Miljøseminar ‐ nu som arbejdsværksted
Der blev afholdt miljøseminar den 14. marts både før og efter arrangementet, der markerede kommunens
5års jubilæum som 100 % miljøcertificeret. Man brød derfor med traditionen med at afholde miljøseminar i
nye og anderledes steder rundt i kommunen, og mødtes i stedet på rådhuset.
Miljøseminaret blev for første gang forsøgt afholdt som et ”arbejdende værksted”, hvor deltagerne
benyttede lejligheden til at formulere nye miljømål og følge op på forgangne års miljømål; en af de
leverancer der skal laves, når man er miljøcertificeret. For formiddagsholdets vedkommende blev
processen dog lidt forjaget, da flere af programmets andre punkter trak ud. Stort set alle deltagere fik fulgt
op på sidste års miljømål, og fik noteret næste års mål ned på farvede ”post it”. Enkelte bad om lidt mere
betænkningstid og har efterfølgende fremsendt de nødvendige oplysninger. Alt det Niels Ringlebjerg nu
skrevet ind i kommunens grønne regnskab.
Hvad var det så der stjal, om ikke andet så, formiddagsholdets tid? Jo indledningsvist skulle
miljørepræsentanterne i grupper diskutere og kvalificere de pointer, som stod tilbage fra efterårets
spørgeskemaundersøgelse. Kristoffer Kejser lavede indledningsvist en gennemgang af
spørgeskemaundersøgelsens resultater, hvorefter deltagerne gik
sammen på tværs i grupper alt efter hvilket emne de ville uddybe. Der
blev arbejdet med ”udfordringer med nye miljømål”, ”brug af
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miljøhåndbog og intranet” samt ”miljø i hverdagen”. Opsamlingen på
Miljørevisionen er på besøg i
øvelsen gjorde, at MTF nu har en mængde brugbar viden om, hvordan
dagene 3. – 7. juni.
de værktøjer og arbejdsgange, der blev implementeret med det nye
system, kan forbedres til gavn og glæde for alle.
De arbejdspladser der får
Efter dette punkt blev det kort præsenteret hvad sidste års fælles
miljøindsatser havde mundet ud i. De fælles miljøindsatser handlede
som bekendt om vandbesparelser, bæredygtig transport og indførelse
af miljølæseplaner.
Miljølæseplanerne er et projekt for alle kommunens folkeskoler, og er
lykkes fuldt ud efter planen, således at miljølæseplanerne kan tages i
brug fra og med næste skoleår. Inden da arbejdes der med at følge op
på de tilbagemeldinger, som er kommet efter pilotfasen på
Egelundsskolen.
Vandbesparelser blev af Helene og Signe fra Agendacenteret betegnet
som en vellykket indsats. 14 deltagende institutioner havde sat fokus på
vandbesparelser og modtaget vandspareperlatorer. Enkelte havde også
fået nye vandbesparende toiletter. Der har været afholdt
personalemøder om vandbesparelser på mange af de deltagende
arbejdspladser. 8 deltagende arbejdspladser ud af 13 (Hedemarkens
Bibliotek kan der ikke opgøres forbrugstal for) havde ved årets udgang

besøg er:
‐Serviceafdelingen
‐Børnehuset Brillesøen
‐Børnehuset Damgården
‐Hjælpemiddelcentralen
‐Dyregården toftegård
‐Børnehaven Søndergård
‐Albertslund Idrætsanlæg (også
revision af arbejdsmiljø)
Det forventes at vi i løbet af
juni har resultaterne fra
revisionen.
Fælles miljøindsatser 2013
Transport
Varmebesparelser
Læs mere her

opnået en vandbesparelse. Samlet set havde deltagerne sparet 1,7 % i forhold til det gennemsnitlige
forbrug for de fem foregående år og 8,5 % i forhold til forbruget i 2011.

Indsatsen om bæredygtig transport er ikke nået så langt som planlagt, og derfor har kommunens
tværgående chefgruppe besluttet, at denne fortsætter det indeværende år med. 7 arbejdspladser deltager i
denne indsats, som handler om en række koordinerede tiltag for bæredygtig transport, som eksempelvis
”kør grønt” kurser, kortlægning af kørselsmønstre og vejledende guidelines for effektiv og miljøvenlig
transport. Arbejdet med dette fortsætter altså et år endnu.
Den nye fælles miljøindsats handler om varmebesparelser, og Tina Reinholdt er tovholder på den.
Indsatsen har en teknisk del, hvor Albertslund Varmeværk laver varmegennemgang af en række bygninger
og en adfærdsmæssig del, hvor Agendacenteret er med som konsulent og bl.a. kan deltage på
personalemøder.
Tina Reinholdt præsenterede dagens sidste punkt. Den altid interessante beretning fra Ejendomsafdelingen
om, hvad der ligger i pipelinen af projekter for de kommunale ejendomme i år. For nuværende arbejdes der
for flere solceller, og Tina kunne forklare hvordan tagenes hældning, orientering og fysiske stand er med til
at afgøre, hvor man planlægger at etablere solceller. Der har også være arbejdet med en ny
ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme, den er nu færdig og tilgængelig på medarbejdersiden.
Sidst kunne Niels Ringlebjerg lige nå at fortælle, hvilke arbejdspladser der får besøg af den eksterne
miljørevision, og at man enkeltvis vil drøfte med dem, hvordan de bedst forbereder sig til besøget. De
øvrige miljørepræsentanter får besked efter revisionen med forhåbentligt godt nyt, om at
miljøcertificeringen er forlænget.

