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Fælles om fremtiden 

Albertslund har været fælles om fremtiden, siden den kom til verden som velfærdsby i 

1960’erne. Byen, hvor alle skulle kunne bo. Derfor byggede man først og fremmest alment. Med 

et klart politisk ønske om, at byen skulle være for mennesker og deres hverdag. 

Den tætte, lave by, med adskillelse af hårde og bløde trafikanter voksede frem. En by med 

masser af frisk luft, grønne områder i boligernes fællesarealer og tæt på Vestskoven. 

Børnehaver, skoler, fritidshjem og klubber spækket med engagerede medarbejdere, der ville 

børnene. Og fremtiden. Byens og børnenes.    

Et kulturliv med Musikteater, biografer, bibliotek med licens til at udbrede folkeoplysningen, et 

rigt foreningsliv, der oplyste den enkelte og skabte troen på fællesskabet. Og fremtiden.   

Fra 1990’erne fulgte en stadig mere intens miljøindsats med grønne regnskaber, Agendacenter, 

affaldsordninger, klimakamp mellem boligområderne om at gøre den bedste forskel for klimaet. 

Og fremtiden.  

Albertslund blev kendt i hele landet som et pulserende, demokratisk, politisk fællesskab, hvor vi 

borgere på tværs af politiske, sociale og kønsmæssige forskelle ville fremtiden. Og rent faktisk 

skabte fremtiden sammen.  

Det er præcist det Albertslund-DNA, Socialdemokratiet står for og vil bygge byens fremtid på. 

En by for mennesker, når byens dagtilbud serverer økologisk mad og udvikler vores børns 

kreative og sproglige færdigheder og skaber fællesskab mellem forældrene.  Derfor har vi flere 

uddannede pædagoger end kommuner flest. 

En by for mennesker, når byens skoler skal danne vores børn og unge til at finde vej til job og 

familie i et samfund præget af teknologiske kvantespring.  Derfor har vi faglige og kompetente 

lærere, der guider børn og unge videre i livet.  

En by for unge mennesker, hvor man kan tage sin ungdomsuddannelse og samtidig dyrke sine 

musikalske talenter på musikskolen og hænge ud på Forbrændingen med vennerne i 

weekenderne.  

En by for ældre, hvor tryghed i hverdagen betyder en hjemmepleje og omsorg i top både 

hjemme og i det nye Sundhedshus og plejecenter.  

En by for alle, hvor byens almene boligområder renoveres til bedre komfort og energistandard – 

i fællesskab med beboerne.  

Albertslund handler om menneskers hverdag. Din og min.   

Også når vi i de kommende år skal udvikle Hyldagergrunden, Fængselsgrunden, Albertslund 

Bymidte og Roholmparken. Først og sidst skal vi i mål med nye boliger til familien, nye boliger 

til byens seniorer og nye ældreboliger.  

Albertslund har altid handlet om en bedre fremtid for mennesker. Her i byen, men også i 

Danmark, Europa og verden.   

Vi er måske som dråben i havet. Men det er den, der er med til at gøre forskellen for en bedre 

verden.  

Derfor er vi fælles om fremtiden.   

Det er det fællesskab og den fremtid, som vi håber, at du vil betro Socialdemokratiet at være i 

spidsen for. Her er vores valgprogram 2018-2021. 

 

Med venlig hilsen 

Steen Christiansen 

Borgmesterkandidat  
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Byens udvikling 

Almene boligområder 

Albertslund bliver en stadig bedre by at bo og leve i. Byens boligområder gennemgår i disse år 

en omfattende renovering og fornyelse. Kanalgaden og rækkehusene i Albertslund Syd er 

renoveret til nye, høje boligstandarder, gårdhavehusene i Syd og Vest er på vej med en 

omfattende renovering. Andre af kommunens almene boligområder vil blive renoveret de næste 

5-7 år.   

Socialdemokratiet er garanten for, at fornyelsen af boligområderne sker i tæt dialog mellem 

kommune, beboere og boligorganisationer. Som f.eks. med den samlede renovering af 

Albertslund Syd og byggeriet af Robinielunden, der er bygget som almenbolig+ og fungerer som 

midlertidige boliger, mens gårdhavehusene renoveres. 

Sammen med beboere og boligorganisationer i Albertslund Syd vil vi arbejde for, at de mange 

nye forbedringer i Syd fastholdes og understøttes af kommunen. Det drejer sig om 

færdiggørelse af Kanalgaden, ordentligt vedligehold af fælles veje og grønne områder, samt 

udvikling af nye byrum. 

Fremtidens boligby  

Albertslund er en dejlig by for børn og voksne. Vi vil gerne tiltrække flere familier til byen.  

Albertslunds grønne områder, tæthed til Vestskoven og det unikke trafiksystem med adskillelse 

af hårde og bløde trafikanter gør byen attraktiv for børnefamilier.  Men Albertslund har også 

meget at byde på for andre typer af familier – de aktive par i den erhvervsdygtige alder og 

seniorerne, der vil bo i en levende by med kulturtilbud og med hovedstadsområdets mange 

aktivitets- og kulturmuligheder indenfor rækkevidde. 

Plads til fremtidens seniorer   

Der skal være plads til byens seniorer. Derfor vil vi give mulighed for etablering af seniorboliger 

i Roholmparken, på Stensmosegrunden og i nærheden af centret. Vi er i gang, men vil også i de 

kommende år inddrage interesserede borgere i planlægningen af de nye bebyggelser, så de 

tilgodeser de forskellige ønsker, som seniorer har til en ny bolig.  

Hyldagergrunden –nye ejerboliger 

På Hyldagergrunden vil vi arbejde for, at der i den kommende periode bliver bygget ejerboliger 

enten som rækkehuse eller ejerbofællesskaber. Her skal være plads til alle typer af familier. 

Børnefamilier, erhvervsaktive par og seniorer. Området skal udvikles med intelligente løsninger 

indenfor energi, affald, belysning og trafikstyring. Vi vil arbejde for, at der opføres en ny 

daginstitution i området, så børnene vokser op tæt på deres boliger og familierne får en 

hverdag, der hænger sammen. 

ALBO – boliger midt i centrum 

På ALBO-grunden skal der bygges ejerboliger, herunder lejligheder til voksne med særlige 

behov. Lykkes det ikke at etablere ejerboliger, er vi åbne for at se andre ejerformer, herunder 

almene boliger først og fremmest til seniorer. 

Albertslund Midtby  

Udviklingen af Albertslund Midtby er vigtig for byens borgere. Albertslund skal have et 

kommercielt, kulturelt og administrativt centrum, med en lang række attraktive tilbud, der også 

kan medvirke til at skabe samhørighed blandt borgerne. Derfor vil vi understøtte etableringen af 

3.etape af udbygningen af komplekset med Albertshøj og ældreboligerne. Denne etape bør 

indeholde ejerboliger, erhverv-og forretningsområder og kommunale funktioner.  

Området, der omfatter Lægehuset, VA-huset og den ubebyggede grund langs Albertslundvej, 

bør på sigt bebygges med ejer- eller private lejelejligheder.  
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Posthusgrunden skal udvikles, så den understøtter Albertslund Centrum kommercielt, men også 

ved etablering af lejligheder til borgere med særlige behov, som kan bruge fællesfaciliteterne i 

området, og dermed få en rigere og bedre hverdag. 

Vi vil udbygge den trafikale infrastruktur i Albertslund Midt. Vi vil sikre nem adgang fra 

busholdeplads til Center og Sundhedshus. Det skal være nemt og bekvemt at være fodgænger 

og cyklist i området. Vi vil udvikle en overordnet trafikplan, der skal regulere p-pladser og 

trafikforhold i den samlede Midtby.  Forholdene for cyklister skal forbedres på Albertslundvej, 

hvor denne krydser jernbanen.   

Fængselsgrunden og Roskildevej 

Vridsløselille Statsfængsel forventes i den kommende valgperiode overdraget til statens 

ejendomsselskab Freja. Kommunen er i dialog med Staten om den fremtidige anvendelse af 

arealet. Vi ønsker, at der især kommer ejerboliger på arealet, gerne i et mix med kultur- og 

erhvervsaktiviteter. Det vil være afgørende for os, at grundens markante bygningsmasse om 

muligt bevares og at disponeringen af arealet kan genfindes i det nye, som kommer til på 

grunden. Vi ser gerne, at det lille fængselsmuseum bevares.  

Ved udviklingen af arealet skal der tages hensyn til de eksisterende grønne områder og 

mulighederne for at skabe en ny bydel præget af åbne, grønne fristeder, som er attraktive og 

tilgængelige for alle byens borgere.  

Fængselsgrunden skal binde byen sammen. Derfor ønsker vi en ny adgangsvej til cyklister og 

gående over/under Roskildevej og en ny forbindelse over jernbanen. Vi vil forbedre og udvide 

mulighederne for at cykle i Albertslund. Det er også godt for sundhed og klima. 

Vi vil arbejde for at realisere en samlet strategi for Roskildevej, der giver en grøn profil langs 

den nordlige del af vejen. Kommunalt ejede grunde søges solgt og udviklet til attraktive boliger 

og erhverv, eventuelt i kombination. Vi vil indskrænke Roskildevej mellem Herstedvestervej og 

Damgårdsvej for at sikre en overordnet sammenhængende byudvikling i takt med, at 

fængselsgrunden bebygges. Cykelstierne på Roskildevej skal forbedres. 

Det grønne Albertslundkøkken  

Albertslund har med sin beliggenhed i Hovedstadsområdet nem adgang til landbrug og 

fødevareproducenter på Sjælland. Vi vil fremme et bæredygtigt, økologisk landbrug ved at                                        

binde by og land tættere sammen.  

Vi ønsker, at der i forbindelse med udviklingen af Albertslund Midtby skabes et grønt 

Albertslundkøkken, hvor byens børn og unge lærer om sund og økologisk mad. Og hvor byens 

borgere får mulighed for at være sammen om at lære om mad, og hvordan man laver sunde 

måltider, og gerne i samarbejde med lokale virksomheder. 

Vi vil arbejde på, at den mad, der leveres til byens skoleelever og ældre, på sigt kan tilberedes 

lokalt og baseres på landbrugsvarer fra vores nærmeste opland. Dermed kan vi mindske 

transporten af mad og skabe lokale arbejdspladser. 

Byens børn skal møde og besøge landbrug og fødevareproducenter på Sjælland for at opnå 

forståelsen af, at land og by er hinandens forudsætninger. 

Byens erhvervspolitik  

Vores erhvervspolitik er meget mere end industriområderne i kommunen. Det er hele 

holdningen til arbejdspladser og at drive virksomhed hos os. Vi vil gøre det nemmere at have 

virksomhed i Albertslund. I respekt for naboer skal forretninger og virksomheder have lov at 

udvikle sig, så de kan tiltrække kunder og investeringer. 

Vi vil sikre, at alle køb af tjenesteydelser sker i henhold til danske overenskomster og ILO-

konventioner. 

Vi vil arbejde på at tiltrække et bredere udbud af erhvervsuddannelser, som kan understøtte 

beskæftigelsen på Vestegnen. 



Kommunalpolitisk program 2018 - 2021 

 

 

 

6 

 

Vi vil holde en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv for at sikre en lokal forankring og lyst til 

udvikling. 

I vores erhvervsområder ser vi gerne, at der både er almindelige virksomheder indenfor handel, 

service og produktion, særlige socioøkonomiske virksomheder og nye innovative virksomheder. 

Vi vil fremme mulighederne for at udvikle iværksættervirksomheder generelt og især indenfor 

områderne lys og Smart City teknologier.  

Vi vil sikre, at erhvervsområderne stadig er attraktive med gode veje og stier og god offentlig 

transport. 

En hel særlig opgave bliver at sikre, at Letbanen i Ring 3 bidrager til udviklingen af Hersted 

Industripark og tiltrækker nye virksomheder og arbejdspladser, og at flere pendlere vælger 

letbanen til som et miljøvenligt transportmiddel, der bidrager til mindre CO2-udledning og 

trængsel i hovedstadsområdet.  

Sammen med de andre kommuner langs Ring 3 vil vi arbejde for at tiltrække nye boliger og 

arbejdspladser til hele området. Samtidig vil vi arbejde for at Ring 3 både i anlægsfasen og 

efter ibrugtagning bliver test-strækning for intelligent trafikafvikling, herunder nye modeller for 

at koble cykler, biler og busser sammen med letbane, metro og tog i hele Hovedstadsområdet.  

Vi vil arbejde for at tilpasse erhvervsområderne arealmæssigt til fremtidens erhvervsliv, 

herunder omdanne dele af områderne til boligformål. 

Veje, stier, grønne områder og trafik  

Veje og stier skal holdes i ordentlig stand, så det er sikkert og komfortabelt at komme frem. Vi 

vil løbende arbejde for at højne trafiksikkerheden, hvor vi ved, at der er mørke pletter og tage 

hånd om de bløde trafikanter. Forholdene for byens cyklister skal løbende forbedres. Vi vil især 

have fokus på at forbedre mulighederne for at krydse over/under Roskildevej og jernbanen. 

Byens grønne områder og parker skal vedligeholdes i respekt for den oprindelige ide med deres 

funktion og etablering. Vi vil arbejde for flere grønne og blå områder, som øger 

albertslundernes rekreative muligheder i byen – som det f.eks. er sket med etableringen af den 

nye sø i Kongsholmparken.  

Miljø, energi – og den bæredygtige by 

Vi arbejder konstant for, at Albertslund bidrager til en grønnere og mere bæredygtig klode. Det 

arbejde vil vi styrke og intensivere de næste fire år.  

FN’s generalforsamling har vedtaget 17 bæredygtighedsmål, og mere end 100 nationer har 

underskrevet COP21-aftalen og forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 97%.  

Derfor skal vores samfund i løbet af 30 år omstilles fra fossile energikilder til vedvarende 

energi. Det er en samfundsopgave, hvor Albertslund skal gå forrest. Det gør byen ved at 

deltage i og udvikle regionale og internationale samarbejder. Det gør vi gennem Greater 

Copenhagen samarbejdet, i Gate 21 og i nationale og internationale sammenhænge. Derved får 

de gode resultater i Albertslund større udbredelse, og vi tiltrækker grønne virksomheder og 

arbejdspladser til Albertslund og resten af regionen. Dette bidrager til omstillingen til et 

bæredygtigt samfund. 

Nye grønne løsninger 

Albertslund har skabt Europas største testcenter for vejbelysning, DOLL i Hersted Industripark. 

De gode resultater inspirerer besøgende fra ind- og udland, og er med til at give 

energibesparelser og bedre lys i mange byer. Vi skal bygge videre på de flotte resultater fra 

DOLL som et bidrag til at mindske energiforbruget og til at skabe nye arbejdspladser indenfor 

belysning.  

Vi er parate til at bruge byen som et sted, hvor nye løsninger udvikles og afprøves i samarbejde 

med og til gavn for byens borgere og virksomheder. Det gælder ikke bare vejbelysning, men 
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også på en række andre områder som ældrevenlig belysning i plejeboligerne, bedre belysning 

på skolerne, forebyggelse af oversvømmelser, trafikstøj, glatførebekæmpelse, affaldsindsamling 

og trafikregulering m.m.  

Modernisering af belysningen i boligområderne gennemføres i samarbejde med brugergruppen 

og de lysambassadører, som de enkelte boligområder udpeger. 

Klimatilpasning sikrer mere natur 

Grøn omstilling og klimatilpasning er helt afgørende for udvikling af det bæredygtige samfund 

og skabelsen af fremtidens jobs. Derfor skal vi have en ny klimastrategi, hvor vi sætter nye mål 

for energibesparelser og mindsket CO2-udledning, og hvor vi tager nye skridt for at sikre byen 

mod de negative følger af klimaændringerne i form af monsterregn. Og som samtidig er med til 

at sikre øget biologisk mangfoldighed. 

Fjernvarme som bæredygtighedsmotor 

Fjernvarmen i byen skal frem til 2026 omstilles til lavtemperaturfjernvarme. Det er besluttet, og 

vi vil sikre, at omstillingen sker i dialog og samarbejde med beboere og boligområder. 

Omstillingen giver mindre varmespild og bidrager til at mindske CO2-udslippet. 

Flere energibesparelser  

Vi skal fortsat gennemføre rådgivning og vejledning, der tilskynder virksomheder og borgere til 

at gennemføre energibesparelser, og vi skal fortsætte med at renovere kommunens egne 

bygninger, så energiforbruget bliver væsentligt mindre.  
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Velfærd 
Dig og kommunen 

Når borgerne henvender sig til kommunen, skal de møde venlighed og forståelse. De skal 

opleve, at de bliver godt behandlet, uanset om kommunen kan imødekomme deres ønsker og 

behov eller ej. Det gælder både, når borgeren møder personligt op, ringer og skriver til 

kommunen. 

I Borgerservice på Biblioteket kan man få personlig kontakt til en medarbejder. Hvis emnet er 

for privat til at fortælle det til medarbejderen, mens andre borgere er omkring en, skal man 

have mulighed for at blive hjulpet i et samtalerum eller hos en sagsbehandler.  

Kommunens hjemmeside skal kunne give borgere og deres pårørende alle relevante 

informationer om de opgaver, som kommunen tager sig af. Det betyder, at hjemmesiden skal 

være nem at finde rundt i og have en god søgefunktion. Hjemmesiden skal også kunne bruges 

af folk, der er svage læsere eller af andre grunde har svært ved at bruge en almindelig 

hjemmeside. Den skal være fuldt tilgængelig for alle. 

Vi ser gerne, at Biblioteket i samarbejde med foreninger og frivillige bidrager til, at flere borgere 

kan få glæde af de digitale muligheder. 

Vi vil sikre en god og let forståelig sagsbehandling gennem et stadigt politisk og 

ledelsesmæssigt fokus, løbende efteruddannelse af sagsbehandlere og borgerrådgiverens 

indsats. 

Pårørende og frivillige 

Hvis en borger er ramt af handicap, sygdom eller misbrug, skal der være tilstrækkelig 

professionel hjælp. De pårørende kan også spille en vigtig rolle. Derfor er det vigtigt, at der 

sker en forventningsafstemning mellem pårørende og professionelle. 

Oftest har en borgers handicap, misbrug eller sygdom indflydelse på familielivet og berører flere 

pårørendes liv og hverdag. De fleste - borgeren, de pårørende og kommunen - har en interesse 

i, at de pårørende er robuste og stabile i det lange, seje træk i hjemmet, hvad enten det 

handler om rehabilitering, hjemmepleje eller døgnpleje.  

Nogle har ægtefæller eller andre pårørende, venner, naboer og bekendte, der på forskellig vis 

og i forskelligt omfang kan træde hjælpende til. Men det er vigtigt, at kommunen er der for dem 

og kan hjælpe, så de har den nødvendige tryghed. Kommunen må vurdere, hvor 

ressourcestærk den pårørende er – både nu og senere i forløbet. Derfor må kommunen tale 

med pårørende om, hvor meget tid den pårørende har til opgaven (erhverv, børn, eget liv) og 

hvad den pårørende kan klare (viden, redskaber, helbred), med respekt for den pårørendes og 

den syges selvbestemmelsesret. 

Pårørende, der hjælper et svagt familiemedlem, skal kunne få hjælp og støtte til at klare 

opgaverne. Det kan være via tilbud om aflastning, pårørendekurser, afløsning, praktisk hjælp, 

hjælpemidler, netværksgrupper samt eventuel henvisning til demens- og pårørendekonsulenter.  

Et godt samarbejde mellem kommunens professionelle behandlere og de pårørende giver bedre 

livskvalitet for sygdomsramte i form af mere kompetent og kærlig hjælp og pleje, bedre 

livskvalitet for pårørende på grund af større tryghed og mindre opslidende vilkår, og giver færre 

akut-indlæggelser og længere ophold i eget hjem. 

Frivilligt arbejde kan være med til at give en bedre og mere indholdsrig tilværelse for vores  

borgere. Det kan være at køre en tur med en plejehjemsbeboer, være besøgsven eller hjælpe 

med ved aktiviteter på Damgårdshave. Samtidig har det ofte også værdi for de frivillige at være 

med.  

Vi ønsker ikke, at frivilligt arbejde skal erstatte lønnede job. Frivillige kan noget andet, som 

ligger udover kernevelfærden. På det sociale område kan man lære af idræts- og 

kulturområdet, hvor fordelene i mindst lige så høj grad er hos giveren. 
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Vi vil arbejde for aftaler med foreninger og landsorganisationer for at sikre det vigtige match og 

stabiliteten i den frivillige indsats. 

Aktive hele livet  

De fleste har gennem livet levet i et fællesskab såvel i arbejdslivet som i fritidslivet. Når 

arbejdslivet stopper og fritidslivet forlænges, er det for Socialdemokratiet vigtigt, at man kan 

fortsætte et godt og aktivt liv.  

Alle skal have mulighed for at være med i et fællesskab, og der er allerede mange tilbud i 

Albertslund: 

38 foreninger på Damgårdshave, 18 foreninger under Senior Idræt, et åbent aktivitetstilbud til 

alle pensionister samt flere ældreklubber i boligområderne. 

Socialdemokratiet vil fortsat støtte de mange tilbud og arbejde for, at alle ældre medborgere 

bliver bekendt med de mange tilbud. 

Der skal en særlig indsats til for at nå ud til de ensomme ældre, der har svært ved – fysisk eller 

mentalt - at deltage i de mange tilbud. 

Socialdemokratiet vil arbejde for en model, hvor den enkelte kan få støtte til at komme ud af 

ensomheden, og det skal ske i samarbejde med de mange foreninger. 

Et netværk og fællesskab giver større tryghed. 

Omsorg for ældre 

I disse år bliver vi flere og flere ældre i Albertslund, og mange bliver også meget gamle. 

De fleste ældre klarer sig meget godt og har blot brug for en hjælpende hånd nu og da, men 

med alderen er der flere og flere, der bliver afhængige af hjælp, enten i perioder med sygdom 

eller som en del af dagligdagen. 

Vi støtter op om, at alle borgere over 75 får tilbudt besøg af en forebyggelseskonsulent, hvor 

samtalen skal dreje sig om borgerens hverdag og behov for hjælp. Sammen med borgeren og 

dennes pårørende vurderes, om borgeren har brug for hjælp. Det skal også være muligt for 

yngre borgere at få besøg af en forebyggelseskonsulent, hvis der er behov for det. 

Vi ved, at de fleste borgere foretrækker at blive længst muligt i eget hjem med den nødvendige 

hjælp.  

Vi ved også, at en del ønsker at flytte i en ældrebolig, og at nogle ønsker at bo i fællesskab med 

ligesindede, hvor fællesspisning, aktiviteter og udveksling af minder giver trivsel. Derfor skal 

det være muligt at flytte i en beskyttet bolig. 

Socialdemokratiet vil medvirke til, at byens boligmasse kan give et godt og varieret tilbud til 

byens borgere, der er blevet ældre. 

De ældre, der ikke magter at klare dagligdagen mere, skal have mulighed for en værdig og 

kærlig pleje på et tidssvarende plejehjem med et veluddannet og tilstrækkeligt personale. 

Der skal også være tilbud om rehabilitering med det formål at give borgere med nedsat 

funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne. 

Vi skal være åbne for at deltage i udviklingen af nye hjælpemidler og metoder, der kan lette 

tilværelsen for de ældre. Det vil dog altid være hensynet til den ældre, som kommer først. Vi vil 

arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte i plejecentre og hjemmeplejen. 

Jo ældre vi bliver, jo større er sandsynligheden for, at vi udvikler demens. For nogle begynder 

symptomerne allerede i 50-års alderen, og her er det altafgørende, at demensen opdages 

hurtigt. Under kyndig vejledning af læge og kommunens demenskoordinator igangsættes et 

behandlingsforløb, der kan forhale sygdommen.  

Vi har 48 plejeboliger for demente i Humlehusene og er i gang med planlægning af yderligere 

plejeboliger. 
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Socialdemokratiet vil udvikle samarbejdet mellem hospitalerne og kommunen om udskrivning af 

patienter. Vi vil sikre, at der tilbydes den rette pleje og omsorg som opfølgning på behandlingen 

på hospitalet. 

Voksne med særlige behov 

Voksne med særlige behov er borgere med en fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk 

funktionsnedsættelse, samt borgere med misbrug og hjemløse.  Det er borgere med vidt 

forskellige udfordringer og problematikker - også inden for hver gruppe. Fælles for disse 

mennesker er, at de har behov for en særlig indsats for at få et meningsfuldt og aktivt liv og 

opleve, at de er en del af fællesskabet.  

Vi vil arbejde for, at disse borgere får et godt og meningsfuldt liv i vores by.  De skal mødes 

med respekt og ligeværdighed; blive set, hørt og forstået. De skal have den rigtige og 

nødvendige hjælp og støtte. Indsatsen skal være koordineret og helhedsorienteret, og den skal 

gennemføres med respekt for borgernes selvbestemmelse. 

Den rigtige og nødvendige hjælp og støtte skal fortsat gives med udgangspunkt i en faglig 

udredning af borgerens funktionsniveau, problemstillinger og ressourcer, og i dialog med 

borgeren. Målet er at øge borgerens livskvalitet og forbedre muligheden for, at borgeren bliver 

mere selvhjulpen. 

Forebyggelse af social isolation er vigtig for alle, det gælder ikke mindst borgere med 

funktionsnedsættelse. Vi vil derfor medvirke til at forbedre fysisk tilgængelighed i det offentlige 

rum, så man kan komme frem, ind og ud og hjem igen.   

Botilbud 

Borgere med funktionsnedsættelse kan have brug for en særligt indrettet bolig. Derfor skal der 

være et varieret tilbud af forskellige boformer og boligtyper. Boligerne skal være tidssvarende 

og understøtte borgernes behov og relationerne til andre beboere, pårørende og personale. For 

nogle borgere kan små bofællesskaber være en god mulighed. 

Nogle af disse borgere er i dag henvist til at bo på botilbud og forsorgshjem i andre byer, fordi 

vi mangler egnede tilbud i Albertslund. En del af dem vil kunne få glæde af en egnet bolig i 

Albertslund. Derfor skal vi i den kommende periode etablere flere boliger og andre tilbud til 

voksne med særlige behov. Nogle borgere har dog så specielle behov, at de fortsat vil have 

brug for et særligt tilbud i regionen eller andre kommuner. 

Unge med autisme, handicap eller andre funktionsnedsættelser skal have de samme muligheder 

for at flytte hjemmefra som andre unge. Det vil være godt for de unge, at der sikres den 

fornødne støtte og træning til at bo i egen bolig. Det vil også være godt for den unges forældre. 

Beskæftigelsesindsatsen 

Albertslund er en del af et meget stort geografisk område, hvor arbejdsmarkedet er tæt 

sammenhængende. Derfor vil vi arbejde for et tættere samarbejde mellem jobcentrene og 

undersøge mulig fællesdrift på Vestegnen. 

Kommuner kan gøre en forskel for sine borgere ved at stille de rette krav og skabe 

mulighederne for, at disse kan indfries. 

Vi har et særligt ansvar for at hjælpe unge med at få en uddannelse og for udsatte grupper med 

at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet. Folk med nedsat arbejdsevne eller andre, der 

leder efter arbejde på nedsat tid af personlige eller systemiske årsager, skal der være en særlig 

indsats overfor. Dette gælder også de, der er ramt af kontanthjælpsloftet. 

Hvis Jobcentret ikke kan skaffe job, er det vigtigt, at det bidrager til at holde arbejdsevnen hos 

de arbejdssøgende intakt. Et tæt samarbejde med erhvervslivet lokalt og regionalt om 

virksomhedspraktik og løntilskudsjob er væsentlige elementer i denne indsats.  
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Sundhed 

Der skal være lige adgang til sundhed. Sundhed og trivsel hænger sammen. Hele livet. 

Det nye sundhedshus og den øvrige indsats på sundhedsområdet skal kunne hjælpe 

albertslunderne til et sundere liv. 

Vi vil arbejde for, at der er et tilstrækkeligt antal praktiserende læger i Albertslund. 

Vi vil arbejde for, at der er en fast praktiserende læge tilknyttet Albertshøj og Humlehusene til 

glæde både for beboere, pårørende og personalet på institutionerne. 

Vi vil sikre, at der er en sundhedsfremmende og forebyggende indsats med rådgivning om 

aktiviteter, sund kost og etablering af relevante motions- og friluftstilbud. Indsatsen skal 

tilrettelægges, så den når ud til flest mulige borgere.  

Vi vil arbejde for at forebygge misbrug af tobak, alkohol, medicin og narkotika, som kan skabe 

afhængighed, helbredsproblemer og sociale problemer. Der skal sættes ind med såvel 

forebyggelse som behandling af misbrug. 

Sundhedshuset skal i samarbejde med Biblioteket gennemføre kurser og temadage om 

forebyggelse og sundhedsfremme for alle borgere. Et eksempel er fremvisning af hjælpemidler, 

som borgerne får mulighed for at se og afprøve. Et andet eksempel er madkurser for 

enkemænd. 

Med den stigende pensionsalder må vi forudse, at der bliver flere nedslidte ældre i de 

kommende år. Denne udfordring skal vi være klar til at håndtere med tilbud om træning og 

anden hjælp. 

Der sker i disse år en hastig udvikling i nye tekniske hjælpemidler, der kan lette dagligdagen og 

fremme trivslen for ældre og syge. Det gælder f.eks. telemedicinske initiativer og belysning, der 

understøtter døgnrytmen og giver bedre nattesøvn. Albertslund skal tage aktiv del i denne 

udvikling, så vi kan tilbyde de bedste løsninger for borgerne. 
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Børn og unge – vores fremtid 

Børn og unge er Albertslunds fremtid. Socialdemokratiet mener, at børn og unge skal 

anerkendes og tages alvorligt. Dette vil vi gøre ved at inddrage børn og unges perspektiv, så de 

har indflydelse på deres egen hverdag. Vi ønsker at skabe forudsætninger for, at børn og unge 

udvikler sig til demokratiske, kreative, kompetente og kritisk tænkende mennesker. 

Socialdemokratiet vil, at Albertslund er en ambitiøs og attraktiv by som både kan fastholde og 

tiltrække nye familier. Vi ønsker at finde og udvikle det individuelle potentiale i alle børn og 

unge ved at have fokus på den enkelte, så alle får den bedst mulige støtte, indtil de er godt i 

gang med livet efter en ungdomsuddannelse.  

Vi mener, at fællesskab, mangfoldighed, kreativitet og tryghed er en forudsætning for vores 

børns opvækst, trivsel og læring. Børn er ikke ens og gør ikke altid det samme på samme 

måde. Derfor skal der i institutioner og folkeskoler skabes rum for fællesskab. Et fællesskab, 

hvor man som individ føler sig tryg, og hvor man respekterer hinandens forskelligheder. 

Socialdemokratiet vil styrke indsatsen mod mobning. Det vil vi gøre ved at have en tidlig og 

helhedsorienteret indsats for at forebygge mobning, hvor det er naturligt at involvere 

forældrene. 

Vi mener, at motion, bevægelse og læring gennem leg skal være en naturlig del af alle børns og 

unges liv. En god og sund opvækst er afgørende for et godt liv – gennem hele livet. Vi skal 

prioritere oplysning, forebyggelse og tidlig indsats, så børn og unge har gode vaner med sig 

videre i livet. Det er væsentligt for os, at børn og unge kommer ind i voksenlivet med en aktiv 

og sund livsindstilling. Socialdemokratiet vil fastholde fokus på gode, sunde og økologiske 

råvarer i de kommunale tilbud. 

Dagområdet (0-6-årige) 

Børn skal møde et dagområde af høj kvalitet, hvor de kan trives, udvikle sig, lege og lære. 

Albertslund er en børnekommune, hvor både forældre og børn føler sig trygge og oplever 

nærvær, høj faglighed og kvalitet. Det er for Socialdemokratiet vigtigt med en fortsat udvikling 

af området, hvilket kræver professionel ledelse, samt involvering af både medarbejdere og 

forældre, hvor der tages højde for børns forskellighed og udvikling.  

De første år i et barns liv er de vigtigste, derfor skal alle børn i vores dagtilbud udfordres, så 

selvværdet, trivslen og læringen øges. Vi tror på, at en tidlig og helhedsorienteret indsats ikke 

kun mod det enkelte barn, men omkring hele familien er med til at mindske betydningen af 

sociale problemer, ulighed og manglende integration. Vi ønsker at have fokus på den røde tråd i 

barnets liv, hvor der er samarbejde mellem familier, pædagoger og kommunen. Familierne skal 

tilbydes en attraktiv sparringspartner, hvor den vigtigste opgave er at understøtte den gode 

udvikling hos barnet og familien.  

Vores børn skal deltage i ligeværdige fællesskaber, hvor der er fokus på mangfoldighed, 

integration og børns ressourcer. Børn skal mødes som selvstændige personer og der skal være 

plads til forskellighed. Vi vil, at dagområdet er med til at udvikle børns kreativitet, motorik, 

lege- og sprogkompetencer. 

Folkeskolen – En skole for alle 

Folkeskolen er stedet, hvor man mødes, undres, forstår og bliver klogere. Socialdemokratiet 

ønsker at udvikle og finde det individuelle potentiale. Med udgangspunkt i 

udviklingsprogrammet ”Skole for Alle” er det fortsat afgørende, at vi øger trivslen og løfter det 

faglige niveau. I Albertslund ønsker vi at udvikle skoleområdet, så både elever og det faglige 

personale har høj trivsel og et højt fagligt niveau, hvor uligheden bekæmpes. 

For Socialdemokratiet er et af de vigtigste områder, at Albertslund er attraktiv for børnefamilier 

med gode skoler.  Vi vil arbejde for, at det er tydeligt for forældre og børn, hvad den enkelte 

skole står for og hvad de kan forvente. Samtidig skal det også være tydeligt, hvad skolen 

forventer af både børn og forældre.  
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Socialdemokratiet vil, at vores folkeskoler er attraktive arbejdspladser, hvor lærernes og 

pædagogernes trivsel er høj. Vi ønsker at tiltrække og fastholde fagligt dygtige og engagerede 

medarbejdere. Albertslund skal være kendt for at have rollemodeller, som brænder for at lære 

deres faglighed fra sig. Vi vil have en fokuseret indsats på de nye lærere, de nyuddannede og 

på kvalitet i vikardækningen. 

Inklusionsindsatsen skal følges tæt, og det skal sikres, at lærernes og pædagogernes 

kompetencer og samarbejde udvikles og øges. Vi ønsker, at pædagogerne indgår i et 

ligeværdigt samarbejde, hvor vi øger mulighederne for at tilrettelægge undervisningen med 

udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og behov. 

Vi bakker op om intentionen i folkeskolereformen om, at motion og bevægelse er en naturlig del 

af skoledagen. Der skal være mulighed for differenceret undervisning på tværs af årgang og 

fag. Vi vil give lærerne gode redskaber til at lede klasserummet, så de kan have fokus på 

faglighed, læring og trivsel.  

Socialdemokratiet vil, at det enkelte barn udvikles og udfordres bedst muligt. Vi skal finde 

potentialet i hvert barn, hvor feedback og træning er med til at få det bedste frem i alle. Vi 

ønsker, at der skal være termins- og årsprøver i alle eksamensfag. Alle børn skal vide, hvad der 

stilles af krav, og de skal have kendskab til, hvad der kræves af dem hver især. Vi vil arbejde 

for et læringsmiljø, der tager højde for de forskellige læringsstile, hvor børn og unge bidrager 

med deres kompetencer, viden og er nysgerrige på at lære. 

For os er det væsentligt, at vi fortsat skaber gode læringsmiljøer, der understøtter de forskellige 

aktiviteter i skolen. Herunder bør og skal vi have fokus på børns arbejdsmiljø og indeklima. Vi 

skal understøtte læringsmiljøerne med teknologiske midler, så vi derved sikrer nyt og 

tidssvarende undervisningsmateriale. 

Børn har krav på at være en del af et fællesskab, et fællesskab som skabes under hensyn til det 

enkelt barns behov, og dermed skaber forudsætningerne for øget trivsel og læring. Vi vil, at der 

skal være et øget samarbejde mellem Ungecentret, SFO’er, klubber og skoler. Dermed giver 

ikke kun folkeskolen, men også kommunens andre attraktive tilbud en væsentlig støtte til at 

skabe glade og læringsparate unge mennesker. Vi vil udfordre skolernes ledelser og bestyrelser 

på rammerne for, at skolerne kommer ud i nærmiljøet og inddrager relevante interessenter i 

undervisningen. 

Vi ønsker, at alle gennemfører folkeskolen med det bedste mulige resultat, med den nødvendige 

støtte. Socialdemokratiet vil sikre en god overgang til en ungdomsuddannelse, som passer til 

den enkelte og dennes interesser og kompetencer. Dette sikres med en god individuel 

vejledning og støtte til den enkelte, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes potentiale og 

interesser. Derved understøtter vi, at alle unge hjælpes til at vælge den rette 

ungdomsuddannelse. 

Socialdemokratiet vil arbejde for at trække ungdoms- og erhvervsuddannelser til byen. Vi skal 

tilbyde institutionerne et aktivt og ambitiøst partnerskab om at sikre unge fra Albertslund og 

Vestegnen en uddannelse til fremtiden. Vi ser gerne, at flere vælger en erhvervsuddannelse 

som vejen til et godt job og senere mulighed for efteruddannelse. Vi vil derfor arbejde aktivt 

sammen med erhvervsskolerne om at udvikle og sikre en kvalificeret overgang mellem 

folkeskole og erhvervsuddannelser.   

Aktiv fritid 

Det skal for børn og unge være naturligt med bevægelse, en aktiv fritid og fællesskab. Der skal 

være gode, attraktive og forskellige fritidstilbud til børn og unge.  Socialdemokratiet ønsker, at 

både forældre og børn oplever den røde tråd mellem skoler, SFO, fritliggende SFO, klubber og 

fritidstilbud. Vi vil, at der i Albertslund er attraktive fritidstilbud til børn og unge. Området skal 

være præget af samarbejde på tværs af både faggrænser og tilbud. For at fastholde en by, der 

er tryg at færdes i, skal der fortsat udvikles på den aktive indsats og samarbejdet mellem 

klubber, fritidstilbud, natteravne, mentorer og den kriminalpræventive indsats. 
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Ungdomsliv 

Socialdemokratiet vil skabe et attraktivt tilbud til unge, hvor vi tror på sammenhængende og 

levende uddannelseskultur og ungdomsliv. Vi vil, at der i udviklingen af Albertslund Midtby 

tænkes ungdomskultur og -liv ind. Der skal være gode ungdomsmiljøer og Forbrændingen skal 

videreudvikles. 

For os er det vigtigt, at vi sikrer en god overgang mellem folkeskolen og 

ungdomsuddannelserne. Derfor ønsker vi at understøtte hvert ungt menneske i Albertslund i 

deres videre udvikling. Give dem vejledning og støtte til at finde den rette hylde. Vi vil 

understøtte, vejlede og udfordre den enkelte, så vi sikrer det rette valg af ungdomsuddannelse. 

Det er væsentligt for os, at vi ved denne indsats får en lav ledighed blandt unge. 

Vi arbejder i Albertslund med lys og intelligente byløsninger i samarbejde med virksomheder og 

universiteter – derfor finder vi, at Albertslund er attraktiv for en uddannelsesinstitution. Vi vil 

undersøge mulighederne for at tiltrække en videregående uddannelse til Albertslund. 

Socialdemokratiet vil øge samarbejdet mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. 
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Kultur og fritid 

Socialdemokratiet i Albertslund vil arbejde for et kulturelt fællesskab, der er båret af 

engagement, livsglæde og tolerance, hvor mennesker kan få inspiration og selv deltage aktivt. 

Kultur skal også fremover være et af byens fyrtårne og have høj prioritet, når der skal skabes 

rammer for alle former for aktiviteter, der kan udfordre, inspirere, glæde og skabe 

sammenhæng i borgernes liv.  

Fritiden skal være en positiv del af tilværelsen, og derfor er det vigtigt, at kulturlivet har gode 

rammer at udfolde sig i. Hele idrætsområdet og det frivillige foreningsarbejde vil fortsat være 

en stor del af den socialdemokratiske kulturpolitik.  

Vi vil sørge for, at det frivillige arbejde understøttes kommunalt, så byens mange ildsjæle får 

mulighed for at udvikle deres kreative ressourcer til gavn og glæde for os alle.  

Albertslund er en by med stærke fællesskaber, og vi skal gøre en særlig indsats for, at de kan 

rumme borgere, der er ensomme og ikke selv kan finde vej til dem. Derfor ønsker vi at 

samarbejde med professionelle og frivillige om at finde værktøjer til at identificere og nå ud til 

de mennesker, der lider af ensomhed.  

 

Musikteater, biografer og bibliotek som de bærende dele af kulturlivet 

Musikteatret med scene og biografer er en bærende del af Albertslund som et naturligt 

kulturcentrum. Det er af meget stor betydning, at der også lokalt kan vises scenekunst, film og 

musik af meget høj kvalitet. Det er fyrtårnet i kulturlivet i Albertslund, og det er meget vigtigt, 

at det fortsat er et tilbud, som har en bred appel til borgerne i kommunen.  

På tilsvarende måde er biblioteket en del af det kulturelle fyrtårn. Det er meget velfungerende 

og tjener sine formål på fineste vis. Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at vi fastholder 

kvaliteten. 

Vi ønsker, at endnu flere gør brug af de muligheder, biblioteket giver for læring, fordybelse og 

underholdning. Et hovedfokus for biblioteket skal være at fange de borgere, der ikke er 

regelmæssige brugere i dag. Det digitale samfund giver en række muligheder, men biblioteket 

har et særligt ansvar for, at borgere, der har behov for hjælp til digital selvbetjening, får 

nødvendig vejledning i et tæt samarbejde med Borgerservice. 

Folkeoplysning 

Det folkeoplysende arbejde er en grundlæggende del af den demokratiske forståelse i 

Albertslund, og det er derfor vigtigt, at dette arbejde fortsat har optimale betingelser. I vores 

by skal borgere i alle aldre kunne opleve, deltage og engagere sig i folkeoplysende aktiviteter. 

Albertslund vil gerne være kendt som en foreningskommune med rummelighed for alle samt 

fokus på den enkelte. Derfor skal samarbejdet mellem kommunen og foreningerne styrkes, og 

de politiske prioriteringer på forenings/ kulturområdet skal i videst muligt omfang tage 

udgangspunkt i dette samarbejde samt samarbejdet foreningerne imellem.  

Det er vigtigt, at der tænkes utraditionelt og at foreningerne/brugerne søges inddraget på 

relevante politiske områder, hvor foreningerne kan byde ind med praktisk erfaring og hjælp til 

opgaveløsningen. Det er ligeledes af stor vigtighed, at der fremover sættes fokus på den sunde 

livsstil. 

Socialdemokratiet vil fastholde flere årlige markeringer af det arbejde, der foregår i 

foreningerne. På den måde synliggøres den mangfoldighed af aktiviteter, der foregår i 

Albertslund, og det skaber nysgerrighed og inspiration for borgerne og sammenhold 

foreningerne imellem. Det er vigtigt, at der er stort fokus på værdien af det frivillige arbejde, 

der udføres i foreningerne.  
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Socialdemokraterne arbejder med at finde en form, så de mange forskellige aktører på det 

folkeoplysende område - aftenskoler, biblioteket, foreninger, boligorganisationer, menighedsråd 

m.fl. - finder sammen og supplerer hinanden i forståelsen af en fælles opgave. 

Idræt 

Idræt og fysisk udfoldelse er en afgørende forudsætning for en sund tilværelse. Vi vil arbejde 

for, at Albertslund er en førende breddeidrætskommune ved at understøtte både den 

organiserede og selvorganiserede idræt, og ved at skabe muligheder for at dyrke idræt sammen 

med familien. Dog er det vigtigt, at vi stadig har stort fokus på den foreningsbaserede idræt, da 

den rummer nogle helt grundlæggende demokratiske værdier. 

Stadionområdet er byens idrætscentrum, og derfor er det naturligt, at stadion er 

udgangspunktet for nye aktiviteter eller faciliteter. Vi vil arbejde for at styrke tilgængeligheden 

til stadion, f.eks. gennem bedre offentlig transport. I Albertslund har vi stor fokus på sundhed, 

og at de fysiske rammer er så optimale som muligt. Derfor ser vi gerne, at Albertslund Stadion 

bliver moderniseret med attraktive og moderne faciliteter til motion og fitness både ude og 

inde, og gerne med udgangspunkt i Idrætsrådets anbefalinger.  

Støtte til idræt skal primært gå til det folkelige idrætsliv, men der skal også være plads til at 

støtte og opmuntre den mere konkurrence- og eliteprægede idræt. De frivillige trænere og 

ledere er en altafgørende katalysator for idrætslivet. 

Generelt ønsker vi at skabe fællesskaber mellem Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget, 

sådan at vi i fællesskab kan bidrage til at løfte de udfordringer, byen står overfor. 

Vi vil sikre, at kommunens faciliteter er til rådighed i videst muligt omfang for borgerne. Det 

gælder også for borgere, der er syge eller handicappede. Ved at sikre en effektiv udnyttelse af 

ressourcerne får flest mulige glæde af faciliteterne. Også byens udearealer skal være til 

rådighed for foreninger og f.eks. den selvorganiserede idræt.  

Vi vil arbejde for, at der afsættes et mindre beløb til anlæg, som idrætten selv disponerer over. 

Vi vil understøtte foreningers arbejde med at introducere børns medlemskab til en 

idrætsforening, herunder i særlig grad børn, som ikke har så mange sociale ressourcer. 

Den kommercielle idræt kan bidrage positivt til folkesundheden. Vi vil derfor afsøge 

mulighederne for offentlige private partnerskaber i en kommende stadionudvidelse. 

Friluftsliv 

Vi ønsker at styrke friluftslivet ved at tilføre de grønne arealer flere rekreative værdier for 

borgerne. Dette kan gøres ved at intensivere arbejdet for en større mangfoldighed i vores 

parker, således at borgerne i deres nærområder kan opleve artsrigdomme gennem forskellige 

typer af dyr og planter. Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem friluftslivet og de 

professionelle, at arbejde for partnerskaber og at understøtte samarbejdet mellem borgere, 

forvaltning og institutioner.  

Vores naturområder kan gøres endnu mere attraktive gennem etablering af aktivitetscentre, og 

derved få endnu flere brugere ud i naturen. Det kan f.eks. være sjove naturlegepladser, 

motionsredskaber af naturmaterialer eller en grejbank til undersøgelse af dyrelivet i vandhuller. 

Ligeledes kan det være et sted, hvor foreningerne får mulighed for at vise deres aktiviteter. Da 

over 60 % af Albertslunds arealer er skov eller bypark, giver det gode muligheder for at veksle 

mellem kultur og friluftsliv.  

Vi ønsker at undersøge mulighederne for at koordinere projekterne langs St. Vejleå.  

Kulturarv:  
Lokalhistorie, Kroppedal, Vikingelandsbyen, landsbyer og fængsler 

Albertslund står i de kommende år over for en markant byudvikling, der vil præge byen i mange 

år. Det er derfor vigtigt at arbejde med at dokumentere byens nyere historie.  
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Lokalhistorisk samling og Albertslund Lokalhistoriske Forening varetager i fællesskab en vigtig 

rolle i formidlingen af vores lokalhistorie. Vi vil fortsat aktivt støtte arbejdet med lokalhistoriske 

tidsskrifter, bøger, udstillinger, mv. Rammerne for Lokalhistorisk Samling er ikke optimale. 

Derfor satser vi på i den kommende periode at skabe bedre plads til udstillingsaktiviteter og 

arkiver. Vi vil skabe større publikumstilgængelighed. 

Især over for nyere generationer er det vigtigt at arbejde med forståelsen for vores lokale 

historie. Derfor ønsker vi at skabe et styrket samarbejde mellem vores skoler og 

kulturinstitutioner. For at øge synligheden er det vigtigt, at internetbaserede sociale medier 

også bliver en del af arbejdet. 

Kroppedal Museum har fået stor betydning, især inden for arkæologien. Vi ønsker fortsat at 

støtte den lokale museumsdrift på Vestegnen, og det er derfor vigtigt at få styrket samarbejdet 

mellem kommunerne, sådan at Albertslund går forrest i arbejdet med at samle kommunerne 

om Vestegnens historie. Helt konkret ønsker vi, at arbejdet med at udvide ejerkredsen bag 

Kroppedal styrkes kraftigt, sådan at der kan skabes et bedre folkeligt og økonomisk grundlag.  

Vikingelandsbyen er en etableret kulturinstitution i byen. Arbejdet med de enkelte projekter er 

ofte mangeårige og kræver en stor indsats. Uden de frivillige i foreningen Vikingelandsbyens 

Venner havde dette arbejde ikke kunnet lade sig gøre.  

I de senere år er samarbejdet mellem Vikingelandsbyen og Kroppedal blevet tæt, og det har 

afdækket mange fælles interesser og ført til et enestående formidlingsprojekt.  I løbet af de 

næste tre år skabes en ny attraktion, som med afsæt i vikingetiden vil få kulturarv, 

naturoplevelser og rekreative tilbud til at smelte sammen i et væld af formidlingsformer og 

aktiviteter. Tværs over Store Vejleådalen rekonstrueres et 700 meter langt vej- og broforløb fra 

vikingetiden, som med tiden vil forbinde Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen. 10.000 

skolebørn skal være ’medbyggere’ på projektet. 

Roskilde Kro og Birkelundgård 

”Foreningshuset Roskilde Kro” har til formål at bevare Roskilde Kro som et brugerdrevet 

foreningshus, der kan rumme foreninger, der knytter sig til friluftsliv, bevægelse og kreativitet 

samt danner rammen om et fællesskab på tværs af foreninger og aldersgrupper.  

Foreningen ”Kulturhuset Birkelundgaard” er dannet ud fra et ønske om at understøtte 

Birkelundgård samt være et kunstnerisk og kulturelt samlingspunkt for byens borgere. Vi 

ønsker, at foreningen får mulighed for at fortsætte det store frivillige arbejde, der nu gennem 

en lang årrække har gjort ”Kulturhuset Birkelundgaard” kendt, også udenfor Albertslund med 

mange velbesøgte arrangementer, samt skabt et dynamisk miljø.  

Vi ønsker at forlænge låneaftalerne med ”Foreningshuset Roskilde Kro” og ”Kulturhuset 

Birkelundgård” for at understøtte det frivillige arbejde.  

Andre sider af kulturlivet 

Kulturen i vores by binder os sammen og giver byen og dens borgere identitet. Kulturlivet er for 

alle, uanset alder og baggrund. Det er derfor vigtigt, at byen rummer muligheder for kulturelle 

oplevelser og sociale fællesskaber for alle i alle livets faser.  

De mange tilbud og aktiviteter er bredt forankret og en naturlig del af vores by. Vi skal styrke 

børnekulturen, der er et særkende i Albertslund. Vi vil fortsat understøtte børnefestugen, 

dyregården og et evt. børneteater.   

Vi vil fremme indsatsen for idræt og bevægelse i skoler og institutioner.  

Vi vil sammen med foreningerne stadig satse på at udarbejde en ”klippekortsmodel”, hvor 

skolebørn får mulighed for at få nogle prøvetimer i byens idrætsforeninger.  

Ungdomskulturen spiller en stor rolle med spillestedet Forbrændingen, Motorsportscentret, 

Albertslund Ridecenter mv. som vigtige omdrejningspunkter.  
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Vi vil arbejde aktivt for at styrke samarbejdet mellem vore kreative kulturinstitutioner og 

folkeskolen. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor eleverne på folkeskolerne og Ungecentret føler, at 

de bor i en kulturby med adgang til kreativitet for ungdommen. 

Vi sigter mod en fælles placering af billedskolen og musikskolen mv., og at de har en åben dør 

til byens ungdom. Børn og unge skal have kulturelle oplevelser for at blive hele mennesker, og 

kreativitet kan være den direkte vej ind i positive netværk, uddannelse og arbejde. 

Byens ældre borgere er en stor ressource i kulturlivet og foreningsarbejdet. Damgårdshave er 

kernen i dette arbejde og det naturlige udgangspunkt for sikring af kontakt til byens øvrige 

foreninger. Vi skal have undersøgt, om den nuværende kapacitet er tilstrækkelig til at nå ud til 

de svageste ældre, så også de kan få mulighed for en aktiv tilværelse efter arbejdslivet. 

Byens foreninger og venskabsbysamarbejdet  

Foreningslivet og det frivillige arbejde i Albertslund rummer nogle helt grundlæggende 

demokratiske værdier. Generelt ønsker vi at skabe fællesskaber mellem de kommunale 

forvaltninger og foreningerne, sådan at vi i fællesskab kan bidrage til at løfte de udfordringer 

byen, står overfor. 

Foreningerne skal aktivt vejledes om mulighederne for at markedsføre foreningen på 

kommunens hjemmeside (foreningsportalen, lysavisen, mv.), samt vejledes om 

støttemuligheder.  

Kommunen skal være opsøgende i forhold til nye strømninger og understøtte lokale initiativer 

og græsrødder, f.eks. via kommunale puljer og medlemstilskud.  

Kommunen skal fortsat samarbejde med dens venskabsbyer indenfor kultur, idræt og 

mellemfolkelig forståelse. Derfor skal venskabsbysamarbejdet fortsætte og 

Venskabsbyforeningen skal støttes i det frivillige arbejde.  


