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Hvad lavede Agenda Centeret egentlig i 2013?
Samarbejde med 70 % af byens boligområder. ”I Love Albertslund” kampagnen med hjerte- og
stjerneplakater, demonstrationer mod brandene, affaldsindsamlinger og konference. Store
Byttemarkeder, først på ”Grøn Dag – Sund Dag” og siden på Birkelundgård. Projekt ”50 veje til den
nye energiby” med mere end halvtreds vidt forskellige initiativer indenfor energi og klima på bare
et år. Indfrielse af målet om, at en albertslunder i gennemsnit maks. skal bruge 100 liter vand i

døgnet. Central affaldssortering og nedgravede beholdere. Byens nye Genbrugsstation og
Ministerbesøg. Klimakunst. ”Den store omstilling – hvad gør vi nu?” i samarbejde med Information
og DR. Ekskursioner og netværk. Termografering og el-cykel-udlån. Fyr-fornuftigt og solceller.
Grønne tage og renoveringer. Oplæg, undervisning, kursus, konkurrencer, uddeling af
lommeaskebægere, et hav af artikler og muligheden for Agenda Centre, eller som vi også kalder os
”Grønne Omstillingscentre”, i alle kommuner via finansloven. Det er nogen af overskrifterne på alt
det, vi arbejdede med i 2013. Vi har samlet det hele i vores ”Beretning 2013”, og den kan læses her:
http://www.agendacenter.dk/wp-content/uploads/2013/10/ACA-Beretning-2013-foto-OK.pdf
Du kan også få den på papir ved henvendelse til os. God fornøjelse!
Spændene I-Love-lørdag med Positiv Psykologi, Lykkeforskning og masser af ideer til at
Dyrke, Høste og Spise Albertslund
Selvom overskriften for årets ”I Love Albertslund konference” den 8. marts var ”Dyrk, Høst og
Spis din by”, handlede den om meget mere, end hvor og hvordan man kan dyrke krydderurter og
kartofler. Helt i kampagnens ånd fortalte Positiv Psykolog, Nina Tange fra Århus Universitet, om,
hvordan man med enkle redskaber og en positiv tilgang kan opnå både bedre resultater og større
glæde. Simon Elsborg, Århus Universitet der forsker i lykke og bæredygtighed, står foran at skulle
lave en større undersøgelse her i Albertslund, og han fortalte om den seneste viden inden for
lykkeforskningen. Derefter blev der dømt Dyrk, Høst og Spis. I Agenda Centeret samler vi op på

alle ideer og de ting og arrangementer, vi
aftalte. Det bliver lige fra inspirationsture til
lokale havedyrkere, hønseholdere og biavler
over kortlægning af frugtbuske og -træer i byen
til årets Klimamarch ”Gå-1-Ton”, der nok snarer
skal til at hedde ”Gå-1-frugttræ” 
Du kan følge med i I Love Albertslund på: https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
Det Bæredygtige Albertslund – mulighedernes by!
Det er altid godt at beskrive målet, hvor man gerne
vil hen. I Agenda Centeret er vores mål
Bæredygtighed – hverken mere eller mindre, for
Ubæredygtighed giver hverken mening eller fremtid!
Derfor har vi nu udgivet ”Det bæredygtige
Albertslund – mulighedernes by”. I hæftet definerer
vi de tre grundvilkår for bæredygtighed:
1. Den vedvarende energiby
2. Kredsløbsbyen og
3. Den bæredygtige kultur.
Vi overfører dem til Albertslund forhold og uddyber
dem, for at kunne blive skarpere og mere målrettede i
vores indsats. Det har været spændende at få ned på
papir, og vi håber, det også kan inspirere andre. Du
kan se hæftet her:
http://www.agendacenter.dk/wpcontent/uploads/2013/10/bda-08-scr.pdf
…eller få det på tryk i Agenda Centeret.

Store Vejleå Trampesti – en oplevelse året rundt!
Kulturøkologisk Forening har også barslet med et nyt hæfte.
Det er en guide på 32 sider til Trampestien. Det er spækket
med naturoplevelser og kulturhistorie samt et kort over
Trampestien. Foreningen arrangerer også en række guidede
ture. Hold øje med dem i Albertslund Posten eller se dem på
vores hjemmeside.
Følg med på www.agendacenter.dk Vi opdaterer hver uge
vores hjemmeside med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”.
Og vil du løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så
send en mail til albertslund@agendacenter.dk
Med venlig hilsen
Povl Markussen
Agenda Center Albertslund

