”For et bæredygtigt Albertslund”

Agenda Center Albertslund 20 år!
Kære albertslunder
I 1996 slog Agenda Centeret dørene op, inviterede indenfor og satte gang i
samarbejdet med borgere og boligområder for at gøre Albertslund
bæredygtig.
Det er nu 20 år siden, og
det
har
været
en
spændende, udfordrende
og forrygende rejse, hvor
vi har været langt
omkring, og rundt i stort
set hver en afkrog af
byen, for sammen at
skabe
fremtidens
bæredygtige by.
En bæredygtig by er en by, der hverken er en belastning for kloden,
naturen eller kommende generationer. Derimod er det:
1. En Vedvarende energiby, hvor det er vedvarende energi, der driver
hjulene og ikke fossile brændsler.
2. En Kredsløbsby, hvor ressourcerne bruges igen og igen i stedet for at
blive til affald og forurening.
3. En by med en bæredygtig Kultur, hvor der er ansvarlighed, fællesskab
og vilje til bæredygtighed.
Vi vil gerne sige tak til alle jer mange, der har været med, som har bidraget
og gjort hvad I kunne gennem årene. Vi er meget taknemmelige for jeres
indsats og opbakning, og vi glæder os til samarbejdet i de næste 20 år. For
en bæredygtig by kommer ikke af sig selv, den skal skabes - og ingen kan
gøre det alene, den er vores fælles projekt!
 Agenda Center Albertslund

Lidt historie om
Agenda Center Albertslund gennem 20 år
Agenda Centeret blev etableret i 1996. Forud var gået en landsdækkende
konkurrence udskrevet af Den Grønne Fond, som havde udlovet 2
millioner til to steder i landet, der kunne komme op med de bedste bud på
”Lokale Grønne Centre”. I fællesskab lagde Brugergruppen, Den
Kulturøkologiske Højskole, Hyldespjældet og kommunen billet ind på det
ene center, vandt og fik etableret ”Grønt Center Albertslund”, som kort
efter tog navneforandring til ”Agenda Center Albertslund”.
De første 3 år boede centeret i Hyldespjældet, men i forbindelse med
opstarten af hele den store byfornyelsesproces i Syd, synes det mere
fornuftigt at flytte til Kanalens Kvarter, der også ligger tæt på centrum og
således tydeligere signalere, at Agenda Centeret er hele byens miljøcenter.
Hvert år samarbejder vi med omkring 2/3 af byens boligområder – i 2015
var det endda hele 96 %. Vi arbejder bredt med alle aspekter af omstilling
til bæredygtighed: El-, vand- og varmebesparelser, affaldshåndtering,
adfærdsændringer,
klimasikring,
vedvarende
energi, trafik, grønne områder, øget bio- og
bydiversitet, renoveringer, økologi, ”Spis din by”,
Dele-Bytte-Låne og madspild mv. Vi står også bag
kampagnen ”I Love Albertslund”.
Sidst i 00’erne begyndte vi at sætte særlig fokus
på energi og klima. Det gjorde vi bl.a. med
Klimaudfordringen, hvor 17 boligområder dystede
om, hvem der kunne nedsætte CO2-udledningen
mest, med ”Byt en pære”, Klimamarch,
Energibesparelser for indvandrere, hjemmebesøg,
”1 ton mindre”, energirenoveringer og siden vores store projekt ”50 veje til
den nye energiby” – hvor vi på et år gennemførte (mere end) 50 forskellige
energiprojekter i Albertslund. Energi og klima er stadig et meget vigtigt
indsatsområde for os, som vi aldrig slipper.

Men i 2011 valgte vi et nyt hovedfokus: Vand. Det gjorde vi for at nå
målet på maks. 100 liter pr. per. / døgn. Vi lavede kampagner i boligområderne, vandsparekonkurrencer, ringede på 6.000 døre for at udlevere
spareperlatorer til vandhanerne, underviste og meget meget mere. I 2013
lykkedes det da også, som den første kommune i landet, at komme under
den magiske grænse på 100 liter.
I 2015 flyttede vi igen
hovedfokus. Nu til ”Bæredygtig kultur” og ikke
mindst ”Kredsløbsbyen”;
helt konkret de nye
affaldsordninger, der skal
løfte byens genbrug fra 20
% til 60 %.
For at vide hvor vi skal hen
med vores arbejde, har vi gjort os nogle tanker om, hvordan den
bæredygtige by ser ud. Dem har vi skrevet ned i hæftet ”Det Bæredygtige
Albertslund – mulighedernes by”. Tankerne bygger på vores erfaringer
gennem de første 20 år. Efterhånden som vi bliver klogere, vil vi
videreudvikle dem, og tegne billedet af det bæredygtige Albertslund endnu
tydeligere. Men her og nu
håber vi, de vil inspirere og
motivere bl.a. dig til at
give energi til den helt
nødvendige
omstillingsproces, som vi i fællesskab
skal have vores by
igennem
frem
mod
bæredygtighed.
Du kan finde ”Det bæredygtige Albertslund – mulighedernes by” på vores
hjemmeside www.agendacenter.dk

Hvad er Agenda Centeret?
Vi er byens miljøcenter. Vores mål er, at gøre
Albertslund bæredygtig! Derfor hjælper vi
boligområderne, både med at øge genbruget og
med at spare på el, vand og varme.
Vi arbejder for miljømærkede og økologiske
produkter i hverdagslivet, for flere solceller og
delebiler, og for mere natur - uden gift. Vi
udvikler nye ideer og afprøver nye projekter,
informerer, laver ekskursioner, har et stort
netværk og samarbejder med kommunen.
Og så er vi græsrødder - og derfor først og
fremmest din medspiller, når du selv vil gøre
Albertslund lidt mere bæredygtig!
I Agenda Centeret bor også Kulturøkologisk
Forening. Det er en medlemsforening, der
arbejder med Bydiversitet, Trampesti og
cykelture ud i kulturhistorien, bjørneklobekæmpelse og solceller til Afrika.

