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. En god dag for mi$øet i albert*lund , fir$n lnitiativpris e010 . Nu ?7 Grønne Eutikker iAlbertslund . Fem er med som Gr$nt Kontor

. De bedste muligheder for elbiler ' Cykelpris ?010 . Drikkevandssikkerhed

i",i

Både Jytte Abildstrøm og Klima- og
gæstede Alber tslund den L7.juni, da
på sit mi!øarbejde"

.1 .

GRsrU
INITIATIVPRIS EOlO
Det blev Minl Trans AIS der
løb af med Grdn InitiaLivpris
for virksomheder i år for sit
engagement i milj$arbejdet.
r PNNF ADAI\4SEN . CIVILIN6FNIdR, PH.D.

Virksomheden deltcg i kammunens pilot-
projektet for crdningen 6rønt Kontor
i e009. Det betød, at virksonnheden flk

hjælp til einergigennemgang, handlings-
pian og certlficering. Den nye miløind-
sals blev dermed overskuelig og nem at
gå til Efter bare 6t år som Grønt Kcnlcr
har Mini Trans A/S nedsat strømforbru-
get med mere encj J-00,2b, oU rred aL udskif-
te aile toiletter lil 2-skyls-toiletler er
vandforbruget også nedsat betydeligt.
fiver uge aflæses vand- og elmålere, og

resultaterne hænges op. så alle kan følge

med i udviklingen. Perscnalet inddrages i

ag bidrager til den grønne omstilling, og

de penge, der spares på fcrbruget, går til
den årlige pensonalefesL.

Gront Kontor and beyond
Den grønne omstilling, som startede med

Grønt Kontor, er også nået ucien far ad-
ministrationskanLoreL til virksomhedens
ker-neydelse: transport.

Albertslund r ådhus surnmede af liv den

L7.-lunr Luften vibrereCe af bade glad og

nervøs fcrventning. Dagen, som mange
h;rri;e rr6,ni-cl- nå nn fnrhprpr{f nrtrnrltnfI IUVUL JLI IUUL I-JU UU I U' UUI UUU VI

var kommel: Offentliggørelse af Grønl
Feonskab 2009 Anenda 21 arbeidet 2010,'*Y.'",."'--J"-

og Klima 2010.

Inspirationsseminar
trf l-crmidd:npn hrtnvnrlt r. meri ef-'-:rI' -* 'nspl-
ratronsseminar, der t,og afsaeL ikcm-
munens agenda 21 arbe.tde Skuespille'-

og rrriitøaktirrrst Jytte Abildslr-ørn lyste
nn mpri cif rødp hdr nn stt ennanemetrtrr! , wq! r,u, " 'v"Y'

på mi!øamrådet - og delle rrgelrgt ud af
det i sin tale. Hun fartalte hvarrian mtl-
jØhensyn altid har været en del af hendes
persanlige liv, og am at hun ofte har mødl
barrrerer, når hun har vrlieL gøre en eks -

tra indsats for miUøet. Jytte Abilostrøm
opfordrede trl stor e, madige skridt og

citer'ede Storrn F. for en omfonmuleret
men rammende talemåde: ,,Mange baekke

små. . er så irriterendel"

Energiministeren Lykke Friis
kommunen gjonde status

Mini Trans Al5 deler ud af
sit mi[0engagement
Fnnenpmpnf qtrrimmtrr-ir. nncå fra de 10er Prrrl

oplægsholdere, som fcrtalte l-0 korte
og rnspirerende mi|1øh slorier fra deres

hverdag i komrnunen. Htstorierne faiinecje

bredt - fra laererens kreative tiliag f cr
at give specialklasseelever grØnne hancj-

lemulrgheder, over etablerrngen af den

CO:-neutrale bolig, fodbcldbaner" som

holdes mecj 'kærlig ple3e og stærekasser
r stedet, for pesLtcrder Lrl en virksomhed,

der har indført el nyt k'urerkoncepi, hvcr
miijøhensyn rndtænkes i alie aspekter af
driften. Læs mere orn sidstnaevnle i ar-
tiklen,,Grgn Initlativprts 201C" på forstden.

Offentli gQ0relse med LresPg

af Klima- og Enengiministeren
Til cffentliggØrelsesreceptionen i råd-
huskantinen bød borgmester Steen Chrt*

stiansen velkommen og intncducerede trl

årets grønne publikationer.
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Albertslund MiU0avis

Udqives af: Albertslund Kommune

Ansv. redaktør:

Design:
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Mi!jø- og Teknikforvaltningen

Anne Adamsen,

civilingeniør, Ph.D.

Gross Design & Kommunikation

Avisen er trykt på cyklus office,

som er dansk genbrugspapir

700 eksemplarer.

-;- ir-::'i,**i. {-r* i;i'l:lileir-,

Med Gr-ønt Fegnskab 2009 er det 18. gang,

Albertslund gør systematisk status på

kommunens samlede ressourceforbrug.
Steen Christiansen fontalte stolt, at årets
grønne regnskab viser fremgang på alle

mi!ø- og klimaomr-åder, men han erkendte
samtidig, at fremgangen ikke er lige stor
på alle områder. Blandt andet fordi ud-
gangspunktet for ressourcefspfplrnat i

kommunen allerede er relativt lavt.

Klima- og Enengiminister Lykke Friis, der
modtog kommunens grønne publikatio*
ner, greb bolden fna borgmesteren og

udfordrede ham ved at sige, at ,,når man

har plukket de lavthængende frugter-, skal

man række h6jere op..." Albertslund flk
også ros, for Lykke Friis fortalte, at da

hun var på introkursus i miUøpolitik som

ny Klima* og Energiminister, blev Alberts-
lund fnemhævet som en foregangskom-
mune. Som tak for deltagelsen modtog

Lykke Friis et eksemplar af ,,Albertslund-
tasken" - en taske med solcelle til oplad-
ning af mobiltelefonen.

Efterfølgende blev der indgået en part-
nerskabsaftale med Better Place, som vil

være med til at skabe optimale muligheder

for elbiler i kommunen. Læs mere om Bet-
ter Place aftalen på side 3.

Vi rksomhederne s miljParbejde
Albertslunds mi!ø- og klimaindsats af-
hænger af, at der er private virksomheder
i kommunen, som har et mi!ørigtigt drtve.

Eorgmester Steen Christiansen uddelte

Grøn Butik og Grgnt Kontor diplomer til
de butikker og virksomheder, som driver
en forretning med omtanke for miljØet.

Gron initiativpris CIg Cykelpris
De grønne initiativpriser skulle også ud-
deles. Minr Trans A/S modtog prisen for
virksomheder. Med Green Express-en ku-
rerordning hvor de bl.a. kører med el- og

hybnidbiler - har de skilt sig ud i en bran'
che, der ellers er svær at flytte mi!ømæs-
sigt. Vnidsløselille Andelsboligforenings

og Albertslunds Boligselskabs følgegrup-
pe for rækkehusene i Albertslund Syd fik

borgerprisen for deres engagement i den

energirigtige renover-ing af deres boliger.

C00P Danmark Team Bir-otatio, et cykel-

team fra C0OP Logistik 6 Var eforsyning
vandt årets ,Vi cykler til arbejde" konkur*
rence. Læs mene om dette på srde 3

undgå forurening af drikkevandet.

Gøn sÅnnnt
' Sørg for, at alle vandinstallationer på virksomheden er

udført efter gældende regler, så den er opsat kontraventiler
og etableret "luftgab", hvor dette er påkrævet.

. Sørg for, at alle vandinstallationer er vedligeholdte og at
kontra -ventiler jævnli g blive r kontrolleret.

. Sørg for, at alt arbejde med vandinstallationen udføres af
en autorisereL VVS-i nstallabør.

P P 
DANMARK
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Transportsektoren er jo en af de helt
store syndere i CO2-regnskabet, men

virksomheden har vist, at det ikke behø-

ver at være sådan.

Virksomheden har startet et nyt kurer-
koncept, Green Xpress, hvor rni!Øhensyn

indtænkes i alle aspekter af driften.
Transporten foregår i el- eller hybridbiler,

der på sigt skal 'tankes' med strøm fra
vindmøller via intelligent ladning, mild-
belastningen ved kørslen kompenseres via

gnønne projekter i Danmarks Naturfred-
ningsforening, og alle chauffører gen-
nemfører kursus i energirigtig kørsel.

ltj ælp ti I Trafikstyrel sen
og Vejdirektoratet
Vir-ksomheden bruger også sit mi$øen-

gagement uden fsr egen virksomhed. De

fuælper Trafikstyrelsen med at udvikle en

certificering til grønne transportselska*
ber. Derudover indsender virksomheden

trafikdata om hastighed og trafiktæthed
fr'a ca. 200.000 punkter i landet hver dag

og ljælper på den måde Vejdirektoratet
med at udforme et bedre vejnet, der blandt
andet skal skabe mindre tomgangskørsel.

i';'
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Din virksomhed har et ansvar for at
I ANNE THOBUP EBIKSEN , CAND. SCIENT

Din virksomhed skal sikre, at der ikke kan

ske tilbageløb af urent vand eller- stof
fra virksomhedens vandinstallationer og

produkt,ionsmaskiner videre ud i vand-
ledningerne, så andre forbr-ugere får for-
urenet deres drikkevand.

Hvis du vil vide mere, så kontakt en auto-
risenet VVS-installatør eller ring til De

Kommunale Værker tlf. 43 64 86 92.
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