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Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Vi vil være en ”Verdensmålbebyggelse”. Det vil sige en bebyggelse:

- Der i praksis arbejder for at nå Verdensmålene lokalt.
- Der oversætter Verdensmålene til egne forhold, så de giver mening lokalt.
- Der bruger Verdensmålene som et inspirationskatalog til at tænke muligheder
og løsninger på tværs.
- Der skaber fællesskab omkring opfyldelsen af Verdensmålene.

I Hyldespjældet har vi siden slutningen af 80’erne arbejdet med omstilling til
bæredygtighed, og vi er nået langt med vand-, varme- og el-besparelser. Med
affaldssortering, Delebil, giftfri produkter og haver, drivhus, høns, grønne tage, med
mere natur og masser af engagement og fællesskaber. Og nu har FN så formuleret 17
mål for en bæredygtig verden. Det er mål lige i vores ånd, så dem bakker vi
selvfølgelig op omkring, for de bakker om vores arbejde med vores lokale omstilling
til bæredygtighed. Man kan også sige, at de er et godt redskab – et redskab vi kan
bruge. Derfor vil vi være en ”Verdensmålbebyggelse”!

De 17 Hyldespjældsmål
For at kunne formulere vores 17 Hyldespjældsmål, arrangerede vi i samarbejde med
Verdensmål Centeret 6 workshops for hhv. Afdelingsbestyrelsen, Cafestyregruppen,
UAU, Klunserne, Driften og for os selv i GMU.
Hver gruppe blev introduceret til Verdensmålene, til hvordan målene ikke er adskilte
siloer, men mål der rører ved hinanden, der er viklet ind i hinanden, der har betydning
for hinanden og derfor heller ikke kan løses uafhængigt af hinanden.
I et større oplæg til grupperne ”oversatte” vi Verdensmålene til Hyldespjældsk, så de
blev nærværende og forståelige i vores lokale virkelighed. Således blev f.eks. Mål 1
”Afskaf fattigdom” på Hyldespjældsk til ”Plads til alle”. Mål 2 ”Stop sult” blev til
”Fremme sund og varieret kost”. Mål 6 ”Rent vand og sanitet” blev til ”Vi passer på
vandet”, og Mål 14 ”Livet på land” blev til ”Biologisk mangfoldighed i
Hyldespjældet”. Efterfølgende beskrev vi, hvad vi allerede gør i forvejen i
Hyldespjældet indenfor hvert enkelt Verdensmål. Dermed var grupperne sporet ind på



og klar til at diskutere, hvad der er vigtigst for dem at nå inden for de kommende år.
Hvad der skal være deres: Hyldespjældsmål!
Hver gruppe formulerede 3 mål (Driften 2). Så nu har vi 17 Hyldespjældsmål, vi har
sat op som et puslespil, for at markere at målene hænger sammen og ingen brikker
kan undværes.



Det er nu op til grupperne at få deres Hyldespjældsmål ind i deres Handleplaner og
sikre opfyldelsen af dem. I GMU ser vi frem til den videre proces med stor spænding
og glæder os til at være en del af den. Første store fælles aktivitet er den 5. november,
hvor alle grupperne inviteres til Frivillighedsdag med Hyldespjældsmålene som tema.

Vores arbejde med at blive Verdensmålbebyggelse har vi også fortalt om i VA’s
Verdensmåludvalg, og det blev præsenteret på Folkemødet på Bornholm – hvor det
dog (selvfølgelig) druknede mellem alle de andre debatter.

Affald, genbrug og ressourcer
- Arbejdet med den nye Materiale- og Genbrugsgård har været mere omfattende end
som så. Egentlig havde vi afsluttet sagen, og ved en elektronisk urafstemning var
projektet blevet godkendt, men så viste det sig, at projektet ikke holdt sig inden for
lokalplanen, og derfor måtte vi på den igen. Da vi så havde fundet en ny løsning,
mente arkitekten, at den ikke duede, hvorfor vi røg tilbage til start igen. Nu skal vi så
have en afklaring med arkitekten, så vi forhåbentlig kan få sat flueben ved projektet.
Det, vi i samarbejde med klunserne, tøjbytterne, værkstederne og Driften går efter, er,
god plads og gode arbejdsvilkår til ejendomsfunktionærerne, flest mulig indendørs
kvadratmeter til beboeraktiviteter, og en udendørsplads til sortering og
genanvendelse, der kan fungere.

- Grønne Poser. Det er umuligt at omdele Grønne poser til madaffald, så alle har lige
præcis så mange, de skal bruge. Derfor spurgte vi på Facebook, om det antal Driften
deler ud, er passende. Det var det ikke. Langt de fleste fik for mange og nogen
”druknede” i poser. Derfor
har vi neddroslet
omdelingen. De der så
kommer til at mangle
grønne poser undervejs,
kan hente på
Genbrugsgården og på
ejendomskontoret.

Hvor mange grønne poser
skal I bruge?



- Vi har lavet to nye aftaler med firmaer, der kan bruge noget af det, vi samler på
Genbrugsgården. Dels er det ”Recirk”, der kan genbruge nogen af vores hårde
hvidevarer, og dels er det ”DropITin”, der kan genbruge noget af vores
elektronik/computere. Begge virksomheder bor i Albertslund, og vi håber på den
måde, at kunne hjælpe nye iværksættervirksomheder i gang.

- Endvidere har vi arbejdet med info-materiale til indflyttere, vask og vedligehold af
de nedgravede affaldsbeholdere, den 3.4. inviterede vi i anledning af DN’s nationale
affaldsindsamlingsdag til at få ryddet op på Junglestien og vi afholdt
nytårs-fyrværkeri-kluns den 1.1.2022. Klunserne og tøjbytterne besluttede, at åbne til
Direkte Genbrug for ukrainere, der ikke bor i Hyldespjældet, og så er vi ved at varme
op til, at fra den 1.10.2022 skal mad- og drikke kartonner i plastfraktionen. På
”plastfabrikken” sorterer de så kartonerne fra og får dem genanvendt.

Energi, klima og renovering
- Vigtigst har arbejdet i Byggeudvalget været, for at få energi, klima, miljø og grønne
områder ind i Helhedsplanen.
Heldigvis er der god medspil til det
fra rådgiver og entreprenør, men det
er også vigtigt hele tiden at have
fokus på det, så det ikke pludselig
forsvinder, når nu den store
renovering bare ruller afsted.
Der har været en stribe møder i
byggeudvalget og bl.a. et meget
givende opstartsseminar med NCC,
Rambøl og Bo-Vest. Alt er ikke gået
tilfredsstillende med byggesagen her
i starten, men vi er fortrøstningsfulde
og oplever, at det bliver bedre og
bedre. Det er en stor gene at få
renoveret sin bolig samtidig med, at
man bor i den, men der er ikke andet
for end at glæde sig over, at det er
relativt hurtigt overstået, og så bliver
den nye bolig bare meget bedre at bo
i.

Det reelle første ”spadestik” blev taget på hjørnet af boldburet i april



- Ladestandere til elbiler. Det kan nærmest kun gå for langsomt, med at etablere
ladestandere til elbiler. Derfor er det også besluttet, at vi skal etablere 20 ladepunkter
på Store Torvs P-plads så hurtigt som muligt - og senest i juni 2023. En
arbejdsgruppe har arbejdet med projektet, det har været på beboermøde og
informationsmøde, der er blevet udarbejdet forslag til brugerregler (hvor længe må
man holde og optage en lade-P-plads og den slags), som beboermødet skal beslutte,
og nu skal der så indgås en aftale med en entreprenør, så vi kan komme i jorden. Vi
har søgt og fået et tilskud på 25 % til etableringen af de 20 ladepunkter.

- Den årlige biltælling natten mellem to hverdage, viste i alt 178 biler. Det er 6 flere
end året før. Og selvom byggesagen optog 14 P-pladser, var der stadig 34 tomme. Vi
har derfor ikke noget akut P-plads problem. Alligevel opfordrer vi alle til at overveje
medlemskab af Albertslund Delebil eller el-cykel i stedet for egen bil.

- I Hyldespjældet har vi to små private solcelleanlæg, og to anlæg som er
Hyldespjældets (beboerhuset og Høkerlængen 2). De to private overlever næppe
renoveringen, fordi de er gamle og det er for besværligt og bureaukratisk at retablere
dem. Men i hvert fald det på Beboerhuset satser vi på at få retableret.

Andre indsatser
- Vi samarbejder med UAU om at skabe 10 % mere natur i Hyldespjældet. I Den
forbindelse har vi arbejdet med metoder til ukrudtsbekæmpelse, miljøvenlig
glatførebekæmpelse, etablering af regnbed, dialog med Habitats, rundtur for Driften,
Elefantskråningen, placering af stammer i Naturskoven, www.sliphavenfri.dk,
vedligehold af Junglestien og de grønne skurtage, hvor firmaet der tilser dem fik
brugt gift, hvilket selvfølgelig ikke må ske, hvis de skal arbejde i Hyldespjældet.
Derfor måtte de også genplante, de forgiftede steder. Til de skurtage, der nu står for
tur til at blive renoveret, håber vi at kunne få en plantesammensætning, der (stort set)
ikke kræver pleje.
- I hvert nummer af Hyldeposten sørger vi for, at der er informative indlæg og til en
vis grad også på www.hyldenet.dk og Facebook – men det kunne godt være bedre.
- Vores vand er blevet blødere. Det betyder bl.a. at man kan ændre dosseringen af
sæbe og rengøringsmidler. Det er godt på flere måder. Der skal bruges færre
rengøringsmidler (hvilket betyder ”renere” spildevand), et lavere energiforbrug og
maskinerne skal ikke afkalkes så ofte.
- Københavns Universitet har igen fået 15 m3 urin fra vores urinsorterende toilettet,
til videnskabelige forsøg på deres forsøgsmarker i Høje Taastrup.

http://www.sliphavenfri.dk
http://www.hyldenet.dk/


- Til Sommerfesten (der
næsten regnede væk)
arrangerede vi både
cykelringridning og

Papirflyvnings-konkurrence-fra-Tårnet. Vi havde også en bod med insekthoteller og
til VA’s 75års jubilæum havde vi en bod, hvor man skulle samle et
verdensmål-puslespil på tid.

Konkurrencen
”Samle-Verdensmål-puslespil-på-tid” løb af
stablen til VA’s 75års jubilæum

- 26 tyske arkitekter kom på besøg. De synes, vi skulle søge en tysk boligpris. Så nu
er vi indstillet til ”Klaus Novy Preis”.
- I 2 år er det nu ikke lykkes at få lam i folden. Derfor vil vi undersøge, om der er
interesse og mulighed for at få lam i 2023 – ellers bør lauget og folden nedlægges.
- Vi er repræsenteret i Kommunens Brugergruppe og dens Arbejdsgruppe, hvor alle
større kommunale sager vedr. vand, varme og affald mm. vendes, inden de kommer i
kommunalbestyrelsen.

Hvem sidder i GMU?
Det gør Henrik Hansen, Jens Thejsen og Povl Markussen, der alle er valgt af
beboermødet. Endvidere har Afdelingsbestyrelsen udpeget Sif Enevold som medlem
af GMU.
Indenfor GMU’s område ligger lammelauget, hønsehusene, domen, haveforeningen
”Salatfadet” og klunsergruppen, men det er selvstyrende grupper, som langt hen ad
vejen klarer sig selv.



GMU har en plads i UAU (Ude Areal Udvalget), og den har vi udpeget Jens Thejsen
til. GMU’s repræsentant i Byggeudvalget og elbil-lade-stander udvalget er Povl
Markussen, og beboermødet har valgt Povl Markussen som afdelingens repræsentant
i Brugergruppen og Henrik Hansen som suppleant.
Alle tre beboermøde valgte genopstiller til GMU.

GMU den 30.8.2022


