Agendaplan for Galgebakken
2019-20
Kære beboere, her er Agendagruppens forslag til Agendaplan for 2019-20 til behandling på
beboermødet.
1. UDFORDRINGER I ÅRET DER KOMMER
Helhedsplanen og beboernes indsats .……… 2
2. ÅRET DER GIK
Ressourceforbrug ………………………………...…… 2
Transport................................................................ 3
Reklamer ................................................................ 3
Helhedsplanen
3. HVEM GØR HVAD I MILJØARBEJDET …………………….….. 4
4. AGENDAGRUPPEN og
BEBOERNESINDSATS….......................................................... 5
Fra Agendagruppens side håber vi på, at forslaget til plan giver anledning til en frugtbar
diskussion om, hvordan vi kan passe på miljøet på Galgebakken.
Vi håber også, at udspil fra den nye regering kan give inspiration til miljøforbedringer, som
vi kan arbejde med på, både lokalt og på større afstand.
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Agendagruppen

1. Udfordringer i året der kommer
En af de store udfordringer i miljøarbejdet på Galgebakken har i flere år været
Helhedsplanen. Det vil også være en udfordring i 2019-20.
¢ Helhedsplanen

Mål for 2019-20:
At sætte fokus på den miljømæssige bæredygtighed i de forslag, der bliver arbejdet med.
Agendagruppen vil samarbejde med beboere og beboergrupper, Driften, GAB,
Genbrugsgården og Agenda Center Albertslund om dette.
¢ Beboernes indsatser

Agendagruppen ser det også som en aktuel udfordring at være med til at udvikle beboernes
miljøindsatser i øvrigt. Aktuel, fordi en svensk teenager har råbt vagt i gevær. Det lokale
miljøarbejde kan være med til at bringe verden ud af klimakrisen, selvom der også er brug
for regeringsbeslutninger og globale klimaaftaler.
Mål for 2019-20:
At få flere beboere til at gøre nogle af de miljøindsatser, som allerede gøres i hjemmene og
rundt omkring på Galgebakken. Eller gøre nye miljøindsatser som beboerne drømmer om.
***

2. Året der gik
¢ Ressourceforbrug

Vi har ikke opgjort ressourceforbruget af vand, varme og el på Galgebakken i det forgangne
år. Det ville være et omstændeligt arbejde, og vi er overbevist om, at en opgørelse ville
vise, at beboerne på Galgebakken – stadig – bruger for meget vand, el og varme.
Vi har igennem mange år forsøgt at få beboerne til at nedbringe ressourceforbruget.
Vi ved ikke, om vi på den måde har gjort en forskel, men Galgebakken er ikke nået i mål
endnu.
Vi har også i efterhånden mange år gjort en indsats for at skabe mere genbrug i
affaldsøerne, på Genbrugsgården og i Tøjbytteboden.
Vi ved heller ikke, om vi på den måde har været med til at gøre en forskel. Galgebakken er
ikke nået i mål endnu, hvad det angår. Men det er muligt at genbruge en større del af
Galgebakkens affald, end vi gør i dag.
Mål for 2019-20:
Mindre forbrug af vand, varme og el.
Mere genbrug af affald.
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¢ Transport – bil, cykel, bus

Biltransport

I 2017 talte vi 446 på Galgebakkens P-pladser.
I 2018 talte vi 428.
Mål 2019-20:
Nedbringe antallet af biler yderligere, fx ved at få flere familier til at bruge Albertslund
Delebil.
Cykling

Mål 2019-20:
Flere beboere bruger cykel til transport over korte afstande
Vi ved at nogle beboere er ved at udarbejde en rapport om cykelstier til kommunen for at få
den til at gøre noget. Cykelstierne er mange steder hullede eller uoverskuelige, og det er
derfor p.t. ret farligt at cykle. Ikke internt på Galgebakken, men når man vover sig ud på en
cykeltur til fx Birkelundgård eller A-centret.
Vi har ikke mulighed for at registrere om målet bliver opfyldt.
Offentlig transport

Mål: 2019-20:
Bedre transport for buspassagerer.
I 2018 udarbejdede beboere fra Galgebakken en rapport til kommunen, som påpegede at
adgangsforholdene til busstoppestederne ved Galgebakken og en række andre stoppesteder
i Albertslund er under al kritik – dårlig belysning, elendige adgangsforhold til
stoppestederne.
Kommunalbestyrelsen bevilgede ikke midler til at løse disse problemer.
Disse beboere vil her i 2019 foreslå kommunalbestyrelsen at bevilge de nødvendige penge i
budget 2020.
¢ Reklamer nej tak

Mål for 2019-20:
Flere nej-takkere. Det er spild af papir.
Da vi talte reklamer-nej-tak på postkasserne i 2015 viste det sig at der var 340 postkasser
med skilt. Det betød at mere end 40 % af postkasserne sagde nej tak til reklamer eller
lokalaviser.
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3. Hvem gør hvad i miljøarbejdet
Galgebakken har igennem årene investeret mange huslejekroner i at forbedre bygninger og
faciliteter. Miljømæssigt har det betydet at ressourceforbruget er blevet nedbragt.
Varmeforbruget:
Vores tage er blevet isoleret og antallet af energiruder er blevet øget, og dele af
varmesystemet er blevet renoveret.
El-forbruget:
Nyt fællesvaskeri, hårde hvidevarer med mindre strømforbrug.
Vandforbruget:
Nyt fællesvaskeri, nye toiletter.
Affald:
Affaldsforsøg med kildesortering i 2014, overgang til kommunal affaldsordning
2016.
Udearealerne har ikke fået pesticider siden engang i 1970'erne, og brugen af
trykimprægneret træ er blevet minimeret.
I 2019 deltog Galgebakken i konkurrencen i Albertslund v/ACA om flest giftfri private haver. GB
var det boligområde, der med 60 tilmeldte havde flest, men ikke i procentudregningen. Man kan
stadig tilmelde sig.

Når Helhedsplanen er blevet gennemført, er der udsigt til, at beboerne kan holde varmen med
et lavere varmeforbrug, og til at de begynder at bruge mindre vand.
¢ Beboernes rolle

På Galgebakken har beboerne, siden den blev bygget, gjort frivillige indsatser.
Agendagruppen blev oprettet for 20 år siden, og det blev besluttet, at gruppen skulle
arbejde for beboerne og sammen med beboerne i lokalt miljøarbejde.
¢ Agendagruppens rolle

Agendagruppens overordnede mål har i hele sin
levetid været at:
•
•
•
•
•

udvikle bedre miljøvaner i dagligdagen hos beboerne og Driften
foreslå miljøinitiativer på de årlige budgetbeboermøder
foreslå sine samarbejdspartnere miljøvenlige tiltag
holde et højt informationsniveau om nye ideer og muligheder på miljøområdet
engagere flere beboere i Agendagruppens arbejde.
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Galgebakkens årlige Agendaplan revideres på efterårets budgetbeboermøde.
Kontaktperson til GAB: Lysette Kofoed
Agendagruppens kontaktperson: Lars Messell, Vester 2-14, tlf.: 20140610,
lokomohinken@hotmail.com
Medlemmer: Biba Schwoon, Birthe Y. Nielsen, Lars Messell, Poul Evald Hansen

5. Agendagruppen og beboernes indsats
Agendagruppen har lavet følgende arbejdsplan for det kommende år:
1. Møde en gang månedligt
Det er tanken, at her kan beboerne komme med deres idéer og forslag.
Agendagruppen vil give råd og vejledning og hjælp og bistand til at omsætte idéerne og
forslagene til praksis.
Forslag til emner og spørgsmål: Er naturlig ventilation en mulighed i Galgebakken?
• Grønne tage på Galgebakkens skure
• Regnvandsopsamling
• Forbrugsmåling med miljøbaggrund
• LAR
• CO2udledning ved produktion af beton og andre materialer
• Miljøvenligt træ – er det holdbart?
• Vand- og varmeforbrug – hvilken økonomi?
• Genbrug – er det muligt i byggeprocessen?
• ’Vugge til vugge’-begrebet i det byggede miljø
• Cirkulær økonomi – hvad er det?
Det grønne regnskab i Albertslund, I BO-VEST-afdelingerne, i CO2udledning ved produktion af beton og andre
materialer
BO-VESTs miljøpolitik

Har du en idé eller et forslag, så kom med den!
2. Artikler i GalgebakkePosten m.v. om idéerne og forslagene
Inerviewartikler hvor beboere fortæller om:
• Affaldssortering derhjemme
• Vandvaner
• El
• Varme
• Mad
Andre beboere kan bruge artiklernes oplysninger til at gøre deres hjem mere grønt.
3. Synliggørelse i GalgebakkePosten m.v. af eksisterende grupper, der
gør en miljøindsats
Genbrugsgården
Tøjbytteboden
Ambassadørgruppen.
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