
 

08.06.2022 inviterer kreds 25, fraktion 4 

Albertslund, til to timers 

virksomhedsrepræsentation i  

 

Hos ARC tager de sig af alt med affald. Deres mål er, at arbejdet med affaldet bliver klimaneutralt. De viser os, hvordan strategierne 

for co2 fangst virker.  

Om udflugtsmålet På ARC, som er en integreret del af København, skal vi høre om, hvordan man omdanner byens affald til 

elektricitet, fjernvarme og genanvendelige materialer. 

Rundvisningen gi’r et indblik i de systemer, som er usynlige i hverdagen, men som gør det, vi kalder affald, til noget vi ikke vil 

undvære. Der bliver også̊ mulighed for at besøge skibakken med byens bedste udsigt, skicenteret med butik og cafe. I tagparken, kan 

man blandt andet vandre og gå på opdagelse og nyde udsigten. 

 

Kære pensionister,  

Du/I inviteres til at deltage i 2-timers omvisning og præsentation af 

Amager Resurse Center. Der må maximum være 25 deltagere i en 



præsentation. Dette inkluderer en rundvisning inde på energianlægget. Der 

er bestilt plads til 2x 25 personer. Dette betyder at I skal tilmelde jer 

hurtigt. 
 

En medarbejder møder os uden for hovedindgangen, når besøget starter. 

Det er et krav, at du er iført lange bukser og praktiske og lukkede sko, 

når du besøger ARC. Ingen adgang til anlægget med klipklappere, sandaler eller 

højhælede sko. 

 

  

I bedes ved tilmeldingen angive om I er på hold 1 eller hold 2. 

Hold 1 mødes kl 13.45 og har omvisning kl. 14.00 

Hold 2 mødes kl 15.45 og har omvisning kl.16.30 

K 16.00 - 16.30 drikker vi allesammen kaffe og spiser kage i Copenhills 

café. 

Før og efter omvisningen, der enten er kl. 14.00 eller kl. 16.30 kan man 

bruge tiden på at bestige skibakken eller tage elevatoren op til toppen og 

evt. gå ned ad bakken og således opleve skibakken på egen hånd. 

Vi skal have tilmeldinger senest d. 1.06. 2022 

 
Find vej til ARC 

Adresse: ARC- Vindmøllevej 6, 2300 Kbh. S 

Find vej i bil 

 

Kommer du på cykel eller i bil, kan du finde ruten på Google Maps. Der er gratis 

parkering ved ARC 

Find vej med den offentlige trafik 



For at komme med den offentlige trafik fra Albertslund til ARC skal man med S-

toget (B) mod København H fra Albertslund kl. 12.46. 

Derfra skifter man til bus 2A ved stoppestedet overfor Tivoli i Bernstorffsgade. 

Afgang Kl 13.12. mod Refshaleøen. Kl.13.28 er man ved Lynetten( Refshalevej). 

Derefter skal man gå 885m til ARC. 

Udvalget glæder sig til at dele denne lærerige begivenhed med kollegerne. 

 

Med venlig hilsen og på gensyn 

Arrarangementudvalget 

 

 
 


