Nyt fra Brugergruppen – Marts 2019
Årets vandregning. Flere har undret sig over årsafregningen fra HOFOR på vand, som
netop er sendt ud. Mange har fået store efterregninger. På Brugergruppemødet
redegjorde HOFOR for, hvad der spiller ind.
- For det første dækker årsafregningen denne gang 13 måneder. Det er der forskellige
tekniske forklaringer på, men det betyder, at der er lagt en måneds forbrug oven i.
- For det andet, og det er det væsentligste, pga. den usædvanlige lange, varme og tørre
sommer, brugte vi alle sammen meget mere vand – så meget, at HOFOR på et tidspunkt
måtte forbyde kommunerne at vande, for ikke at risikere nedbrud vandværkerne. Og,
- For det tredje er mekanismen sådan, at det kommende års aconto beregnes efter det
forgangne års forbrug. Det betyder, at det høje forbrug i 2018 medfører, at der opkræves
en høj aconto i 2019. Men så kan vi da i det mindste trøste os med, at hvis sommeren
2019 bliver varm og tør, som 2018, så har vi ”lagt penge til side” til vandregningen.
Årsberetninger. Årets første Brugergruppemøde er også årsberetningernes tid. Dels var
der Brugergruppens årsberetning, dels Agenda Centerets og dels Forsyningens. Alle er
eller bliver lagt op på de respektive hjemmesider.
Vi nåede ikke i mål! I Brugergruppens årsberetning kan man bl.a. læse, at vi ikke har
nået det mål, kommunalbestyrelsen har sat, at 50 % af vores affald skulle gå til
genanvendelse i 2018. Vi nåede kun 41 %! Der ligger derfor et stort arbejde foran os –
og ikke kun med at nå de manglende 9 %, men også fordi det ikke stopper der. I årene
fremover, vil der utvivlsomt komme skærpede krav til mere sortering og genanvendelse.
Derfor skal vi nu have de sidste boligområder med på sorteringsvognen, vi skal have
storskraldsordningerne optimeret, og generelt skal affaldet bare sorteres bedre, så vi får
meget mere genanvendeligt ud af restaffaldet. Alt for meget genanvendeligt ender
nemlig stadig i restaffaldet til forbrænding - især madaffald og plast. Det vil blive et af
de store fokusområder for Brugergruppen i 2019.
Andet. På Brugergruppemødet gav Forvaltningen også en aktuel status på overgangen til
Lavtemperaturfjernvarme og på udrulningen af den nye udendørsbelysning. Du kan selv
se mere på https://fjernvarme.albertslund.dk og https://belysning.albertslund.dk
Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt Brugergruppemedlemmet i
dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe

