
Miljøarbejde er ikke bare et spil for galleriet 
 
Torsdag d. 29. marts var dagen, hvor 3. miljøseminar blev afholdt. Alle kommunens 
miljørepræsentanter var inviteret til dialog- og informationsmøde på et lokalt galleri i 
Herstedøster.  
 

De flotte kunstværker på væggene komplimenterer på 

glimrende vis de farverige duge på borderne i Galleri 

Bagatel. Det lokale galleri danner rammen om årets første 

miljøseminar på en solbeskinnet torsdag sidst i marts. 

Hverken farverne eller miljørepræsentanternes placering ved 

bordene er dog nogen tilfældighed. Hver farve repræsenterer 

nemlig et indsatsområde, og deltagerne placerer sig alt efter, 

hvilken miljøindsats arbejdspladsen arbejder med. Det giver 

mening, for en stor del af dagen skal bruges på vidensdeling 

og erfaringsudveksling, og dagens første øvelse er en form 

for rollespil, der handler om at blive klogere på sine egne og 

andres miljøindsatser.  

Udviklingskonsulent Kristoffer Kejser styrer tidtagningen 

med hård hånd, således at miljørepræsentanterne hver især når at spille rollerne som henholdsvis 

”offer”, ”interviewer” og ”idéperson”. Om øvelsen fortæller Kristoffer Kejser: ”Formålet er, at 

miljørepræsentanterne bliver bevidste om deres egne miljøindsatser og får inspiration til at komme i 

mål med dem. Derudover vil vi også gerne vise, at ressourcepersonerne kan inddrages som 

sparringspartner i processen, og derfor deltager de også i den her øvelse”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer 
Ekstern miljørevision er d. 6., 7. og 
8. juni. Institutioner, der får besøg af 
miljørevisionen, orienteres pr. mail 
senest 3. maj. 
_____________________________ 
Forårets ekskursion for miljø-
repræsentanter er torsdag d. 31/5. 
Tilmelding senest d. 11. maj sker 
ved at besvare den kommende 
invitation fra Niels Ringlebjerg. 
_____________________________ 
Torsdag d. 21. juni uddeles grøn 
initiativpris for medarbejdere på 
Bytorvet. Ønsker du at indstille din 
egen eller en anden arbejdsplads til 
prisen, så send en mail til Niels 
Ringlebjerg senest d. 1. juni. 
 

 
Miljørepræsentanter og ressourcepersoner i ivrig dialog om arbejdspladsernes miljømål for 2012. 

 



 

Lars Bjerre, som er miljørepræsentant for Materialegården fik et godt udbytte med fra 

øvelsen: ”Selv om vi havde kort tid, fik vi lejlighed til at bringe vores egne ideer i spil, og fik god 

respons og sparring med hinanden. Det blev ret tydeligt, at os der arbejder med transport på hver 

vores område, faktisk hænger sammen i et større projekt. Det var også godt, at vi fik viden om, 

hvordan ressourcepersonerne kan bidrage til vores miljøindsatser på arbejdspladserne, og jeg tror at 

vi kan nå nogle gode resultater i fællesskab”.  

 

Skraldespanden taler… 

Efter den strukturerede videndeling holder Mads Skov Lehmann et oplæg om de nye faremærker og 

sikkerhedsdatablade. Her bliver miljørepræsentanterne blandt andet briefet i kunsten at læse et 

sikkerhedsblad; den skrivelse, som en arbejdsplads skal huske at få udleveret af leverandøren, når 

der indkøbes produkter med faremærke(r) på. Sikkerhedsdatabladet består af 16 punkter, bl.a. om 

håndtering af produktet i dagligdagen og efterfølgende afskaffelse. Om dette eventuelt kan ske ved 

hjælp af en talende skraldespand, må tiden 

vise, men de tilstedeværende får i hvert 

fald fremvist Albertslund Ungdomsskoles 

sidste nye påfund. En talende 

skraldespand, der har til formål at 

integrere miljøarbejdet i undervisningen. 

Om talende skraldespande bliver 

fremtiden i Albertslund Kommune, kan 

kun tiden vise, men Ungdomsskolen får 

flere gode råde til videreudvikling af 

konceptet, og et par håbefulde deltagere 

forsøger også at afgive en bestilling. 

Nyt om de kommunale ejendomme 

Selv om Ejendom, Vej og Parks planer for de kommunale bygninger endnu ikke er politisk 

godkendt i Teknisk Udvalg, vover Tina Reinholdt alligevel pelsen, og løfter sløret for de initiativer 

og projekter som afdelingen søsætter i løbet af året. Fokus vil primært ligge på solceller, men også 

LED-belysning skal der arbejdes med for at forbedre miljø- og klimaforholdene for de kommunale 

 
Tim Zwigler, matematiklærer fra Albertslund Ungdomsskole, 

fremviser den talende skraldespand. 



bygninger. Der er bl.a. planer om at anlægge solceller på rådhusfacaden og udarbejde en 

solcelleplan for alle kommunens bygninger. Der ud over skal der laves LED-belysning i 

Musikteatret og i svømmehallerne, og kommunen vil fremover satse mere på elbiler i dens bilpark.  

 

Om forårets og sommerens begivenheder 

Niels Ringlebjerg slutter formiddagen af med en lille alvorssnak om miljøarbejdet og vigtigheden af 

det store arbejde, der lægges i det, både centralt og ude på arbejdspladserne i kommunen. 

”Det er vigtigt for kommunalbestyrelsen og ledelsen, at kommunen at vi bliver miljøcertificeret på 

ny. Det er vigtigt, fordi vi opfordrer borgere og virksomheder til at blive mere miljøbevidste, og 

hvis vi skal kunne gøre det troværdigt, skal vi sørge for at feje foran egen dør. Det gør vi ved at 

være miljøcertificeret, som jo er et stempel på, at vi også gør de ting, som vi siger at vi gør”. Niels 

ridser derefter planen for den eksterne miljørevision op og understreger, at det handler om at have 

miljøhåndbogen formidlet ud til alle kollegaer, være bevidst om egne miljøindsatser og kende 

materialet på medarbejdersiden. Heldigvis kan de deltagere, der tidligere har haft besøg af den 

eksterne miljørevision berette, at det var en positiv oplevelse med nogle gode konstruktive snakke 

om miljø.     

Det alvorlige bliver dog afløst af en invitation til Vestforbrændingen, der er scenen for dette års 

miljøekskursion. På denne dag vil alle blive klogere på, hvor mange ressourcer, der ligger i affald, 

og hvilke mængder der i virkeligheden er tale om. Niels slutter dagen af med at introducere en ny 

pris – grøn initiativpris for medarbejdere - der vil blive uddelt på offentliggørelsesdagen for det 

Grønne Regnskab til den kommunale arbejdsplads, der har udlevet en mest opfindsomme idé med 

god miljøeffekt. Der er med andre ord, mange gode grunde til at fortsætte det mangfoldige og gode 

miljøarbejde ude på arbejdspladserne. 

 

 
Gruppearbejde om miljøarbejdet. 


