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Sammen om Albertslund 

For os socialdemokrater er Albertslunds grundlæggende værdier åbenhed, lydhørhed, 

demokrati og respekt for forskellighed. Den enkelte borger skal have mulighed for at fol-

de sit liv fuldt ud – sammen med andre i byens mange fællesskaber.   

Vores mål, holdninger og værdier om et ambitiøst Albertslund udvikles sammen med by-

ens borgere. Det sker hver dag i bestyrelser i institutioner og skoler, i boligområder og i 

frivillige organisationer. At være i dialog og inddrage borgerne er en mærkesag for os.   

For det er i mødet med og mellem borgerne, at Albertslund lever. Vi udvikler os som 

mennesker og styrker byens fællesskab. 

Historisk har Socialdemokraterne stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et 

moderne velfærdsamfund, hvor børn, miljø, kultur og borgernes deltagelse har været fire 

vigtige politiske omdrejningspunkter i Albertslunds udvikling.  

Kommunernes økonomi har været under et stærkt pres de senere år, men vi har sikret, 

at Albertslunds grundlæggende værdier er bevaret, selv om det har været nødvendigt at 

tilpasse os til de strammere vilkår. 

Der vil også i de kommende år være behov for en stram prioritering. Samtidig vil vi ar-

bejde for vigtige ændringer i byens struktur, som på længere sigt kan fastholde det høje 

ambitionsniveau, og sikre at Albertslund fortsat vil være et godt sted at bo for børnefa-

milier og andre familier, som lægger afgørende vægt på et nærmiljø af høj kvalitet. 

Vores mål for udviklingen i Albertslund er at skabe fremtidens bæredygtige by - kulturelt, 

miljømæssigt og socialt. Albertslund skal også fremover være den levende og spændende 

by, hvor udviklingen understøtter den enkelte borgers adgang til attraktive offentlige 

rum, grønne områder, en mangfoldighed af kulturelle muligheder, skoler og institutioner 

af høj kvalitet og en indsats på det sociale og sundhedsmæssige område, som sikrer 

tryghed, beskæftigelse og hjælp til de, som har behov. 

Byen – til fremtiden  

Vi vil prioritere byudvikling højt i de næste 10 år. Store dele af Albertslund skal gennem-

gå en renovering og fornyelse. Det skal ske i respekt for byens mange byplanmæssige 

kvaliteter. 

I Albertslund Centrum er fornyelsen af byen godt i gang med etableringen af plejecenter, 

ældreboliger, nye parkeringsmuligheder, nye butikker og ikke mindst fremtidens 

sundhedshus  

Flere af byens store almene boligområder skal fornyes i de kommende år. Det skal ske i 

tæt dialog og samarbejde mellem beboere, boligorganisationer og kommunen. Målet med 

renoveringen er at skabe attraktive boliger, der tiltrækker unge børnefamilier og andre 

kvalitetsbevidste familier til byen. Det er derfor helt afgørende, at byen også har spæn-

dende og attraktive uderum og velfungerende daginstitutioner, skoler og klubber. 

Langs Ring 3 kommer letbanen i 2020. Det betyder nye muligheder for Hersted Industri-

park, der skal være et højtprofileret erhvervsområde i regionen. Vi ser gerne, at Hersted 

Industripark bliver et center for nye teknologiske løsninger indenfor vand, lys, solceller 

og vedvarede energi.  
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Den bæredygtige by er omdrejningspunktet for fornyelsen af byens uderum, bolig- og 

erhvervsområderne. Albertslund skal være byen, hvor fremtidens løsninger inden for 

energi, miljø og klima etableres og testes, som en del af byens rum. 

Derfor samarbejder Albertslund med private virksomheder, forskningsinstitutioner, kom-

muner, region og EU om projekter, der understøtter Albertslund som byen, hvor fremti-

dens bæredygtige byudvikling sker. Nye partnerskaber, nye finansieringsformer og nye 

måder at involvere borgerne på er helt centralt for udviklingen af Albertslund som den 

moderne forstad. 

Historisk har Albertslund tradition for en tæt borgerinddragelse og et tæt samspil mellem 

borgere, politikere og administration. Sådan skal det også være fremover. 

Nye boliger 

Socialdemokraterne vil arbejde for, at ledige grunde udvikles, så de rummer mulighed for 

boliger til børnefamilier og andre familier.  

Vi vil igangsætte en udvikling af Hyldagerskolens grund, der har potentiale til 300-350 

familieboliger. Et særligt fokus vil være udviklingen af nye attraktive bofællesskaber, der 

skaber fællesskab og samhørighed i forhold til udviklingen af Vridsløselille Landsby og Al-

bertslund Syd. Området udvikles sammen med byens borgere og kommende indflyttere 

på området. 

Vi vil arbejde for, at den nordlige del af Roholmparken, der er udlagt til boliger, udvikles 

med fremtidens plusenergirækkehuse i samarbejde med private partnere og forsknings-

institutioner og de familier, der forventes at flytte ind på området.  

Tilsvarende vil vi arbejde for, at Hjørnegrunden og Stensmosegrunden bebygges med bo-

liger, der viser nye veje til arkitektoniske løsninger af høj klasse kombineret med fremti-

dens energieffektive byggeri.  

Vi vil arbejde for, at grundene udvikles med ejerboliger og/eller private andelsboliger. Vi 

vil se positivt på muligheden for, at der kan bygges ældreegnede boliger på nogle af dis-

se grunde.  

Byudvikling - fokus på høj kvalitet og vedligeholdelse 

Socialdemokraterne er gået foran i udviklingen og forskønnelsen af byen. Vi vil altid have 

ambitioner og vilje til kvalitet, når der skal bygges, renoveres, plejes og vedligeholdes. Vi 

vil sikre ordentlig vedligeholdelse af veje, stier, pladser og grønne områder og etablere 

flere bænke, legeområder mv. Vi vil fremme vedligeholdelse og forskønnelse af bygvær-

ker som broer og tunneller. Sammen med vores nabokommuner vil vi arbejde for en 

gennemgribende renovering af Roskildevej, så den udvikles til en grøn kile, som hoved-

sagligt betjener lokaltrafikken.  

Grønne områder, kanal og regnvandsbassiner indgår som smukke rekreative elementer i 

bybilledet. Vi vil fastholde og udvikle byens grønne og blå struktur. Kvaliteterne i parker, 

kanalsystem og søer skal sikres.  

Byens grønne områder skal udbygges i takt med, at byen skal tilpasses det ændrede kli-

ma. Vi vil trække de grønne områder yderligere ind i byen.  

Vi vil i den kommende periode sætte endnu mere fokus på byens fysiske kvaliteter. By-

ens offentlige rum, veje og stier skal være velholdte og attraktive at bruge. Borgere, 
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grundejerforeninger og boligorganisationer skal være partnere i udviklingen af vores by. 

Vi vil tage vare på og udvikle hele byen. 

Byens lys  

Frem mod 2018 skal al kommunal gadebelysning i Albertslund udskiftes. Kommunen er 

sammen med Risø-DTU, Energistyrelsen og private partnere gået sammen om at udvikle 

fremtidens gadearmatur baseret på LED -teknologien.  

Socialdemokraterne vil arbejde for, at der overalt i byen opstilles energieffektive armatu-

rer af høj æstetisk kvalitet. Målet er en moderne og tryg by at færdes i.  

Vi vil arbejde for, at armaturerne sparer op mod 80 % energi, og at armaturerne bliver 

digitalt intelligente. Det sikrer en billig drift og optimal belysning.  

Vi vil samarbejde med grundejerforeninger og boligorganisationer om en løbende ud-

skiftning og opgradering af belysningen i boligområderne.  

Vi vil arbejde for, at Albertslund udvikler fremtidens offentlige belysning både med hen-

syn til udendørs- og indendørsløsninger. Albertslund skal være foregangskommunen, der 

viser løsninger, som fremmer udskiftningen af mere end 300.000 offentlige lysarmaturer 

de næste 10 år. 

Fra Center til Midtby 

Udvikling af Albertslund Centrum er hjørnestenen i fornyelsen af Albertslund frem mod 

2024. Socialdemokraterne vil derfor i valgperioden sikre etableringen af fremtidens 

sundhedshus, plejecenter, ældreboliger, nye butikker, cykel- og parkeringsfaciliteter.  

Udviklingen af centret skal sikre, at det har en central kommerciel og kulturel placering i 

Albertslund. Det skal udgøre rygraden i Albertslund Midtby. 

To store statslige arealer, nemlig grunden med Statsfængslet Vridsløselille og grunden 

med Anstalten Herstedvester rummer betydeligt potentiale for en byomdannelse, der kan 

tiltrække boliger, erhverv og større institutioner. Udviklingen af de to områder er afgø-

rende for Albertslunds udvikling. 

Vridsløselille Statsfængsel lukker. Derfor ønsker Socialdemokraterne, at kommunen og 

staten i fællesskab udskriver en idekonkurrence om, hvordan fængselsarealet kan an-

vendes inden for en tidshorisont på 5 -10 år til fordel for Albertslunds udvikling.  

I forlængelse heraf vil vi arbejde på, at Anstalten ved Herstedvester lukkes, og at arealet 

indgår i den samlede byudvikling.  

Den fremtidige arealanvendelse skal ses i sammenhæng med en udvikling af Roskildevej 

til lokal vej, ny tunnelforbindelse under Roskildevej eller gangbro over samme og en 

kommende byfornyelse af Hedemarken.  

Socialdemokraterne vil arbejde for, at dele af området anvendes til udviklingen af fremti-

dens energirigtige boliger. Væsentlige dele af arealet skal vedblive at være grønne områ-

der, der er attraktive for byens borgere og kan anvendes af daginstitutioner og skoler.  
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Kommunen og byens almene boligområder  

Kvalitet, fællesskab og bæredygtighed skal være kodeordene i byudviklingen. Det gæl-

der, når kommunen selv skal bygge og renovere.  Det gælder også, når de ældre bolig-

områder skal udvikles. 

Store dele af det almene byggeri i byen skal renoveres og fornyes i de kommende år. I 

Albertslund Syd og Vest rækkehusene og gårdhusene. Blokland. Hedemarken. Galgebak-

ken og Hyldespjældet.  

Boligområderne skal renoveres for store beløb og giver gode muligheder for attraktive 

boliger med høj komfort og lav energiregning.  

Socialdemokraterne vil arbejde aktivt for, at renoveringen bliver af høj kvalitet, arkitek-

tonisk og miljømæssigt, og at kommunen sikrer offentlige byrum og institutioner som en 

væsentlig del af det gode liv i Albertslund. Vi vil arbejde for, at Kanalgaden renoveres, så 

renoveringen understøtter byfornyelsen af høj kvalitet. 

Vi vil arbejde for, at boligområderne udvikler sig bæredygtigt i enhver henseende. Det 

gælder fysisk, arkitektonisk og miljømæssigt, men også økonomisk, socialt og kulturelt. 

Vi vil sikre den bedst mulige udvikling for Albertslund. Vi vil arbejde for, at resursestærke 

beboere bliver og flytter til de almene boligområder, så der i boligområderne udvikles en 

attraktiv og tryg hverdag for beboerne. 

Socialdemokraterne har gennem årene insisteret på at give Syd et mærkbart løft som det 

første af de nye store almene renoveringsprojekter. Projektet realiseres i et tæt samar-

bejde mellem boligorganisationer, beboere og kommunens forvaltninger i det fælles sam-

råd og er et godt eksempel på aktiv beboerdeltagelse, der også kan danne skole i andre 

af de almene områder, som skal renoveres.  

En omfattende renovering af rækkehusene er i gang. Næste boligområde er gårdhavehu-

sene, hvor et renoveringsprojekt vægter bæredygtighed, genbrug og beboernes aktive 

medvirken. Det er et renoveringsprojekt, der vægter fællesskab som vejen til fremtidens 

almene bolig, og det er samme ambition i de andre almene områder, som står for tur. 

Socialdemokratiet vil vægte god arkitektur og miljø meget højt. 

Socialdemokraterne vil arbejde for, at mange familier vælger at bo i de nyrenoverede 

almene boliger. Målet er, at byens almene boliger skal være attraktive i forhold til ejer- 

og andelsboliger for familier, der ønsker at bo godt i boligmiljøer af høj kvalitet. 

Ejer- og andelsboligområder 

Kravene til kvalitet i udviklingen af byens områder gælder også områderne med grund-

ejer- og andelsforeninger. 

Vi vil arbejde for, at der kan etableres flere prøvehuse som i Vest og Røde Vejrmøllepar-

ken, der kan vise veje til energirigtige renoveringer af boligerne og tillige et fysisk løft af 

boligområderne.  

Vi vil arbejde for, at vedvarende energiformer i form af solcelleanlæg og jordvarme ud-

bredes i boligområderne, uden at økonomien i vores fælles kraftvarmeforsyning ødelæg-

ges. Vi ønsker en kraftvarmeforsyning, der er baseret 100 % på vedvarende energi.  

Vi ønsker, at boligområder og kommune i fællesskab sikrer den fysiske forskønnelse af 

byen og forhindrer forfald i de enkelte boligområder. Vi vil derfor arbejde for at inspirere 



7 

 

boligområderne til at udvikle nye metoder til at sikre vedligeholdelse af boliger, grunde 

og fælles grønne områder.  

Vi vil sikre en løbende dialog mellem grundejer- og andelsboligforeninger og kommune 

om fornyelsen og håndhævelsen af lokalplaner og vedligeholdelsen af fælles arealer og 

offentlige byrum.  

Børn og unge – vores fremtid  

Albertslund skal være en ambitiøs by, der giver børn og unge de bedste muligheder for et 

godt liv. Derfor ønsker vi at skabe et sammenhængende liv for børn og unge. Fra Børne-

festuge til faglig og kreative folkeskoler, store og små SFO’ere, over klubtilbud til et le-

vende og stærkt uddannelsesmiljø for unge, der inddrager hele byen.  Albertslund skal 

være åben for nye tiltag, der styrker børns og unges oplevelse af at være en vigtig res-

source i byens liv.  

Fællesskab, mangfoldighed, kreativitet og tryghed er en forudsætning for vores børns 

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

de. 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.  

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

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

videre i livet.  

Daginstitutionerne 0 – 6-årige 

Dagtilbuddene er rammen om de fleste børns hverdag - en hverdag som har stor betyd-

ning for børns opvækst og sociale udvikling. Dette stiller store krav til kvaliteten af det 

pædagogiske arbejde, ledelsen af den enkelte institution og de fysiske rammer om det 

pædagogiske arbejde. Det stiller ikke mindst krav til samarbejdet og dialogen med for-

ældrene om målene for børnenes udvikling og trivsel.  

Socialdemokraterne vil derfor arbejde for, at der løbende følges op på de pædagogiske 

udviklingsplaner, og at kommunens institutioner har en høj fysisk kvalitet, såvel byg-

ningsmæssigt som når det gælder udeområder. 

Det enkelte barns selvopfattelse, evner og syn på eget værd grundlægges i barneårene. 

Derfor er rammen for børns liv i familie- og dagtilbud af så stor betydning. Alle voksne – 

forældre, personale og politikere – har et ansvar. 

For Socialdemokraterne er det helt afgørende, at alle børn i vores daginstitutioner hver 

dag får sunde og økologiske måltider. Det er vigtigt, at det er en fælles madordning, og 

maden laves decentralt på institutionerne. Vi vil arbejde for, at al mad er økologisk. 

Vi vil videreudvikle og integrere den miljørigtige adfærd i institutionernes hverdag. 

Det afgørende er, at alle pædagogiske tilbud har høj pædagogisk kvalitet, der bæres af 

et pædagogisk veluddannet og engageret personale. Det skal være et særkende for Al-

bertslunds institutioner, at de udvikles i samarbejde med forældrene og i takt med, at 

forældrenes behov for pasning ændrer sig. Det betyder blandt andet, at vi skal være åb-

ne over for forældrenes arbejdsvilkår, som stiller forskellige krav til institutionernes åb-

ningstider.  
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Socialdemokraterne vil arbejde for, at mangfoldigheden i byens pædagogiske tilbud ud-

vikles og udvides i de kommende år. Vi ser gerne institutioner med forskellige pædagogi-

ske tilbud og aktiviteter. Et særligt fokus bliver udviklingen af bevægelsestilbud til børne-

ne. 

For Socialdemokraterne er det vigtigt at fastholde og rekruttere nye medarbejdere. Der-

for skal der til stadighed tilbydes efteruddannelse til personalet, så kvaliteten i daginsti-

tutionerne højnes. Det er også vigtigt at åbne mulighed for nytænkning, hvor institutio-

ner gives mulighed for selv at skabe pædagogiske tiltag i samarbejde med forældrene. 

Det er vigtigt, at der er en god overgang mellem dagtilbud og skole. 

Folkeskolen – En skole for alle 

Skolen skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i 

et samfund med frihed og demokrati. Folkeskolen er stedet, hvor man mødes, undres, 

forstår og bliver klogere. 

Derfor vil Socialdemokraterne arbejde for en systematisk opfølgning på det 10-årige ud-

viklingsprogram ”Skole for alle”. Det er helt afgørende for børns og unges fremtid, at fol-

keskolen løfter det faglige niveau.  Vi vil arbejde for, at eleverne får mere undervisning 

og ikke mindst en undervisning, der tager udgangspunkt i at løfte hver enkelt elev fag-

ligt. Målet er, at flest mulige fuldfører en ungdomsuddannelse. 

Vi vil endvidere arbejde for, at undervisningen udnytter alle digitale muligheder, så de 

understøtter den enkelte elevs faglige og kreative muligheder.  

Vi vil samarbejde med skolebestyrelser, forældre, ledere og medarbejdere om gennemfø-

relsen af ’’skole for alle’’ og de digitale tiltag. Menneskesynet og synet på læring på beg-

ge områder er centrale for, at skolen i Albertslund i videst muligt omfang skal kunne 

rumme alle børn. Med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og behov skal 

undervisningen tilrettelægges, så den er lige så god for dem, der har svært ved at lære, 

som dem, der har let ved det. 

Vigtigt er det, at eleverne får mulighed for oplevelse, virkelyst og fordybelse, så de ud-

vikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære og dermed opnår tillid til egne muligheder og 

baggrund for at tage stilling og handle. En væsentlig del af oplevelse og fordybelsen er 

muligheden for at komme på lejrskole og ekskursioner. 

I Albertslund har vi i mere end 25 år formået at give vores børn i dagsinstitutionerne en 

sund, varieret, nærende og økologisk kost. Dette er med til at sikre, at alle børn i Al-

bertslund får optimeret deres levevilkår og alsidige kostvaner. På skoleområdet skal der 

udvikles tilbud om skolemad.  

Skolen og forældrene skal – langt tydeligere end hidtil – afklare deres fælles forventnin-

ger og forpligtelser. Ligesom forældrene langt tydeligere skal inviteres til at tage del i de-

res barns skoledag og udviklingen af den lokale skole.  Vi vil arbejde for, at de digitale 

muligheder udnyttes til dialog mellem elever, skole og hjem. 

Albertslunds sfo’er er en vigtig del af kommunens skolestrategi. Det er steder, hvor bør-

nene kan udvikle deres sociale færdigheder. Ydermere er Sfo’erne en del af kommunens 

bevægelsesstrategi. 

Vi vil igangsætte udviklingsprojekter, der styrker samarbejdet mellem skolerne og vores 

foreningsliv – bl.a. for at sikre mere bevægelse i skolens hverdag og øge elevernes kend-

skab til idræts- og fritidslivet i byen. 
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Socialdemokraterne vil arbejde for, at der sker en systematisk kompetenceudvikling for 

medarbejderne i folkeskolen med særlig fokus på at uddanne lærerne til den enkelte 

elevs faglige styrkelse i basisfagene og i de tværfaglige forløb.  

Som en del af byens miljøarbejde vil Socialdemokraterne arbejde for, at miljøbevidsthed, 

økologi og kendskab til naturen er en vigtig del af hverdagen på skolerne og i undervis-

ningen.   

Socialdemokraterne vil igangsætte arbejdet med en 5-årig plan, der løbende skal sikre 

fornyelse og udvikling af inventar, skolernes udeområder og en fortsat fornyelse af faglo-

kaler og læringsmiljøer.  

Folkeskolen skal have fokus på den enkelte elevs tryghed og trivsel, så eleverne bevarer 

lysten til at udvikle sig. Derfor skal der gøres en aktiv indsats for at forebygge mobning. 

Folkeskolen skal være et sted, hvor eleverne er glade og har lyst til at komme hver dag. 

Vejledningsindsatsen 

Vejledningsindsatsen for alle skal styrkes, så alle får den hjælp og støtte, der er nødven-

dig for at komme i gang med uddannelse eller med muligheder for at blive arbejdsmar-

kedsparat. 

Socialdemokraterne vil arbejde for, at det nyetablerede ungecenter sikrer, at endnu flere 

unge fra Albertslund får en ungdomsuddannelse, og at klubberne tilbyder aktiviteter og 

rammer for unge, der styrker fællesskabet. Der er mange muligheder for positive virk-

ninger i det tætte samarbejde imellem ungecenteret og klubberne. 

Unge efter folkeskolen 

For at styrke unges mulighed for at tage en ungdomsuddannelse ønsker socialdemokra-

terne i tæt samspil mellem uddannelses- og kulturinstitutioner at skabe et attraktivt miljø 

for ungdomsuddannelserne i Albertslund.  

Unge skal ses som en ressource, der kan bruges til at udvikle og forme byen i nye ret-

ninger. Også derfor støtter socialdemokraterne CAMPUS-tanken om et sammenhængen-

de og levende uddannelsesmiljø i Albertslund. Vi ønsker at skabe attraktive muligheder 

på både den uddannelsesmæssige og kulturelle front. Der skal tænkes i muligheder frem 

for begrænsninger til gavn for alle kommunens borgere og byens udvikling.  

Socialdemokraterne ønsker at understøtte Ungdomsrådets arbejde ved at give Ungdoms-

rådet en formel høringsret i alle relevante sager, samt også som minimum et årligt møde 

med børne- og undervisningsudvalget.  

Plads til alle børn og unge 

Socialdemokraterne ønsker at sikre en integration med respekt for børn og unges kultu-

relle baggrund. Vi vil ikke gå på kompromis med de grundlæggende værdier, som kende-

tegner Danmark som et frit og demokratisk samfund.  

Alle skal mødes med lige muligheder for at få en god opvækst, så de er godt rustet til 

voksenlivets udfordringer. Vi ønsker, at børn og unge får værdier som empati, kreativi-

tet, demokrati og mod på livet med sig i bagagen. 

Der er så meget forskelligt, børn og unge har talent for, og de bør gives alle mulige 

chancer her i livet for at finde og bruge det, de er gode til. 
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Velfærd, tryghed, forebyggelse og beskæftigelse 

En meget vigtig del af det kommunalpolitiske arbejde består i at sikre tryghed, velfærd 

og hjælp til de, som har behov. Samtidig har kommunen også efter kommunalreformen 

fået en langt vigtigere rolle på sundhedsområdet. 

Det fylder meget i kommunernes aktivitet og økonomi, og Albertslund er som andre 

kommuner også udfordret af den negative udvikling, når arbejdsløsheden stiger. Derfor 

har den aktive beskæftigelsespolitik en meget høj prioritet. 

Det er også vigtigt såvel for borgerne som for kommunens økonomi, at der så vidt muligt 

sættes ind med forebyggelse, sundhedsmæssigt og socialt og med den nødvendige hjælp 

til at finde uddannelse og revalidering, når det er behovet.  

I dette arbejde skal borgerne aktivt inddrages. Hjælp til selvhjælp er er en vigtig del af 

indsatsen, der også så vidt muligt skal inddrage stærke frivillige kræfter i lokalsamfun-

det. I udviklingen af den kommunale hjælp og omsorg skal satses på nye måder at tilret-

telægge arbejdet på, så der opnås bedre resultater uden at øge ressourceforbruget, og 

nye former for velfærdsteknologi skal søges indpasset. 

Mange borgere modtager hjælp fra det offentlige, fordi de ikke kan klare sig selv. Det 

kan være kontanthjælp, førtidspension, boligsikring, hjælpemidler eller andre ydelser, 

der forbedrer levevilkårene. Vi skal sikre, at borgere, der har brug for hjælp fra det of-

fentlige, får en ordentlig hjælp indenfor de rammer, som lovgivningen fastsætter.  

Vi har i de kommende år en særlig udfordring med den digitale kommunikation mellem 

kommunen og borgeren. Vi skal have klædt alle aldersgrupper på hertil.  

Borgerne skal have en værdig behandling og oplyses om deres muligheder. Samtidig skal 

vi dæmme op for de, der prøver at snyde. Socialt bedrageri er uacceptabelt og skal stop-

pes. 

Med dette som udgangspunkt vil Socialdemokraterne sikre en meget høj kvalitet og pro-

fessionalisme i kommunens social- og sundhedspolitik. 

Et aktivt og trygt liv som ældre 

Der bliver stadig flere ældre i Albertslund. Det betyder flere aktive ældre, som selv kan 

og vil klare hverdagen. Der bliver også flere ældre, der får brug for hjælp.  

For socialdemokraterne gælder det om at sikre gode forudsætninger for et ligeværdigt, 

trygt og aktivt liv som ældre. 

Ældre har samme behov for livskvalitet, sociale kontakter, udfoldelsesmuligheder og 

tryghed som alle andre. Et aktivt otium med gode levevilkår er af stor værdi for de fleste 

ældre. Derfor ønsker vi at fastholde en bred vifte af tilbud og en åben holdning til nye til-

tag.  

Let tilgængelig oplysning er en forudsætning for, at alle kan få kendskab til deres mulig-

heder og rettigheder. Det gælder såvel oplysninger om muligheder for aktiviteter og ud-

foldelse som økonomiske forhold som skat, pension og boligydelse m.v. Vi vil sikre, at 

borgere, der ikke har adgang til internettet, kan få hjælp i Borgerservice ved personlig 

henvendelse.  
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Mange aktiviteter og tilbud drives godt af private foreninger og ildsjæle. Vi vil understøtte 

og fremme det frivillige arbejde og de frivillige organisationer på ældreområdet, ved bl.a. 

fortsat at stille Damgårdshave til rådighed som aktivitetscenter for kommunens ældre. Et 

aktivitetscenter, der er brugerstyret med aktiviteter, som forbedrer og vedligeholder æl-

dres sundhed og forhindrer ensomhed. 

Den ældre borger skal føle sig tryg i sin dagligdag og have hjælp til de nære ting i det 

omfang, der måtte være behov for det.  

De forebyggende hjemmebesøg skal udvikles, så de inddrager flere muligheder for de 

ældre. Der skal lægges afgørende vægt på at træne de ældre til at kunne klare flere ting 

selv, fordi det giver den største tilfredshed at mestre eget liv.   

Der skal være en hjemmepleje af høj standard og med ordentlige arbejdsforhold og ud-

dannelsestilbud for personalet. 

Når den ældre får svært ved at komme ud af hjemmet, ønsker vi, at der er gode mulig-

heder for at få en frivillig besøgsven. 

Nogle ældre har flere forskellige lidelser. Vi vil medvirke til, at de får en sammenhæn-

gende behandling, lokalt og regionalt, uanset om lidelserne måtte være omfattet af for-

skellige regler. 

Et tættere samarbejde mellem hospitaler, kommune og praktiserende læger skal sikre, at 

udskrivning af svage patienter ikke efterlader disse uden den fornødne hjælp, herunder 

hjemmepleje og genoptræning. 

Snart får vi et nyt og moderne plejecenter med plejeboliger til ældre, der ikke kan klare 

sig i eget hjem. Her skal der skabes de bedst mulige rammer for såvel beboere som ple-

jepersonalet. Samtidig sikrer vi, at der er pladser nok til de stigende antal ældre, der 

ventes at få brug for en plejebolig.  

I forbindelse med det nye plejecenter skal vi sikre, at der fortsat er et mødested, hvor 

ældre kan få social kontakt og købe et sundt måltid mad. 

I løbet af de kommende fire år skal vi i samarbejde med andre kommuner undersøge be-

hov og muligheder for at oprette plejeboliger, der respekterer, at nogle albertslundere 

taler dårligt dansk og har en væsentlig anderledes kulturel baggrund end hovedparten af 

albertslunderne. I første omgang skal vi søge at oprette dagcenterpladser, der tilgodeser 

de særlige behov, der er i denne gruppe af borgere. Dermed kan vi også tilbyde aflast-

ning til de familier, der påtager sig den vanskelige opgave, det kan være at passe meget 

svage ældre familiemedlemmer. 

Sundhed med vægt på forebyggelse 

Indsatsen for at sikre borgerne ordentlige muligheder for at få et sundt liv er en vigtig 

del af kommunens mange opgaver.  

Kommunerne får en række nye opgaver blandt andet på grund af de nye supersygehuse, 

hvor borgerne hurtigere udskrives. Vi skal derfor sikre, at Albertslunds borgere får opti-

male muligheder for at takle deres sygdom. Dette sikres ved, at vi optimerer samarbej-

det mellem almen praksis, kommunen og sundhedsvæsenet generelt. Nye teknologiske 

løsninger skal fremmes, og vi vil arbejde for, at telemedicin indføres på de områder, hvor 

digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser skaber en gevinst for borgerne. 



12 

 

Mange albertslundere har desværre problemer med livsstilssygdomme som overvægt og 

rygerlunger, har diabetes eller hjertesygdomme, eller har ondt i livet. 

Den dårlige sundhed kan i nogen grad forklares med befolkningens levevilkår i form af 

lavt uddannelsesniveau og lave indkomster. Selv om noget kan forklares med levevilkå-

rene, må dette aldrig medføre, at vi ser passivt til. 

Hverken mennesker eller samfund er tjent med, at vi lader stå til. Vi bliver nødt til at 

sætte ind overfor såvel usund levevis som sygdomme. Både fordi vi kan se en social 

ulighed i, hvem der lever usundt og bliver syge, og fordi alle borgere, der har behovet, 

har krav på hjælp til at få bedre velvære og færre sygdomme. 

Forebyggelse af sygdomme og fremme af sundheden kræver en målrettet, koordineret 

og tværfaglig indsats tæt på borgerne. Indsatsen skal stadig udvikles, så den også når 

ud til de borgere, der er sværest at nå. 

Vi vil derfor følge byens sundhedstilstand gennem det kommunale sundhedsregnskab, 

der kommer i 2014, så vi kan justere og udvikle kommunens sundhedsindsats. 

Med oprettelsen af et sundhedshus i den kommende periode skaber vi bedre muligheder 

for at fremme sundheden og forebygge sygdomme blandt albertslunderne. 

Sundhedshuset skal medvirke til at give borgerne information om rygestop, sund kost og 

fysisk aktivitet og formidle tilbud fra idrætsforeninger om motion m.m. 

Sundhedshuset skal også være stedet, hvor man kan møde en sundhedsformidler, diæ-

tist, sundhedsplejerske, alkoholkonsulent eller ergoterapeut. Sundhedshuset kan arran-

gere eller formidle rygestopkurser, rygskole eller kurser i ernæring og sund madlavning, 

ligesom huset skal være opsøgende i forhold til uddannelsesinstitutioner og idrætsfor-

eninger, og samarbejde med boligområder, foreninger, apoteket og offentlige aktører på 

sundhedsområdet. 

Albertslund har i samarbejde med Glostrup og Brøndby etableret et genoptræningscenter 

i Humlehusene, og der er også genoptræning for andre grupper i de to andre kommuner. 

Samarbejdet mellem kommunerne er med til at sikre alsidige tilbud, et højt fagligt niveau 

og en rimelig økonomi. Vi ser gerne et udvidet samarbejde med nabokommunerne om 

den vigtige genoptræningsopgave. 

Særlig indsats for sindslidende og folk med misbrug 

Hovedformålet med den socialpsykiatriske indsats er, at alle uanset alder, køn, baggrund 

og formåen, oplever ligeværdighed. Vi må derfor i respekt for den enkelte arbejde hen 

imod, at alle oplever, at de er en del af fællesskabet. For at sikre, at mennesker med en 

psykisk sygdom får en meningsfyldt tilværelse, skal der sættes ind med støtte på flere 

fronter. 

Der er i Albertslund Kommune ca. 300 borgere, der har fået stillet en diagnose som 

sindslidende, heraf har over halvdelen fået stillet diagnosen skizofreni. 

Langt de fleste sindslidende lever et meget stille og socialt isoleret liv, som har til følge, 

at de ofte bliver indlagt, ofte har et stort medicinforbrug og ikke sjældent også har et 

sidemisbrug af alkohol og/eller euforiserende stoffer. 

Alle, der bliver udskrevet efter endt psykiatrisk behandling, skal tilbydes hurtig støtte i 

form af en støtte/kontakt person, hvis de visiteres hertil.  
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For at hjælpe disse borgere til en bedre tilværelse vil vi herudover arbejde for etablering 

af små bofællesskaber, flere forskellige tilbud om aktiviteter, mulighed for fleksjob og 

skånejob, etablering af brugerstyrede små aktivitets- og væresteder, etablering af støt-

tegrupper for børn og andre pårørende til sindslidende, og etablering af relevante moti-

ons- og friluftstilbud. 

For at sikre, at sindslidende mennesker uden en klar diagnose også får et tilbud om 

hjælp, vil vi arbejde for, at der etableres særlige tilbud med relevans for disse. Dette 

gælder også personer med flere forskellige lidelser og misbrug. 

Tobak, alkohol, medicin og narkotika kan skabe afhængighed, og dette er en sygdom, 

der rammer på tværs af alder, social status, økonomi og køn. Her skal vi sætte ind med 

såvel forebyggelse som helbredelse. 

Vi vil arbejde for, at frivilligcentret - i samarbejde med Sundhedshusets professionelle 

aktører - etablerer et forebyggelses- samt et helbredelsesprogram, der bliver synligt for 

alle albertslundborgere. 

Beskæftigelse, arbejde og uddannelse til de unge 

Alle, der kan og vil, bør have mulighed for arbejde eller uddannelse og medindflydelse på 

sin egen situation. Derfor insisterer vi på, at mennesker, der mister deres arbejde, får 

ordentlige tilbud om hjælp til at finde nyt arbejde eller uddannelse. 

Ikke alle har den fornødne baggrund til konstant at kunne omstille sig, og nogen må i pe-

rioder se sig sat uden for fællesskabet og prøve at erhverve sig nye kompetencer. Her 

skal indsatsen målrettes, så identitet og livskvalitet vedligeholdes og udbygges i sociale 

fællesskaber. 

Det kommunale jobcenter skal målrettet skabe resultater i form af beskæftigelse eller 

uddannelse til gavn for alle de albertslundere, der mister deres arbejde. En vigtig forud-

sætning er et godt samarbejde mellem de relevante myndigheder og andre involverede, 

dvs. uddannelsessteder, arbejdsgivere og fagforeninger m.fl.  

Personer, der af forskellige grunde har særligt svært ved at få en tilknytning til arbejds-

markedet, skal have gode varige løsninger, der er målrettet den enkelte. Et stærkt sam-

arbejde mellem de interesserede parter skal sikre de bedste løsninger. Det er en grund-

læggende forudsætning, at alle er aktive og motiverede. Det gælder ikke mindst den le-

dige. 

Vi vil arbejde målrettet på, at unge kan se det fornuftige i at uddanne sig, og at livslang 

læring er en forudsætning for at kunne imødekomme de store krav, som det moderne 

arbejdsmarked stiller. Vi skal sikre, at de unge får de bedste muligheder for at afslutte 

deres uddannelse gennem praktikpladser eller skolepraktik. 

Vi vil gøre en indsats med at fastholde de unge i de job eller uddannelsespladser, de er i, 

eller aktivt holde dem på sporet, hvis de vil skifte fra en uddannelse til en anden. Ved 

større kommunale udbud vil vi sikre, at der indgår sociale klausuler for at sikre uddan-

nelses- og praktikpladser. 

For at få bedre uddannelsesmuligheder for de unge i Albertslund, arbejdes der på, at der 

kommer andre ungdomsuddannelser ved siden af gymnasiet. Ikke mindst en styrkelse af 

de erhvervsfaglige uddannelser er vigtige. Når uddannelsesstederne ligger tæt på, hvor 

de unge bor, vælger de unge uddannelse til. 
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Kultur og fritid  

Socialdemokraterne 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 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. 

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 arbejdet med at dokumentere byens nyere historie 

styrkes. 

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 ønsker vi i den kommende periode at skabe bedre plads til ud-

stillingsaktiviteter og arkiver. Bedre rammer vil skabe større publikumsvenlighed og inte-

resse for lokalhistorien og vil kunne skabe grobund for en øget indsamling af arkivalier 

fra byens nyere historie.  

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

historie. Derfor ønsker vi at skabe en platform for et bedre samarbejde mellem vores 

skoler og kulturinstitutioner, f.eks. i form af udstillinger, events, temauger eller lignende. 

For at øge synligheden for de yngre generationer er det vigtigt, at internetbaserede soci-

ale medier også bliver en del af arbejdet. 

Kroppedal Museum har på forholdsvis få år fået stor betydning, især inden for arkæologi-

en. Vi ønsker fortsat at støtte den lokale museumsdrift på Vestegnen, og det er vigtigt at 

få styrket samarbejdet mellem kommunerne, sådan at Vestegnens lokalhistorie ikke for-

svinder mellem kommunegrænserne.  Albertslund skal gå 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 pro-

jekter er ofte mangeårige og kræver en stor indsats. Uden de frivillige i foreningen Vikin-

gelandsbyens 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. I samarbejde med foreningen vil vi undersøge, om der kan 

etableres nye samarbejdsformer om konkrete byggeprojekter, f.eks. den allerede plan-

lagte vikingevej over Store Vejle Å til Kroppedal.  

Albertslund er som en moderne by præget af mange boligformer i tæt byggeri, men de 

oprindelige 4 landsbyer, Herstedøster, Herstedvester, Gl. Vridsløse og Risby udgør fortsat 

en væsentlig grundsten i byens identitet og har hver sit særkende. Vi skal værne om 
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landsbyerne, når nye projekter og ideer om byens udvikling opstår.  Ligeledes skal det 

lokalhistoriske element vedrørende fængslernes historie bevares. 

Folkeoplysning  

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

bertslund, og det er derfor vigtigt, at dette arbejde fortsat har optimale betingelser. I vo-

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

aktiviteter af højeste kvalitet. 

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 fo-

kus på den sunde livsstil og at der indføres en sund, økologisk, attraktiv og tidssvarende 

madkultur i idrætslivet. 

Socialdemokraterne vil fastholde en årlig markering af det arbejde, der foregår i forenin-

gerne, f.eks. en ”Foreningernes Dag”. På den måde synliggøres den mangfoldighed af ak-

tiviteter, 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.   

Idræt 

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

bejde 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 for-

eningsbaserede idræt, da den rummer nogle helt grundlæggende demokratiske værdier.  

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 de kommunale forvaltninger og forenin-

gerne, 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 ud-

nyttelse af ressourcerne får flest mulige glæde af faciliteterne. Også byens udearealer 

skal være til rådighed for foreninger og f.eks. den selvorganiserede idræt.  

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

gangspunktet for nye aktiviteter eller faciliteter. Vi vil arbejde for at styrke tilgængelig-

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

på sundhed, samt at de fysiske rammer er så optimale som mulig. Derfor ser vi gerne, at 

Albertslund Stadion bliver moderniseret med attraktive og moderne faciliteter til motion 

og fitness både ude og inde, samt at der indføres en sund og tidssvarende madkultur.  

Muligheden for at overdække Friluftsbadet ”Badesøen” skal undersøges. 
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Foreningshuset og Birkelundgård  

Vi vil arbejde for, at det brugerdrevne foreningshus på Roskilde Kro, der ligger i et natur-

skønt område, fortsat bliver et frirum og et stort aktiv for kommunens borgere, der her 

har mulighed for at udfolde sig ude som inde.  

Foreningshuset Roskilde Kro skal danne rammen om et fællesskab på tværs af foreninger 

og aldersgrupper.  

Foreningen ”Kulturhuset Birkelundgaard” er dannet ud fra et ønske om at bevare og ved-

ligeholde Birkelundgård, samt være et kunstnerisk og kulturelt samlingspunkt for byens 

borgere og foreninger i Albertslund.  

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

gennem en årrække har gjort Birkelundgård kendt med mange velbesøgte arrangemen-

ter og skabt et dynamisk miljø. For at sikre bedre rammer for det frivillige arbejde i for-

eningen, ønsker vi at Birkelundgårds lade på sigt istandsættes og gøres brugbar til kultu-

relle formål. 

Brobygning mellem folkeoplysning og friluftsliv 

Vi ønsker at være brobyggere mellem det folkeoplysende og 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 nærom-

råder 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 aktivitets-

centre, og derved få endnu flere brugere ud i naturen. Det kan f.eks. være sjove naturle-

gepladser, motionsredskaber af naturmaterialer eller en grejbank til undersøgelse af dy-

relivet 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. 

Musikteater, biografer og bibliotek som de bærende dele af kultur-

livet 

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

kulturcentrum, og det skal det fortsat være. Det er af meget stor betydning, at der også 

lokalt kan vises scenekunst, film og musik af meget høj kvalitet. Det er fyrtårnet i kultur-

livet 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, og det er yderst vel-

fungerende og tjener sine formål i dag på fineste vis. 

Vi ønsker, at endnu flere gør brug af de muligheder biblioteket giver for læring, fordybel-

se og underholdning. Et hovedfokus for biblioteket skal være at fange de 50 % af Al-

bertslunds borgere, der ikke er regelmæssige brugere i dag. Det digitale samfund bety-

der, at borgerne forventes at kunne betjene sig selv i mødet med kommunen. Biblioteket 

har her et særligt ansvar for, at de borgere, der har behov for hjælp til digital selvbetje-

ning får nødvendig vejledning i et tæt samarbejde med kommunens borgerservice. 
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Andre sider af kulturlivet 

Kulturen i vores by binder os sammen og giver byen og dens borgere identitet. Kulturli-

vet er for alle, uanset alder og baggrund. Det er derfor vigtigt, at byen rummer mulighe-

der for kulturelle oplevelser og sociale fællesskaber for alle i alle livets faser.  

Børnekulturen er et særkende i Albertslund. De mange tilbud og aktiviteter er bredt for-

ankret og en naturlig del af vores by. Dyregården, Vikingelandsbyen, Kroppedal, Natur-

skolen, Børnefestugen er eksempler. De kommunale tilbud skal tilpasses, så de giver den 

nødvendige fleksibilitet, der giver plads til børnefamilie i en travl hverdag. 

Vi vil fremme indsatsen for idræt og bevægelse i skoler og institutioner, og samtidig 

styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger, f.eks. om idrætsundervisningen. Vi vil 

sammen med foreningerne udarbejde en ”klippekortsmodel”, hvor skolebørn får mulig-

hed for at få nogle prøvetimer i byens idrætsforeninger.  

Ungdomskulturen spiller en stor rolle med spillestedet Forbrændingen, Motorsports-

centret, Albertslund Ridecenter, mv. som vigtige omdrejningspunkter. Vi ønsker at knytte 

ungdomskultur og uddannelse sammen, og vil derfor aktivt støtte Campus Albertslund, 

der markant vil styrke byens ungdomsprofil. Ungdomsrådet er en vigtig brik i de unges 

indflydelse på kulturlivet i Albertslund, og vi vil fortsat arbejde på at understøtte arbejdet 

i Ungdomsrådet og at give rådet en bredere profil.  

Byens ældre borgere er en stor ressource i kulturlivet og foreningsarbejdet. Vi ønsker at 

understøtte aktiviteter bl.a. via Damgårdshave som det naturlige udgangspunkt, der er 

målrettet ældre i byens foreninger, særligt der, hvor vi via foreningernes netværk kan nå 

ud til de svageste ældre, og derved medvirke til at sikre, at de også får 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 udfor-

dringer byen, står overfor. 

Foreningerne skal aktivt vejledes om mulighederne for at markedsføre foreningen på 

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

muligheder. Kommunen skal være opsøgende i forhold til nye strømninger, og understøt-

te lokale initiativer og græsrødder, f.eks. via kommunale puljer og medlemstilskud.  

Med den nuværende kommunale struktur er samarbejdet med andre kommuner en nød-

vendighed, når der skal laves planer for en samlet udvikling på Vestegnen. Nye større og 

mere moderne idrætsanlæg bør planlægges på regionalt niveau og på tværs af kommu-

negrænserne, sådan at vi i fællesskab kan etablere nogle nye tidssvarende faciliteter. Al-

bertslund skal sammen med foreningerne søge at skabe en platform for et samlet idræts- 

og kultursamarbejde på Vestegnen.  

Socialdemokraterne ønsker fortsat at støtte Venskabsbyforeningen i det frivillige arbejde. 

Udover økonomisk støtte vil vi yde opbakning til gennemførelse af arrangementerne med 

de andre venskabsbyer. Personlige venskaber og kontakter til borgere i de andre ven-

skabsbyer er lige så vigtige som venskabsbyforbindelserne mellem foreninger, institutio-

ner og forvaltninger. For at fremtidssikre venskabsbysamarbejdet ønsker vi, at der skal 

arbejdes på at inddrage Albertslunds unge i dette internationale projekt dels ved kom-

munikation via sociale medier og dels ved fælles arrangementer med forskellige temaer, 

der har de unges interesse.  



18 

 

Albertslund – den bæredygtige by 

Albertslund er Danmarks mest ambitiøse bæredygtige by.  

Jordens resurser er begrænsede, og vi har et ansvar for, at de næste generationer også 

kan leve deres liv. Albertslund er og skal være en del af den udfordring. Vi skal gå for-

rest. Det stiller krav til borgerne, til erhvervslivet og til kommunen. Og ikke mindst til os 

socialdemokrater for politisk at stå i spidsen for udviklingen.  

Vi skal påtage os et medansvar for at skabe en fremtid, der er mindst lige så rig på mu-

ligheder for vores børn og børnebørn, som dem, vi har i dag. Derfor skal vores samfund 

omstilles til at være bæredygtigt.   

Hvis ikke det internationale samfund afgørende tager fat på at reducere CO2-udledningen 

inden 2020, vil klodens temperatur stiger med 4 grader i dette århundrede. Det vil få 

meget alvorlige konsekvenser overalt på Jorden. Derfor skal vi medvirke aktivt til, at Fol-

ketingets beslutning om at omstille Danmarks energiforsyning til vedvarende energi i 

2050 realiseres. Og vi skal insistere på omstillingen til bæredygtighed.   

Albertslund blev af Nordisk Råd kåret til Nordisk Energikommune 2011. Det blev kommu-

nen for Albertslund-konceptet, der banebrydende udvikler nye energieffektive løsninger i 

skalaen 1:1 i et partnerskab mellem borgere, boligorganisationer, private entreprenører, 

forskningsinstitutioner og kommune, og som kan anvendes i andre byggerier og renove-

ringer. Projektet viser vejen for Albertslunds byudvikling de kommende år og vejen til 

grøn vækst og nye arbejdspladser.  

Borgernes indsats er helt afgørende. Borgerne kan arbejde for den bæredygtige fremtid 

på mange områder. Derhjemme, i boligområdet i skoler og institutioner, i byens fælles-

skaber og ved bidrag til nye, grønne løsninger sammen med kommunen og erhvervslivet.  

Vi skal styrke forankringen af miljøarbejdet blandt borgerne. 

Udviklingen af nye teknologier og anvendelsen af vedvarende energikilder, er vigtige for 

den varige omstilling af vores produktion og transport i bæredygtig retning og dermed 

for reduktionen af vores træk på naturens resurser. 

Sammen med erhvervslivet skal vi arbejde på at udvikle nye teknologiske løsninger, der 

skaber arbejdspladser og vækst. Albertslund skal være byen, hvor nye grønne og intelli-

gente løsninger udvikles og testes i partnerskaber mellem borgere, by og erhvervsliv. 

Dermed får Albertslund en central rolle i Hovedstadsregionens omstilling til grøn region 

og bidrager til at gøre Danmark til foregangsland i den internationale grønne omstilling.  

Kommunen er helt afgørende i miljø- og klimaindsatsen. Derfor vil miljø- og klimaindsat-

sen være et centralt omdrejningspunkt i de fysiske udviklingsplaner for byen. Derfor vil 

vi sikre forankringen af miljø- og klimaindsatsen hos den enkelte og i alle kommunale 

sager. Derfor skal kommunen stille krav til sine leverandører om at levere bæredygtige 

løsninger og produkter. 

De kommende års indsats 

Kommunens klimastrategi om CO2-reduktion og modernisering af boligområder, er-

hvervsområder og kommunale ejendomme er den centrale akse i arbejdet hen imod den 

bæredygtige by. 

Albertslund skal være byen, der udvikler nye, innovative løsninger, som er dagsorden-

sættende. 
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I boligområderne vil vi i samarbejde med beboerne arbejde for en fysisk og energirigtig 

fornyelse af byen, der samtidig reducerer CO2-belastningen. Vi vil videreudvikle kommu-

nens rådgivning og vejledning af borgere om energibesparelser, boligområde for bolig-

område, og gennem lokalplaner fremme mulighederne for at bygge de mest ambitiøse 

energirigtige huse.  

Vi vil arbejde for, at endnu flere boliger – som i Fiskens Kvarter, Hyldespjældet, Flintager 

og Degnehusene – renoveres som energieffektive huse. Mere end 6000 boliger skal re-

noveres de næste 10 år i Albertslund. Vi vil arbejde for, at renoveringerne bliver økono-

misk bæredygtige for beboerne og fører til komfortable og teknisk veludførte løsninger.   

I erhvervsområderne vil vi indgå strategiske partnerskaber med virksomheder om at ud-

vikle nye innovative metoder til energibesparelser i boliger, virksomheder og kommunale 

forvaltninger. Vi vil arbejde på at gøre Hersted Industripark til center for udviklingen af 

innovative løsninger, bl.a. indenfor udendørsbelysning, og for at de nye store muligheder 

for erhvervsudvikling i området, som den kommende letbane langs Ring 3 fra Glostrup til 

Lyngby giver, udnyttes fuldt ud.   

Albertslund har et særdeles gunstigt udgangspunkt for udviklingen af fremtidens bære-

dygtige by. Byen ligger tæt på hovedstaden, har en infrastruktur af høj kvalitet, en vel-

fungerende almen sektor og et godt lokalt og regionalt erhvervsliv. Byen er forbundet 

med en effektiv kollektiv trafik og en kommende letbane langs Ring 3. Den er placeret 

strategisk centralt i Hovedstadsområdets motorvejnet, der sikrer nem og ubesværet ad-

gang til og fra den øvrige region og Københavns Lufthavn. Det gør Albertslund attraktiv 

for virksomheder, der ønsker at placere sig i Hovedstadsområdet. 

Socialdemokraterne vil derfor arbejde for at styrke Albertslunds position som en attraktiv 

erhvervsby i Hovedstadsområdet. Sammen med København skal Albertslund være det 

første valg for virksomheder, der vælger at slå sig ned i Hovedstadsområdet. Derfor vil vi 

styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv og regionale samarbejdspartnere.  

Vi vil søge at tiltrække internationale virksomheder til vores erhvervsområder, herunder 

indgå partnerskabsaftaler med byer og virksomheder i Asien indenfor miljø, sundhed og 

velfærdsteknologi.  

Trafikale udfordringer 

På trafikområdet vil vi arbejde for et effektivt og højklasset kollektiv trafiksystem i hele 

Hovedstadsområdet. Målet er, at albertslunderne hurtigt, effektiv og miljøvenligt kan 

komme til og fra arbejde. Det samme gælder medarbejderne i vores erhvervsområder.  

Vi vil arbejde for en miljøvenlig kollektiv trafik i form af miljøvenlige busser og en omfat-

tende udbygning af letbanesystemet. Vi vil undersøge mulighederne for etableringen af 

en letbane langs Roskildevej fra Høje Taastrup og til Valby. Letbanen skal betjene bolig- 

og erhvervsområder og medvirke til en byudvikling langs Roskildevej, samtidig med at 

pendlertrafikken mindskes.  

Albertslund Station skal videreudvikles. S-tog og busser skal knyttes sammen i et effek-

tivt system, der giver mindst mulig ventetid i den kollektive trafik. Et net af busser, der i 

myldretiden hurtigt og ubesværet betjener vores erhvervsområder, skal sikre at medar-

bejderne effektivt er koblet på det kollektive trafiksystem i hele Hovedstadsområdet.   

Vi vil deltage i arbejdet med etableringen af et omfattende net af 28 supercykelstier i 

Hovedstadsområdet og øge cyklisternes fremkommelighed over/under jernbanen og Ros-

kildevej. 
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På støjområdet vil vi arbejde for, at der anvendes støjvolde og støjsvag asfalt, der redu-

cerer støjen fra motorvejene omkring Albertslund. 

Klimatilpasning 

Klimatilpasning er også et centralt område i Albertslund. Byen er udviklet i tæt samspil 

med grønne områder og vand som en integreret del af bybilledet. Albertslund har et se-

pareret vandsystem, hvor regnvandet løbet i kanaler, bassiner og Rådhussøen. De er 

samtidig en del af byens rekreative miljø.  

Siden Danmark målte temperaturen første gang i 1873, er den steget med 1,5 grader og 

nedbøren med 15 %. Albertslund har oplevet tre kraftige regnvejrshændelser i 2007, 

2010 og 2011. 

Socialdemokraterne vil derfor arbejde på, at der er fokus på opfølgning på kommunens 

klimatilpasningsplan, som har to formål; at sikre mod oversvømmelser, og at løsninger 

bidrager til øget biologisk mangfoldighed.  

Det betyder bl.a., at der etableres en sø i den vestlige del af Kongsholmparken, og at 

vandafledning integreres i Albertslund Syd ved renovering af gårdhavehusene.  

Store Vejleådalen skal udvikles til at kunne føre større vandmængder, samtidig med at 

den biologiske mangfoldighed øges, de rekreative muligheder for borgerne forbedres og 

St. Vejleådalen bliver en aktiv del af kommunens indsats for at forbedre forholdene for 

de prioriterede arter. Der skal sikres en økologisk pleje af naturområderne. 

Vi vil arbejde for, at borgerne får mulighed for lokal vandafledning på egen grund, uden 

at det forringer det fælles vandsystem.  

Vi ønsker at styrke Green Cities-samarbejdet ved, at flere kommuner tilslutter sig. Tilsva-

rende vil vi arbejde for at styrke Gate 21, der er et partnerskab mellem en række kom-

muner, private virksomheder og forskningsinstitutioner om udvikling af innovative løs-

ninger på kommunernes klima- og energimæssige udfordringer. 

Vi vil styrke og markedsføre Albertslunds miljø- og naturkvaliteter ved at deltage i og ud-

vikle regionale og internationale samarbejder. 
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Efterskrift 

Dette kommunalpolitiske program er udarbejdet af Socialdemokraterne i Albertslund.  

Fire arbejdsgrupper har i løbet af 2012 udarbejdet forslag indenfor byudvikling, børne-

området, sundheds- og socialområdet, kulturområdet og miljøområdet. Arbejdsgrupper-

nes forslag er herefter skrevet sammen og udsendt til medlemmerne af partiforeningen. 

Derefter har alle medlemmer kunnet indsende ændringsforslag.  

På generalforsamlingen den 22. april 2013 blev der taget stilling til ændringsforslagene. 

Herefter blev programmet enstemmigt vedtaget.  

Der er dermed et klar grundlag for det kommende kommunalvalg og de kommende års 

indsats i Kommunalbestyrelsen. 

 



22 

 

 


