demonstrer, inspirerer og underviser i, hvordan 

man kan skabe mere natur og gøre den mere robust. Det andet omdrejningspunkt er 500.000 

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

- Materialekredsløbet: Alt skal recirkuleres. Affaldssorteringen og genanvendelsen 

maksimeres. 

- Vandkredsløbet: Vandet må ikke forurenes. Sikre en ren og rigelig grund-

vandressource. Næringsstofferne i regn- og spildevandet recirkuleres. 

- Naturens kredsløb: Naturens kredsløb skal være robust. Skabe mere natur, mere 

biodiversitet. 
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nye træer. Samtidig med at de vil booste biodiversiteten, vil de også trække CO2 ud af 

atmosfæren til gavn for klimaet.   

 

Biotopia i Birkelundparken. Som alt andet blev arbejdet i Biotopia også ramt af Corona. Vi 

kunne ikke invitere til de planlagte arbejdsdage, arrangementer, besøg og ”Åbent hus”. Ikke 

desto mindre troppede medlemmer af Kulturøkologisk Forening troligt op den første onsdag i 

måneden i sommerhalvåret for at plante en lille lund med 8 æbletræer, ordne info-tavlen, lave 

nye skilte, etablere en bunke hestemøg til kompostorm, fjerne ukrudt og starte op på 

Oplevelsesstien, der går inde i beplantningen rundt om Biotopia. Alt sammen en uvurderlig 

hjælp!  

 

Igen i 2020 var vejret mod os i forhold til det store grusbed, der i sagens natur hurtigt bliver 

tørt. Vi har spredt frø og plantet urter, og dem måtte vi vande i flere omgange, så de kunne få 

fat. Det er ret bøvlet, når der ikke er en 

vandhane i nærheden. Men vi tror, at 

urterne nu har etableret sig, så vi ser 

frem til blomstringen henover 2021, 

hvor insekterne så for alvor også kan 

flytte ind til fuld forplejning. 

 

Da Corona smittetrykket var lavt i 

efteråret, fik vi besøg af 5 skoleklasser, 

der hver især oplevede, hvad der kribler 

under træstubbene, og som lærte noget 

om biodiversiteten ude i virkeligheden.  

 

     Hvad gemmer der sig under stubben? 

 

I november fik vi Nadia, der er forstkandidat, i Virksomhedspraktik. Hun lavede et nyt 

insekthotel, og arbejdede videre på oplevelsesstien. Med hjælp fra frivillige, fik vi banet 

vejen, så man nu kan gå hele runden 

inde i beplantningen. Undervejs vil vi 

lave oplevelsesrum med forskellige 

temaer, der kan være interessante for 

både skoleelever og voksne. Et sted skal 

man tælle årringe på en træstub. Andre 

steder kan være om svampe, orme, 

biller, pindsvin, særlige planter, 

forskellige træer, livet i jorden og meget 

andet. 

 

Frivillige baner oplevelsesstien 
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500.000 nye træer. Vi ser det som en bunden opgave, for uden træer klarer vi ikke 

biodiversitetskrisen og klimakrisen. Træer skaber mere natur, de opsamler CO2, de køler byen 

ved at skygge og fordampe vand og de beskytter vores grundvand.  

 

Men 500.000 nye træer, er rigtig mange at finde plads til, i en kommune på 23 km2. Antallet 

relaterer vi til en anbefaling fra FN om, hvor mange træer der bør plantes i verden. Det er 10 

% af vores andel vi vil påtage os med 500.000 i Albertslund. Derfor har vi cyklet byen tynd 

for at lave et kort over mulige steder til nye træer. På kortet tager vi selvfølgelig også hensyn 

til andre interesser – ønsket om åbne sletter, skovbryn, vandhuller, aktiviteter og rekreative 

formål. Det er ikke enten eller. Vi skal finde en ny balance. Det er bare vigtigt at forstå, at det 

er en bunden opgave at finde pladsen. Derfor er undskyldningen om, at det er en god plan, 

bare ikke i min baghave, heller ikke gangbar. Vores kort indgår i den videre proces med 

kommunen og Vestskoven. 

 

I maj skulle vi have tilplantet de første 

1,4 ha i Vestskoven, som skovdistriktet 

meget venligt stillede til rådighed. Det 

blev desværre, som alt andet, aflyst. 

Forhåbentlig kan vi gennemføre det i 

2021. Meningen er, at det skal være en 

borgerskov, hvor albertslundere i alle 

aldre er med til at plante træerne.  

 

Jens Thejsen og Henrik Søfeldt Jørgensen 

fra Vestskoven udpeger de 1,4 ha til træer  

 

God dag for træerne. Tirsdag den 11.2. var en rigtig god dag for træerne. Da besluttede 

kommunalbestyrelsen at bakke op og går ind i projekt 500.000 nye træer i Albertslund – 

ovenikøbet med et overbevisende flertal: 17 for, kun 4 undlod og ingen imod! Træer er 

heldigvis ikke en partipolitisk kampplads i Albertslund. Træer er noget vi kan samle hele byen 

om. Det tegner rigtig godt. 

 

Træer er fantastiske og de fortæller historier. I 

samarbejde med biblioteket var vi guider på en 

cykeltur til nogle af byens gemte og glemte træer. 

Til hjemmehørende og eksotiske, unge og gamle, 

små, store og det allerstørste vi har i byen. 

Fantastiske træer, der fortæller historier. Det blev 

en god og dejlig tur med 40 deltagere. Ikke sidste 

gang vi er cyklet med biblioteket.   

 

Cykelturen kom bl.a. forbi byens største træ 
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Uddeling af træer og buske. De 500 

rønnetræer, vi havde købt ind til uddeling 

på Grøn Dag, måtte vi i stedet uddele på 

anden vis, da Grøn Dag blev aflyst. Men 

det gik nu også meget godt. Vi delte ud i 

A-centeret, fra stikvejene i Vest og fra 

Biotopia. I efteråret delte vi også 320 

buske ud i Herstedlund 3, Kastanievej, 

Capellavænget, gårdhavehusene i Vest og 

AB gårdhuse Nord for Kongsholm Alle. 

Flere af stederne var beboerne netop 

kommet hjem efter genhusning til en ny-                                        Uddeling af røn i A-centeret 

renoveret bolig med en bar have.  

Op under jul fik vi lov af Vestskoven til at grave selvsåede grantræer op, der stod så tæt, at de 

ville udkonkurrere hinanden. På den måde fik vi reddet 135 træer, der blev uddelt i A-centeret 

og ved ACA.  
 

Generationslund. Sammen med DN har vi fået en bevilling til at etablere en 

Generationslund. Det sker i samarbejde med en gruppe pensionister, hvor symbolikken er, at 

de giver lunden til deres børnebørn og andre kommende generationer. Vi forventer at kunne 

etablere den i 2021. 

 

Stigende interesse for biodiversitet. Vi mærker en klart stigende interesse for natur, planter 

og biodiversitet. Det er lige fra forbipasserende der stikker hovedet ind, og spørger om de må 

få en stikling af vores planter i vinduerne eller tage af krydderurterne i blomsterkasserne 

udenfor, over borgere der søger gode råd, til boligområder der gerne vil have oplæg om 

biodiversitet på beboermøder, eller hjælp til konkrete tiltag. Således har Topperne fået et notat 

om muligheder for mere biodiversitet på deres grønne områder, Kanalens Kvarter om 

beplantning på deres parkeringspladser og DIK om 

plantekasser og begrønning af området ved 

støjmuren. Galgebakken har henvendt sig om grønne 

tage, og Hyldespjældet har lavet brændemur, 

biodiversitetsbed og besluttet at skabe 10 % mere 

natur i bebyggelsen.  
    

Krydderurter i vores bed til fri afbenyttelse 

 

Interessen så vi også fra ”Borgersamlingen”, hvor 36 borgere hen over efteråret skulle give 

deres bud på ”hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud”. I deres anbefalinger skriver de 

bl.a., at naturen skal tænkes ind og integreres i nye og eksisterende bydele og byrum i 

nærheden af boligerne, så vi får naturen tæt på livet, at byens natur inviterer til aktivitet og 

rummer mere biodiversitet. 
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Naturplan med meget mere biodiversitet. Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. december 

byens nye Naturplan. Den indeholder 22 konkrete projekter, hvor der skal skabes mere natur, 

så den ligger i lige linje med vores projekt ”10 % mere natur i Albertslund”. Ganske vist 

havde vi gerne set, at Naturplanen også skulle forholde sig til, hvor de 500.000 nye træer skal 

etableres, fordi træerne selvsagt vil give et kæmpe boost til biodiversiteten, men træerne er 

henvist til kommunens Klimaplan, der er i høring hen over årsskiftet. 

 

Samarbejde og oprustning. Arbejdet med 10 % mere natur sker i samarbejde med 

Naturgruppen, der består af byens natur- og friluftsforeninger. Vi er sekretariat for arbejdet, 

skriver artikler til AP, hjemmeside, facebook, beboerblade og laver nyhedsmails til 

mailnetværket. Bl.a. har vi skrevet om, at 20’erne er det årti, hvor Verdensmålene skal 

realiseres, og hvor der derfor skal plantes mange flere træer. Vi udråbte således 20’erne til at 

være træernes årti. Berlingeren skrev en hel side om vores træprojekt, og lokalt opfordrede vi 

til at bruge Coronatiden til at gentænke haven og afskaffe haveaffald, ved at håndtere det 

hjemme i haven til gavn for biodiversiteten. Flere af de film, vi gennem året lavede til 

Facebook, havde også naturtemaer. 

 

For at kunne klare opgaven og indfri forventningerne, har vi ud over Jens Thejsen, der har 

hjulpet os som konsulent i flere år, også fået tilknyttet Hans Wernberg som rådgiver til ”10 % 

mere natur”. Og senest har vi ikke mindst ændret vores ledige generaliststilling til en 10-%-

mere-natur-stilling. Vores nye medarbejder, Pernille Vesterløkke, der er biolog, startede den 

1. februar 2021, og dermed er vi klar til at sætte endnu mere skub i transformationen af 

Albertslund til biodiversitets-by. 

 

Hverken regn eller Corona kunne aflyse undervisningen i Biotopia 
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Vand  

 

Vandforbruget faldt fra 2018 til 2019 (tallene fra 2020 har vi ikke endnu). Det faldt endda 

rimelig markant. Fra 95,3 liter per/døgn i 2018, til 92 liter 2019. Det er 12 liter lavere end 

gennemsnittet på 104 liter i de 8 HOFOR-kommuner Alt andet lige betyder det, at vi i 

Albertslund tilsammen sparer 7,5 millioner eller 270 kr. per. albertslunder hvert eneste år, 

bare fordi vi tænker os mere om end alle de andre, når vi bruger vand. Det er så godt! Men det 

er også værd at bemærke, at 92 liter er gennemsnittet her i byen. Det betyder, at rundt regnet 

halvdelen klarer sig med mindre. Allerede nu ligger 11 boligområder under 80 liter om dagen. 

Det kan altså sagtens lade sig gøre at komme længere ned, og måske burde 80 liter være det 

næste store gennemsnitlige mål, 

vi sætter os. At der så vil følge 

yderligere 7,5 millioner kroner 

med i besparelse i alberts-

lundernes privatøkonomi, gør jo 

heller ikke noget. 

 

Vi måtte skåle i postevand, da vi 

fik årets forbrugstal 

 

Giftfri have. ”Giftfri have” står vores hjerte nær, for det er en uskik at sprede gift i haven, og 

det går ud over grundvandet. Som tidligere opfordrede vi til, at haveejere går ind på 

hjemmesiden www.giftfri-have.dk for at tilmelde sig kampagnen. I 2020 gjorde vi det via en 

Facebook-konkurrence, hvor vi udloddede 3 gavekort til planter á kr. 500. 22 haver tilmeldte 

sig konkurrencen, og alle fik et lille rønnebærtræ. Kommunen bad os om at hjælpe med at 

formidle en anden brug-ikke-sprøjtegift-kampagne. Den røg ud i vores mail-netværket, på 

Facebook, AP og beboerbladene. 

 

Selvom det er ved at være slut, så er der desværre stadig nogle få boligområder der af og til 

bruger gift. Når vi oplever det, reagerer vi straks på det. Derfor henvendte vi os også til 

bestyrelsen i AB Etagehusene og til AB’s organisationsbestyrelse. De vil se på, om de kan 

udfase sprøjtegift.  
  

Kanalen. Kanalen og Kanalgaden kræver altid ekstra 

opmærksomhed, for hvor der kommer mange mennesker, 

kommer der også meget affald. Nogle gange er der også for 

lidt vand i Kanalen – og når begge dele er tilfældet, ser det 

rigtig skidt ud. Det bringer os af og til i dialog med 

forvaltningen og HOFOR om, hvad der aktuelt skal gøres. 

Det har fået Materialegården til at ændre rutiner, så de nu 

samler affald tidligt om morgenen i enden op mod A-

Centeret, hvor det er værst.                                                       Flot med åben vand gennem byen   

http://www.giftfri-have.dk/
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Årsafregning. Når årsafregningen kommer, er der altid nogen, der får sig en økonomisk 

overraskelse. Det afføder forskellige reaktioner. I 2020 udløste det bl.a. en længere og 

voldsom tråd på Facebook i et boligområde. Vi hjalp med forklaringer, henvendelser til 

HOFOR og et informationsmøde. Langt de fleste gange er der én forklaring, der står tilbage, 

når regningen er blevet højere: Borgeren har ikke 

været opmærksom på en utæthed eller ændring i 

forbruget i årets løb. Men det sker også en sjælden 

gang imellem, at der er fejl på måleren. 

 

Andet. I VA 6 Vest har de været udfordret, fordi 

de efter renoveringen ikke har kunnet aflæse deres 

vandmåler. Det har vi flere gange rejst overfor 

HOFOR, der nu tilbyder digital aflæsning. Også i 

år har der været sager om larmende kloakdæksler 

på Roskildevej, utæt rør i Kongsholmparken, og 

Bademanden ved stationen, der igen løb over, fordi 

afløbet blev fyldt med blade. 

 

Et løst dæksel på Roskildevej er meget 

forstyrrende at bo ud til 

 

Fra Damgårdsarealet henvendte en beboer sig, efter at ejendomskontoret havde omdelt en 

seddel, med opfordring til at bruge (rigelig med) kemikalier til at rense afløbet. Vi gik i dialog 

med ejendomskontoret og fik lavet en vejledning uden krads kemi, som de erstattede deres 

gamle anbefaling med. 

 

HOFOR’s årlige Informations- og dialogmøde med græsrodsorganisationerne er foreløbig 

udsat til 2021, og tilsvarene et seminar om vand og affald vi skulle have holdt oplæg på for 

boligselskabet Tranemosegård. Men til gengæld underviste vi 13 skoleklasser i kloakker, vand 

og klima i forbindelse med Science-ugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var syn for sagen, at klima-

sikringen i De Våde Enge i 

Kongsholmparken virker. 
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Genanvendelse 

 

Vi tog bestik af corona-situationen og 

kunne se, at mange flere gik ture og var 

interesseret i at samle affald på deres vej. 

Derfor tog vi kontakt til Materialegården og 

sammen lavede vi en kampagne, hvor vi 

skulle udlåne og uddele affalds-snappere. 

Suppleret med en video blev det vældig 

populært. I alt uddelte vi 325 snappere, og 

indkøbte yderligere fire klassesæt, som 

skolerne fik. Sammen med en klasse på                                       Udlevering af affaldssnappere 

Egelundskolen var vi ude og samle affald.  

Kampagnen afsluttede vi med en ”Sammen – men hver for sig affaldsindsamling”, hvor man 

tre steder kunne komme og få snapper og sække og aflevere det indsamlede affald. Det blev 

nu ikke noget tilløbsstykke. Vejret var dårligt, så der kom kun 12. Men vi fulgte op med DN’s 

nationale affaldsindsamling, der blev udsat fra foråret til Wold Clean-up Day i september. I 

Herstedøster deltog 20 og i Hyldespjældet 9. Konklusionen til en anden gang er derfor, at det, 

selv under en pandemi, godt kan lade sig gøre at arrangere affaldsindsamlinger - med sprit og 

afstand.  

 

Ingen grund til bekymring for nye affaldsfraktioner. Da Regeringen besluttede, at alle nu 

skal sortere i 10 fraktioner, udløste det bekymring i boligområderne: ”Nu har vi lige lavet et 

system til 7 fraktioner, skal det så laves helt om?”. Nej, det skal det ikke! Generelt vil de 3 

nye fraktioner med mad- 

og drikke kartonner, 

tekstiler og farligt affald, 

kunne klares med 

justeringer af vores 

nuværende system. Men 

justeringer er også 

forandringer, og dem 

forbereder vi os på at skulle 

informere om sammen med 

Affald & Genbrug. 

Konkret er der dog et 

område, hvor ændringerne 

for stor konsekvens. Det er 

stativområderene, for det er samtidig besluttet, at stativerne skal udfases. De nye 

affaldsfraktioner fik vi flere henvendelser om, og det er noget vi kommer til at arbejde med i 

de kommende år. 
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Madaffalds-sorterings-kampagne. Mens vi venter på de nye fraktioner, lavede vi en mad-

sorteringskampagne for kommunen med artikler til AP og beboerblade, Godt-gået-

henvendelser til de boligområder der sorterer bedst, og tilbud om hjælp til dem, der halter 

bagefter. Egentlig skulle vi ringe på dørene, i de boligområder hvor udsorteringen af 

madaffald var dårligst, men det kunne vi ikke. I stedet satte vi plakater op i opgange og på 

containere, lavede Facebook 

konkurrencer, hvor man til inspiration 

skulle lægge et billede af sin 

madaffaldsløsning op, dvs. hvor man har 

placeret den grønne spand. Blandt 

deltagerne trak vi så lod om 3 kurve med 

lækkerier. Sidst, men ikke mindst, lavede 

vi 5 små film (med et glimt i øjet), hvor et 

barn fortalte sandheden til de voksne: Det 

er ikke besværligt at sortere madaffald!  
    

I 5 film fik Frida forklaret Signe, at det 

altså ikke er vanskeligere at komme madaffald i den ene pose frem for den anden       

 

Andet. Affald og genanvendelse er det, vi får flest henvendelser om. Det er med spørgsmål 

om, hvordan noget skal sorteres, hvordan man skal håndtere sorteringen i fælleshuset, om 

affaldssortering i Lægehuset, hvad man gør, når affaldet ikke er blevet afhentet, om bedre 

sortering af storskrald i boligområderne, om de boligområder, der stadig ikke sorterer i alle 

fraktioner, ikke snart kan komme med på vognen, om de gamle bioposer og udlevering af nye 

grønne poser, spande og Minimizere, om problemer med lugt og fluer, vask af to-delte 

beholdere, informationsmateriale der fortæller, at man ikke skal smide skodder på gaden, og i 

år fik vi heldigvis kun en enkelt henvendelse fra en borger, der havde observeret, at en 

skraldemand havde blandet bio og rest i samme rum i skraldebilen. 

 

Der bygges meget i Albertslund og derfor får vi henvendelser fra arkitekter, der skal designe 

affaldsøerne – hvor store skal de være? Vi har lavet beregninger til dem for Rådhushaven, 

Smedeland, Posthusgrunden, Stensmosegrunden, Hjørnegrunden og for BO-Vest til AB Syd. 

 

Blommegården og Kirsebærgården havde problemer med deres affaldsø, så vi skruede en 

kampagne sammen med plakater, sedler og ”ring-på” – det sidste måtte vi dog opgive pga. 

Coronaen. Andre områder fik sorteringsvejledninger og materiale om sortering af julens 

affald. Med DIK, Albertshus og Kanalen har vi været i dialog om deres særlige udfordringer 

med affaldssystemet, og så kom Morbærhaven endelig med på affaldssorteringen, hvor vi 

bidrog med informationsmateriale og i forberedelsen og gennemførelsen af indvielseseventet. 

Vi deltog i et seminar om de nye fraktioner hos konsulentfirmaet ”Tankegang”, og på 

skolerne underviste vi 30 klasser i affald og sortering. Først og fremmest Herstedøster Skole, 

men også Herstedlund skole. 
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3. Den Vedvarende energiby 
 

 

Energi hænger uløseligt sammen med Klima og meget af det, vi laver, der har betydning for 

Energi og Klima, er beskrevet andetsteds i beretningen. Her blot dette: 

 

Bedsteforældrenes Klima Aktion (BKA). Endelig (fristes vi til at sige) kom der en egentlig 

klimagruppe i Albertslund - ”Bedsteforældrenes Klima Aktion”. Umiddelbart havde vi nok 

troet, at de unge ville komme på banen først, men de blev altså overhalet indenom af deres 

bedsteforældre, der ikke længere vil sidde på hænderne, men aktivt arbejde for at aflevere 

kloden i god stand til deres børnebørn. Det er af meget stor betydning for os at have nogen at 

samarbejde med. BKA er en sammensat gruppe med masser af livserfaring og 

organisationstalent, så de er altid friske på at hjælpe, hvad enten det handler om at plante 

træer eller arrangere en Klimamarch. 

  

Sammen med BKA og DN arrangerede vi i marts et offentligt 

møde i Kommunal-bestyrelsessalen med 45 deltagere, hvor 

miljøjournalist på Information, Jørgen Steen Nielsen, fortalte 

om sin nye klimabog ”SOM GJALDT DET LIVET”. BKA har 

også brugt vores mødelokaler, og vi hjælper dem med at 

trykke deres løbesedler, når de stiller op i A-Centeret. Da 

Folkemødet blev aflyst, var BKA sammen med 

Klimabevægelsen med til at lave nogle digitale indslag og 

debatter. I den forbindelse deltog vi i en lille film om de 

500.000 træer. Den blev optaget i Biotopia.  

 

Klima Påske March. Tilbage i 60’erne var der store folkelige 

Påskemarcher mod atomvåben fra Holbæk til København. 

Den tradition ville Klimabevægelsen genoplive, men nu i form 

af en Klimamarch i påsken 2020. Marchen skulle gøre stop og 

overnatte i Albertslund, og vi sagde selvfølgelig ja til at 

hjælpe med organiseringen her i byen. Vi fik aftalt 

overnatning på Vestegnen HF & VUC, taler af borgmesteren 

og Mogens Lykketoft på torvet og meget andet – og her viste 

BKA igen deres værd, da de gik helhjertet ind i 

forberedelserne for at give marchdeltagerne den bedste 

oplevelse, når de ankom til Albertslund. Som så meget andet, 

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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blev Klimamarchen desværre også Corona-aflyst. I første omgang blev den udsat til oktober, 

men hurtigt stod det klart, at det var for tidligt. Nu bliver den måske til noget i 2022. 

 

Projekt Sutsko.  Inden Corona nåede vi at gennemføre Projekt Sutsko, hvor vi ringede på i 

Vridsløselille Midt - Rønne Alle, Kastanie Alle, Fængselsvej og Enighedsvej, og forærede 

dem et par sutsko, med opfordring til at bruge trøje og sutsko i stedet for pr. automatik, at 

skrue op for varmen. Samtidig tilbød vi at komme på besøg med vores termografikamera. I alt 

lavede vi 12 termografi besøg.  

 

Andet. Og ellers har vi informeret og rådgivet om lavtemperaturfjernvarme, varmepumper, 

CO2-udledning fra produkter, fordelingen mellem fast- og variabel-takst på varmen, 

Varmeværkets Energisparepuljen (der forsvandt ved udgangen af 2020), overgangen fra 10 til 

12 årlige regninger for fjernvarmen, variable el-tariffer, boligområdernes graddagekorrigerede 

varmeforbrug, grønt nybyggeri og (Corona)udluftning, samt deltaget i Politikens 24 timers 

klimabrainstorm. 

 

 

4. Bæredygtig kultur 

 

42 film om Albertslund + de andre. På Facebook havde vi stor succes med de 42 film, vi 

lavede fra steder i Albertslund – med opfordring til at være turist i egne by. Filmene nåede 

typisk ud til mellem 4 - 7.000 og vi fik masser af kommentarer som, ”Endnu en gang en 

dejlig fortælling, hvor får I det fra?           ”. ”Tak for de fine klip om Albertslunds historie på 

Facebook. Et stykke med Roskilde Landevej f.eks. Eksemplarisk for at skabe samhørighed, 

stolthed, interesse og i sidste ende ønsket om at passe på hinanden i vores lille hårdtprøvede 

by”. ”Uden sammenligning det bedste fjernsyn i 2020!”. ”Genialt Albertslund-TV!”. Og 

”Igen, igen vil jeg takke jer for de dejlige 

indslag. De får mig til at elske      

Albertslund endnu mere”. På en cykeltur 

rundt til nogen af stederne, kørte 20 med. 

Lokalhistorisk samling kunne også bruge 

filmene. I hvert fald har de både arkiveret 

dem elektronisk og transskriberet samtlige 

af dem.  

 

            Ud og se hvor filmene blev optaget 

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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Efterfølgende lavede vi de fem tidligere omtalte affaldsfilm, fire aktuelle det sker ”Lige nu” 

film og en film i anledningen af vores navneskifte. Med erfaringerne fra 2020 må vi 

konkludere, at vi ikke har lavet den sidste film endnu       

 

En særlig film lavede vi med DTU. De skulle bruge den til undervisning på et Danida projekt, 

hvor de internationale gæster ikke kunne komme på besøg pga. Corona. Derfor guidede vi 

rundt i byen på en cykeltur og fortalte til et 360 grader kamera, så kursisterne kunne se sig 

omkring, selvom de ikke var til stede. 

 

Drivhuset. Vi er bevidste om, at vores rolle er at hjælpe, ikke drifte. Men vi deltager i de 

frivillige passers møder, udsender fællesmails, vikarierer en sjælden gang imellem, hjælper 

med vagtplaner, navneskilte, Facebookopdateringer og udarbejdelsen af deres ”håndbog”. Vi 

har også været rundt om de diskussioner, der opstår i gruppen i løbet af året, og det ender 

formentlig med, at strukturen bliver strammet op, ved at der vælges en egentlig bestyrelse.  

 

”Stop Spild Lokalt” og ”Overskud”. Alt startede som planlagt i januar, hvor vi var dirigent 

på generalforsamling i Stop Spild, og foreningen fortsatte med at dele en masse mad ud fra de 

tidligere Nordea lokaler. Men så kom Corona, og konceptet måtte ændres. Nu skulle man 

tilmelde sig, og der blev delt færdigpakkede poser ud i stedet. Den nye situation gav Stop 

Spild skubbet til at ændre konceptet fra mad til alle, der ville være med til at redde maden, til 

mad til socialt udsatte, der har brug for madhjælp. Samtidig voksede utilfredsheden med de 

rammer, den nationale ”Stop Spild” organisation tilbyder, og det endte sidst på året med, at 

mange af de frivillige, valgte at stifte deres egen lokale organisation ”Overskud” – og så må 

tiden vise, om der er energi til to Madspildsgrupper i Albertslund, der kan supplere hinanden. 

Det håber vi.  

 

Da Stop Spild ikke har indtægter, har vi undervejs været med til at sponsere indkøb af poserne 

til udlevering af maden, vi har hjulpet med trykning af materialer og sparret omkring 

vedtægter og ”nye” lokaler til ”Overskud”.  

 

Grøn dag. Det er en af årets 

højdepunkter i byen, hvor vi er dybt 

involveret i planlægningen – der 

desværre var helt og aldeles forgæves i 

2020. Tilbage ligger kun de badges, vi 

nåede at få lavet, inden det hele blev 

Corona-aflyst. 

 

 

Badgene var det eneste,  

der kom ud af Grøn Dag i 2020 
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Andet. Vi er glade for at kunne understøtte det frivillige foreningsarbejde, og det håber vi, at 

kunne gøre meget mere af, når vi flytter sammen med ikke mindst Frivillighedscenteret i et 

Verdensmålhus. Typisk kan foreninger få lov til at bruge vores kopimaskine, vores 

mødelokale eller de kan få en præmie til deres bankospil eller julekalender. Andre har brug for 

vejledning om, hvad der giver mest mening at gøre ift. deres klimapåvirkning, og så er der 

Røde Kors, som vi hjælper med, at få det, de ikke kan sælge i butikken, fragtet til Drivhuset. 

Uddeling af midler fra den gamle Tagsagsfond, administrerer vi også. Dog har der ikke været 

nogen aktivitet i 2020, da de boligområder, der kan komme i betragtning, har haft fuldt ud nok 

at gøre med renovering og genhusning. 

 

Frivillighedscenterets Frivillighedsstafet havde vi dels i 

Fængselsparken og dels i Biotopia, og i samarbejde 

med en beboer i Herstedøster, lavede vi igen en bi-

wrap workshop med 12 deltagere, hvor man kunne lære 

at imprægnere bomuldsstof med bivoks, så stoffet kan 

bruges over madvarer i stedet for plastik og stanniol. 

                                                                                        Bi-wrap – en god erstatning for staniol 

 

Årets tema for elevbyrådet var Verdensmålene – hvorfor vi nærmest var selvskrevne til at 

holde oplæg for dem. Ved skolestart i august stillede vi os op på skolernes P-plads for at gøre 

de forældre, der kørte deres børn i skole, opmærksomme på, at børn har bedre af at cykle i 

skole. Damgårdsarealet fik en 

seddel til uddeling om 

fuglefodring og rotter, og i 

Hyldespjældet arbejder de på at 

blive ”Verdensmål-bebyggelse”. 

Vi er med i den proces og ser 

frem til at blive facilitator, når 

bebyggelsens forskellige udvalg 

skal til at sætte kød på det skelet. 

For Hyldespjældets seniorklub 

har vi guidet ture på Trampestien 

og i Fængselsparken – og flere 

ture er aftalt. Det har givet 

anledning til, at vi generelt 

påtænker at tilbyde seniorklubber 

Gør dine børn en tjeneste!                                                       guidede ture.   

 

BO-Vest og især VA er ved at skrue op for arbejdet med Verdensmål og biodiversitet. Vi har 

deltaget i deres målsætningskonference, giver feedback på målsætningsprogram, handleplan 

og er i dialog om at holde oplæg i boligområderne.  
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To studiegrupper fra Aalborg Universitet har været forbi, og af og til får vi henvendelser om 

jobtræning eller virksomhedspraktikker. Senest har vi sat det lidt i system, så vi som 

udgangspunkt kan få 4 i virksomhedspraktik om året. Det er praktikker, hvor vi kan hjælpe de 

nyuddannede, samtidig med at de giver energi og nye øjne til os.  

 

Vanen tro skal også lige nævnes, at vi (som altid) har udleveret lommeaskebægere, og solgt 

fuglekasser, insekthoteller, perlatorer og Verdensmål pins. 
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5. Generelt 

 

Samarbejde med 34 boligområder. I Albertslund har vi registreret 81 boligområder. I 2020 

havde vi konkrete samarbejder med 34 af dem. Tilsammen repræsenterer de 6.555 husstande. 

Det er lig med 51 % 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. 

Det mål blev nået. 

 

Mail netværk. Omkring 400 er med i 

netværket for de 17 Verdensmål i 

Albertslund. De modtager løbende 

nyhedsmails. Det gør de næsten 300 også, 

der en med i netværket for ”10 % mere 

natur”. Endvidere laver vi nyhedsmails til 

De frivillige i Drivhuset, Kulturøkologisk 

Forening, Brugergruppen og det 

landsdækkende Netværk for Lokalt 

Agenda 21 arbejde. 

 

Nyhedsmail til Verdensmål netværket 

 

Artikler. I 2020 fik Albertslundposten 39 artikler, samt bidrag til andre historier, mens vi kun 

lavede et ”Nyt fra Brugergruppen” for Brugergruppens Arbejdsgruppe, da flere af 

Brugergruppemøderne blev aflyst. Beboerblade og hjemmesider fik 10 fortrykte sider.  

 

Hjemmeside og Facebook. Hver uge opdaterede vi vores hjemmeside med nye miljøhistorier 

fra Albertslund og ”Ugens Tanke”. Den 31.12. havde ACA’s Facebookside 550 venner (mod 

506 ved årets start). Vores hjemmeside har skiftet adresse til www.verdensmålcenter.dk 

 

Vores egen Agendaplan. I den planlægger vi de tiltag omkring kontoret i Kanalens Kvarter 

til udførelse i løbet af året. I 2020 lavede vi udstillinger om Biodiversitet, træer og 

Verdensmål. Ude plantede vi æbletræer i gavlbedet og satte blomsterløg i plantekummerne.  

 

Netværket for Lokalt Agenda 21 arbejde. Vi er sekretariat for det landsdækkende 

netværket af lokale centre. Imidlertid blev det ikke til meget i 2020. Dels var der Corona og 

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 laver demonstrationsprojekter og oplysning. 

http://www.verdensmålcenter.dk/
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dels var vi nede på mandskab. Det, der var planlagt, blev derfor aflyst, og ingen nye tråde blev 

samlet op – bortset fra, at vi foreslog Regeringen et 14’ende partnerskab (ud over de 13 den 

nedsatte). Det 14’ende skulle have afsæt i borgerne, ved at trække NGO’erne ind i arbejdet 

med Klimaloven. I forlængelse af det, bidrog vi til en artikelserie i Information. 

 

Ikke til Naturmøde i Hirtshals. I 2019 deltog vi i Folkemødet på Bornholm, men det er for 

stort og ufokuseret for os. Derfor ville vi i stedet prøve at tage til Naturmødet i Hirtshals, som 

kunne give god mening ift. ”10 % mere Natur”. Vi fik da også bestilt overnatning og 

transport, og aftalt med Praktisk Økologi, at vi kunne lave debatter i deres telt, for så at få det 

hele aflyst pga. corona. Ærgerligt, men det må vi have til gode.  

 

Corona og Agenda Centeret. Også her i 

Centeret måtte vi skifte gear pga. 

Coronaen. Møder, aftaler og aktiviteter 

blev udsat, aflyst eller flyttet. Men vi 

holdt Centeret åbent hele vejen igennem, 

og fik klaret henvendelser og 

hængepartier, fik ryddet op og skrevet 

artikler, har haft telefon- og videomøder, 

har afprøvet nye ting, som ikke mindst de 

42 videoer med historier fra byen, og så 

har vi reflekterer over, hvor godt det er, at 

vi i fællesskab, nationalt så vel som 

globalt, viser vilje til at sætte massivt og 

målrettet ind, når vi står over for en 

alvorlig akut krise. Det vidner om, at der 

findes en kollektiv bevidsthed, der siger, 

at det ikke er dumt at redde 

menneskeheden og kloden, men 

tværtimod at det er dumt at lade være! 

Spørgsmålet, vi så stiller os, er, hvordan 

vi får denne bevidsthed aktiveret, når det 

gælder de mere langsigtede og mere 

omfattende klima- og biodiversitetskriser. 

 

Verdensmålhuset. Kommunalbestyrelsens plan var at skabe et Verdensmålhus i 

Hedemarken, når biblioteket rykkede ud i slutningen af 2020. I huset skulle vi flytte ind 

sammen med bl.a. Frivillighedscenteret og Stop Spild. Ideen om et Verdensmålhus går vi 

meget ind for. Vi vil meget gerne flytte sammen med andre og skabe et dynamisk hus i 

Verdensmålenes tegn. Derfor har vi også arbejdet på et koncept for Verdensmålhusets indhold 

og struktur. Imidlertid må vi dog konstatere, at ”Hedemarkens bibliotek” er for lille til at 

rumme os alle, og derfor heller ikke giver de udviklingsmuligheder, et Verdensmålhus skal 
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have, for at kunne tiltrække, servicere og aktivere andre. Endvidere må vi også konstatere, at 

skal vi skabe et Verdensmålhus for hele byen, skal vi ikke bo i et boligområde, men et mere 

centralt og offentligt sted. Byen får ikke mere Verdensmål for pengene, ved at vi flytter i 

Hedemarken. 

 

Både selve Verdensmålhuset og placeringen af det, er fortsat uafklaret. Det er ikke lykkes at 

få en afklaring, da forhandlingerne mellem kommunen og Hedemarken er gået trægt, og da 

det er Hedemarkens bygning, som kommunen lejer sig ind i, skal Hedemarken først finde ud 

af med sig selv, om de vil bruge den. I mellemtiden har vi det problem, at kommunen allerede 

i budgettet for 2021 har indregnet en besparelse på kr. 150.000 i tilskuddet til os, fordi de 

forventede, at vi 1. januar var ude af lejemålet i Kanalens Kvarter og i stedet boede i 

Hedemarken, hvor kommunen i forvejen betaler huslejen. Sådan gik det ikke, og tilbage stod 

vi med sorteper: En besparelse på kr. 150.000. Heldigvis var der et stort flertal i 

Kommunalbestyrelsen, der besluttede at holde os skadesløse, så længe vi bor i Kanalens 

Kvarter. Det var også det mest anstændige, da vi ganske uforvarende var havnet i den 

situation, som vi ikke på nogen måde havde indflydelse på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Agenda til Verdensmål. Det var en lang rejse at gå fra Agenda til Verdensmål. Den tog 

flere år. En langstrakt proces, hvor det nye langsomt voksede frem, mens andet blev efterladt 

eller nedprioriteret. Skåret ind til benet er det en omstilling med seks punkter. 

 

* Fra Agendaplaner til Hverdagsmål: Historisk set har vi haft fokus på Agendaplaner eller 

miljøhandlingsplaner. Det er fortsat gode redskab for boligområder og organisationer, men 

Hverdagsmål, er mere fleksible og dynamiske, og de kan også bruges af hver enkelt. 
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* Fra boligområde til borger: I Agenda Centeret var vi meget fokuseret på at samarbejde med 

flest mulige boligområder, og hvert femte år at have samarbejdet med samtlige. Det vil vi 

stadig gerne, men vi måler ikke os selv på det mere. Vi tænker mere på at komme  

ud til hver enkelt borger, uden boligområdet som mellemled. 

 

* Fra sektorer til sammenhæng: Vi skal stadig arbejde med vand, varme og affald, men lige så 

vigtigt er det, at nedbryde siloerne og se tingene i deres sammenhæng. Finde synergien 

mellem sektorerne. 

 

* Fra information til dannelse. Vi har altid informeret meget. Helst med udgangspunkt i 

konkrete lokale projekter og muligheder. Men vi skal også grave et spadestik dybere til 

forståelse og sammenhænge. 

 

* Fra 5-årsmål til prioriterede Verdensmål. Traditionelt opstiller vi 5-års mål for vores 

arbejde. Ofte har vi dog oplevet, at målene er blevet uaktuelle eller umulige at måle på ved 

periodens udløb. Derfor opgiver vi dem, og i stedet bruger vi Verdensmålene som struktur på 

vores årlige handleplan. 

 

* Fra projekter til partnerskaber med flere Verdensmål. Ingen kan arbejde med og løse alle 

Verdensmål. Det kræver samarbejde og gensidig respekt. Vi vil stadig have egne kampagner, 

men vi skal samarbejde mere, og gerne om projekter der understøtter flere Verdensmål. 

 

Alt sammen noget vi nu for alvor skal til at øve os på! 
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6. Kulturøkologisk Forening (KØF) 

 

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

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

redegørelse for, hvad KØF lavede i 2020. 

 

Vridsløselille Fængsels Venner 

KØF er blevet en del af Fængsels-

vennerne. KØF arbejder for: 

 - At så mange som mulig af de cen-

trale historiske bygninger bevares. 

- At arealerne rundt om selve 

fængslet omdannes til en bypark. 

- At området åbnes op for alle 

albertslundere.                

- Gode adgangsforhold.        

- At kvalitet, bæredygtighed og variation             Mange deltog i rundvisningerne ved fængslet             

spiller sammen i det kommende boligbyggeri på fængselsgrunden. 

KØF arrangerede bl.a. to guidede ture på fængselsgrunden. Der kom hhv. 200 for at høre om 

Fængselsparken og 110 til turen om livet omkring fængslet. 

 

Biotopia og Bjørneklo. Fra april til oktober mødtes 

medlemmer af KØF i Biotopia den første onsdag i 

måneden for at hjælpe med at holde området. 

Stierne blev klippet, affald indsamlet, ukrudt fjernet, 

en infotavle opsat og vejen banet for en 

oplevelsessti i beplantningen rundt om Biotopia. 

I 17 år har KØF bekæmpet bjørneklo – uden gift! 

Det er lang tid, og nu 

hvor der ikke er så 

mange planter 

tilbage, vil KØF 

Info-tavlen tages i brug                  gerne hjælpe med at 

etablere 500.000 nye træer og skabe mere natur i Biotopia. 

           

Bydiversitet. KØF hjalp kommunen med udformningen af det 

nye projekt, hvor borgere og foreninger kan udsmykke 10 

tunneller. Udsmykningen starter i 2021.  

For femte år i træk lavede KØF en ”Bydiversitets plakat” med 

eksempler på udsmykninger i byen skabt inden for det seneste 

år. 
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Store Vejleå Trampesti. KØF vedligeholder Trampestien. Pga. Corona har der kun været en 

enkelt tur i årets løb, men til gengæld lavede Lorry et indslag om stien.  

 

Årets lyspunkt 2020. Prisen er en anerkendelse for en ”ekstraordinær indsats for byen og 

fællesskabet”. I 2020 gik den til ”Vridsløselille Fængsels Venner” (VFV). På diplomet stod: 

 

”Årets Lyspunkt 2020”. Prisen for en ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet! 

Prisen tildeles i 2020 ”Vridsløselille Fængsels Venner”, der samler foreninger og borgere i 

byen omkring bevarelsen af de helt unikke fængselsbygninger og den enestående natur, der er 

byens vigtigste og umistelige kulturarv. 

Foreningen deltager konstruktivt i 

processen om udviklingen af området, så 

også fremtidige generationer kan opleve, 

hvor Albertslund kommer fra, og på stedet 

kan få fortællingen om, hvorfor vores by 

ser ud, som den gør. 

At bevare kulturarven, skabe en 

bæredygtig bydel og udvikle 

fængselsparken rig på biodiversitet, spiller 

direkte ind i en stribe Verdensmål       

Tak – I gør byen bedre! 

 

Henrik Seidenfaden og Lena Corselli fra VFV  

blev overrasket af Erland Andersen fra KØF,  

der uanmeldt troppede op med årets Lyspunktpris. 

 

Endvidere udtalte KØF sin støtte til Vestskoven mod 

byggeriet på Radiogrunden, arrangerede en tur rundt for 

at se hvor nogen af Agenda Centerets 42 ”Corona 

videoer” var optaget, fjernede graffiti fra 

klodemosaikken, og lavede en happening iført trøjer 

påtrykt ”I can’t breathe” og tilføjede: ”I Albertslund kan 

vi godt trække vejret - og det skal vi, ved fælles hjælp, 

kunne blive ved med!” 

 

                                                      I Can’t breathe holdet 

 

Albertslund Verdensmål Center. KØF har to repræsentanter i AVC’s bestyrelse. Det var 

Knud Dahn og Mikkel Ellung Larsen. 

 

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

 

http://www.verdensmålcenter.dk/
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7. 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. 

 

Gennem hele 2020 var vi stærkt påvirket af to ting. Dels Corona, hvor vi ved hjælp af 

”skiftehold”, afstand, sprit, mundbind, visir og til tider låst dør fik holdt hjulene i gang og 

kontoret bemandet året igennem på trods af pandemien. Og dels at vi manglede en 

fuldtidsmedarbejder, der var langtidssygemeldt. Det endte desværre med en afskedigelse. Da 

den økonomiske kompensation ikke dækker lønudgiften, og vores mulighed for at udføre 

indtægtsdækket virksomhed faldt, måtte vi klare os igennem året med to medarbejdere. 

 

De to var Povl og Signe (på 30 timer). Dertil kommer Tage, der står for IT-support og  

hjemmesideteknik. Jens og Hans, der er faglige konsulenter på naturområdet, og Patrick, der 

er handyman. I årets løb havde vi også en forstkandidat i 4 ugers jobtræning. 

 

I slutningen af året gennemførte vi en 

ansættelsesproces efter en 10%-mere-natur-

medarbejder. Vi fik 72 ansøgere. Det var 

overvældende! Valget faldt på Pernille Vesterløkke 

som startede den 1.2.2021. 

 

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 2020 kr. 109.600 eks. moms. 

Fra Friluftsrådet fik vi en bevilling på kr. 68.348 til 

projekt ”10 % mere natur”. 

 

Økonomisk kom ACA ud af 2020 med et underskud på 

kr. 44.978. Da vi havde budgetteret med et underskud 

på kr. 39.000, er resultatet kr. 5.978 dårligere end 

budgetteret. 

Alle kan søge ACA om økonomisk støtte til et lokalt miljøprojekt. 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 2020 stammer hele vores 

egenkapital på kr. 556.623 fra midler, vi selv har tjent. 
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8. Handleplan 2021 

 

Albertslund Verdensmål Centeret tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, der skal 

omsættes til konkrete Hverdagsmål i Albertslund. De 6 Verdensmål, der ligger tættest på 

Centeret, og som vi derfor vil prioritere, er: 

 

- Mål 6: Rent vand og sanitet (særlig fokus i 2021) 

- Mål 7: Bæredygtig energi 

- Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion  

- Mål 13: Klimaindsats (særlig fokus hvert år) 

- Mål 15: Livet på land 

 

Særlig fokus i 2021: Mål 6 ”Rent Vand og sanitet” 

Vi vil fortsætte vandspareindsatsen, beskytte grundvandet og have 

renere spildevand. Det vil vi gøre ved at lave vandspareindsats i 

de boligområder, der bruger mest vand pr. person/døgn. Uddele 

perlatorer, tilbyde vandtjek og lave konkurrencer. Kampagne for 

svanemærkede sæbeprodukter uden parfume. Kampagne ifm. 

overgangen til blødere vand. Have vand-bod på markedsdage. 

Beskytte grundvandet med mere økologi og mindre 

trykimprægneret træ. Begrænse kemikalier og medicinrester i 

spildevandet. Tilbyde vandoplæg til skoler og til Damgårdshave. Have vandværksbod på 

Børnefestugen. Skrive vandartikler til AP, beboerbladene, Facebook og hjemmesiden. 

Arrangere ture og formidle viden om vandkredsløb, klimasikring 

og de Våde Enge. Fortsætte det gode samarbejde med HOFOR. 

Opfordre til, at man sætter sig Vand-Hverdagsmål. 

 

Mål 7: Bæredygtig energi 

Vi vil understøtte omstillingen til lavtemperaturfjernvarme. 

Fortsat tilbyde energitjek med termografering. Arbejde for flere 

el-biler og ladestandere. Understøtte kommunens Energispare-

plan.  

Mål 13: Klimaindsats 

Vi vil arbejde med klima i forhold til adfærd, forbrug, kød, tøj, 

affald, transport, biodiversitet og ikke mindst træer. Herunder 

tilbyde klimavenlig madlavning på skolerne med vegetarretter. Få 

frivillige familier til at spise mindre kød i en måned. Lave en 

konkurrence med bedste vegetaropskrifter. Formidle den nye 

kostpyramide med fokus på handling. Arrangere oplæg sammen 

med biblioteket. Understøtte kommunens Klimaplan. 
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Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

Centeret ændrer navn den 1.1.2021 til ”Albertslund Verdensmål 

Center”. Det falder sammen med Centerets 25’års jubilæum. Det vil 

vi bl.a. markere ved at udgive hæftet ”Hverdagsmål for 

nybegyndere, øvede, nørder og Verdensmål-tosser”. Endvidere vil 

vi bruge ”I Love Albertslund” og andre Facebooksider til at skabe 

fællesskab om byen og Verdensmålene. Vi vil ugentligt opdatere 

vores hjemmeside, og lave artikler til beboerbladene og AP. 

Tilbyde miljøundervisning gennem vores Miljøskole. Undervise i scienceugen og for 

elevbyrådet. Fortsætte samarbejdet med Brugergruppen, Verdensmål netværket, Drivhuset og 

”Stop Spild”. Tilbyde daginstitutioner at holde byttemarkeder og støtte op om byens 

delefællesskaber og DN’s årlige affaldsdag. 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. 

Få så mange som muligt til at sætte sig Hverdagsmål.  
 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion  

Vi vil arbejde for kommunens målsætninger inden for 

genanvendelse ved at hjælpe borgere og boligområder med 

affaldssorteringen inde og ude – herunder de nye fraktioner fra juli 

2021 og januar 2022.  

 

Mål 15: Livet på land  

Vi vil sikre fremdrift i etableringen af 500.000 nye træer i 

Albertslund. Vedligeholde og udvikle ”Biotopia” i Birkelundparken og i det hele taget projekt 

”10 % mere natur i Albertslund” i samarbejde med Naturgruppen og Kulturøkologisk 

Forening. Ansætte en ny medarbejder der skal have hovedfokus på 10 % mere natur. 

Arrangere arbejdsdage, åbent hus, undervisning, formidling mm. Pleje 10 % mailnetværket. 

Engagere flere borgere og boligområder i arbejdet med at skabe mere natur og flere 

naturoplevelser i byen. Understøtte kommunens Naturplan. 
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9. Bestyrelse og ansatte 
Der er ni pladser i AVC´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.  

Agenda Centerets sidste bestyrelse inden Verdensmål Centeret. Fra venstre Lars Bremer, Leif 

Pedersen, Marie Guldborg, Mikkel Ellung Larsen, Tove Jensen, Morten Bjørn, Birthe Yde 

Nielsen og Knud Dahn. Rudi Tobisch er fraværende på billedet. 
    

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) udtrådt d. 1.2.2021 

     * Knud Dahn (Herstedlund) 
    

Udpeget af Kommunalbestyrelsen: * Leif Pedersen, Næstformand (SF)  

* Vivi Nør Jacobsen (SF), sup. for Leif april-okt. 

* Morten Bjørn (R) 

* Marie Guldborg (Miljø- og Teknikforvaltningen)  
     

Ansatte i Agenda Center Albertslund: 

Povl Markussen  Centerleder  povl@verdensmålcenter.dk 

Signe Haarh Landon  Projektleder  signe@verdensmålcenter.dk 

Pernille Vesterløkke Projektleder  pernille@verdensmålcenter.dk 
    

Andre:  

Jens Thejsen   Have- og landskabskonsulent 

Hans Wernberg  Naturkonsulent 

Tage Jensen  IT-support og hjemmeside-teknikker 

Patrick Wilson  Handyman 

mailto:povl@verdensmålcenter.dk
mailto:signe@verdensmålcenter.dk
mailto:pernille@verdensmålcenter.dk
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Albertslund Verdensmål Center 

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

Derfor hjælper og engagerer vi borgere og boligområder i affaldssortering, vand-, varme- 

og el besparelser, i grønne forbrugsvaner, økologi, genbrug, madspild, delefællesskaber, 

biodiversitet, klima, i Verdensmål, Hverdagsmål og i det hele taget i omstillingen til 

bæredygtighed. Vi vil have 10 % mere natur i byen, herunder 500.000 nye træer. Vi har 

vores egen miljøskole, og vi udvikler nye ideer, afprøver nye projekter, nye samarbejder og 

styrker fællesskabet omkring vores by. Vi informerer, laver ekskursioner, har et stort 

netværk og arbejder godt sammen 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 Verdensmål Centeret bor også Kulturøkologisk Forening. Det er en medlemsforening, 

der arbejder med Bydiversitet, Trampesti, bevarelsen af fængslet, kulturhistorien, bjørne-

klobekæmpelse og solceller til Afrika. 

 

 

 

 
 

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

E-mail: albertslund@verdensmålcenter.dk 

www.verdensmålcenter.dk 

Facebook: Agenda Center Albertslund og I Love Albertslund 

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

