
Nyt fra Brugergruppen – marts 2023

Tekstiler – den næste affaldsfraktion vi skal sortere i!
Så er  processen frem mod den næste  fraktion,  vi  skal
sortere  i,  skudt  i  gang.  Det  bliver  tekstiler.
Brugergruppen  indstillede  til  Kommunalbestyrelsen,  at
indsamlingen starter op den 1. juli i år. Alle husstande vil
få nogle røde poser til tekstiler, som enten skal stilles ud,
eller  kommes i  nye containere  afhængig af,  hvor  man
bor.
Princippet er, at de tekstiler, der kan genbruges direkte
(dvs.  sælges  i  en  genbrugsbutik),  dem  skal  vi  fortsat
aflevere  i  de  velgørende  organisationers  tøjcontainere,  som  står  rundt  om  i  byen,  i
boligområder og på genbrugsstationen. Mens de tekstiler, der ikke kan sælges, som er
for slidte eller hullede, det er også gamle duge, sengetøj og gardiner, de skal i de nye
røde poser og afleveres via den nye ordning.
Det næste der sker er, at Kommunalbestyrelsen skal behandle ordningen og sende den i
høring i 4 uger, for derefter endelig at beslutte den, så den kan træde i kraft den 1.7.
   
Vi  har  været  supergode  til  at  spare  på  varmen! Varmeværket  har  opkrævet  16
millioner  kroner  for  meget  af  os  for  varmen  i  2022.  Vores  acontobetalinger  har
simpelthen været  for høje.  Det skyldes 2 ting.  Dels en varmere vinter,  men først  og
fremmest krigen i Ukraine. Vi har med andre ord taget energikrisen alvorligt og sparet
på varmen. De mange penge bliver tilbagebetalt til os forbrugere, ved at de indregnes i
fremtidens varmetakster, for Varmeværket skal (og må) ikke tjene penge. Det skal bare
løbe rundt.

Årsberetninger.  Og ellers et årets første møde beretningernes møde. Der var beretninger
fra både Brugergruppen, Forsyningen, Naturgruppen og Verdensmål Centeret. De kan alle
ses på www.albertslund.dk/brugergruppen

For at optimere affaldssorteringen opfordrer Brugergruppen alle til at bruge App’en
”Perfect Waste”.

Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, kan du kontakte brugergruppemedlemmet
fra dit boligområde. 

Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe
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