Folkekraft i Albertslund
Beboerne i danske Hyldespjældet har involvert seg i arbeidet med bærekraftig utvikling
– et ”demokratisk overskudd” som peker på at dette arbeid er noe mer enn en teknisk
disiplin.
I Albertslund kommune vest for
København ligger ”Hyldespjældet” – et
grønt og bærekraftig boligmiljø. I tillegg til
stadig nye aktiviteter har borettslaget
bidratt aktivt til kommunens Agenda 21
arbeid, utfordret til ambisiøse klimaplaner
gjennom energisparing og redusering av
klimautslipp. I 2007 utfordrede
Hyldespjældet de øvrige boligområdene i
Albertslund: Hvem kunne redusere sitt
CO2 utslipp mest mulig! 9 boligområder
tok utfordringen. Det grønne kappløpet
fortsatte i 2008 med 14 deltakere. I 2009
deltar 4.600 boliger i konkurransen. Det er
mer enn 1/3 av Albertslund kommune, som
bedømmer og måler hvem som klarer seg
best ved å se på varme- og elforbruket.

vesener er det etablert fantasifulle
naturlekeplasser. Det arrangeres
kafékvelder med film eller foredrag og
debatt blant annet med utgangspunkt i
energi- og klimautfordringene.

Økologiske og sosiale resultater gir god
økonomi
”Selv om man ikke er rik kan man godt ta
ansvar og forholde seg til de store
utfordringer, som livet stiller” – skriver
Hyldespjældet (i et brev til Barack Obama
der han inviteres til et besøk under
klimatoppmøtet desember 2009). Enhver
besøkende vil kunne se og merke
resultatene av mer enn 20 års arbeid:
Forbruk av vann er halvert, varme- og
elforbruket er redusert. Søppel sorteres i
over 30 fraksjoner. Det er etablert
beboerhager og felles drivhus, det er
hønsegårder og lam går på gress om
sommeren. Det er ordninger med delebil,
en beboerkafé: møtested med økologisk
matservering. For barn og andre lekne

Innvielse av naturlekeplassen i Hyldespjældet (foto:
Agenda Center Albertslund

Det er satt i gang et forsøk med
urinseparerende toaletter, og det er utviklet
visjoner om takbeplantning og ombygging
til passivhus i forbindelse med
totalrenovering som starter i 2009.
Alt dette organiseres og drives av beboerne
selv, og har betydd mye også for det
sosiale miljøet. De aktive blir kjent med
hverandre og også de mindre aktive har fått
en rekke nye møteplasser. Gjennomtrekken
av beboere ble på ti år redusert fra ca 30 %
til ca 10 % årlig, og det er nå kø for å flytte
inn i Hyldespjældet. Dessuten har
miljøtiltakene ført til at husleiene ligger
10-15 % lavere enn de ellers hadde gjort.
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Store visjoner – små skritt
En av ildsjelene i Hyldespjældet, Povl
Markussen, sier at bærekraftig utvikling er
en mental disiplin – ikke rent teknisk. Han
slår fast at ting tar tid:
- Det er en kamp. Men en herlig kamp.
Store visjoner - små skritt. Det er resepten
for en bærekraftig utvikling, som er en
vanvittig visjon – men nødvendig.

Det drives intensivt informasjonsarbeid
med egen nettside og ”Hyldeposten”.
Levedyktig samspill kommune og
beboere
Hyldespjældet er engasjert i
”Brugergruppen” en forsamling med 52
representanter for alle huseierforeninger,
borettslag og leieboerforeninger i
kommunen. ”Brugergruppen” ble
opprettet allerede i 1980, for å gi
boligområdene innflytelse på utbyggingen
av fjernvarmenettet i kommunen. Senere
ble mandatet utvidet til å dekke alle
tekniske tjenester.
Under 25-årsjubileet for Brugergruppen
uttalte Steen Christiansen, leder for miljøog planutvalget i Albertslund:
- Af de hundredvis af sager, som
Brugergruppen har behandlet i de 25 år og
udtalt sig om til kommunalbestyrelsen, er
der meget få tilfælde, hvor
kommunalbestyrelsen ikke har fulgt
Brugergruppens beslutning.
Kommunalbestyrelsen har haft den klare
fordel, at brugernes indstilling på forhånd
var kendt, så beslutningerne blev mere
robuste og svære at opponere imod.
Brugergruppen har således haft en meget
aktiv og positiv indflydelse.

Paul Markussen forteller om Hyldespjældet på
studietur arrangert av Idébanken (foto: Mads B.
Nakkerud).

Oppgaver/spørsmål til diskusjon
Hva skal til for å komme i gang med
liknende arbeid der du bor?
Sjekk din kommune – har de planer for det
lokale bærekraftarbeidet?
Hvordan er din kommunes politikk og
praksis når det gjelder involvering av
sivilsamfunnet?

Senter som drivkraft
En viktig motor i det lokale samarbeidet
mellom innbyggere og myndigheter er
Agenda Center Albertslund - et miljøsenter
med fire fast ansatte. Det veileder
boligområder, foreninger, grupper og
borgere i deres miljøinnsats. Gjennom
informasjon, initiativer og prosjekter
inspirerer senteret til omstillinger for en
bærekraft utvikling. Brugergruppen
utpeker fire av de ni styremedlemmene her.
Senteret bygger innsatsen på tre prinsipper:
gjenbruk, fornybar energi, vi skal ville
bærekraften – den krever kulturell og
adferdsmessig omstilling.

Mer informasjon
www.hyldenet.dk
Povl Markussen
markussen@agendacenter.dk
Tlf: + 45-43 62 20 15
Sjekk også: www.agendacenter.dk
www.albertslund.dk/miljoe
Denne presentasjonen er skrevet av Stiftelsen
Idébanken på oppdrag fra NVL
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