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RESULTATER I DIN HVERDAG
Der sker meget i Albertslund i disse år. Fra renovering af boligområder i
Albertslund Syd til Galgebakken. Nye boligområder er kommet til med
ejerboligområderne Tornegårdsvej og Kastanievej og almenbolig+
områderne Alberts Have og Robinielunden.
Den 1,5 km lange Kanalgade gennemgår en omfattende renovering, der
betyder byforskønnelse og afledning af regnvand til den nye sø i Kongsholmparken. Klimatilpasning går hånd-i-hånd med nye rekreative muligheder.
Badesøen, Albertslund Stadion og andre lokale idrætsfaciliteter fornyes hele tiden. HIC har fået omlagt fodboldbanerne i kanten af Vestskoven.
Det nye Sundhedshus i Albertslund Centrum har betydet bedre genoptræningsmuligheder for borgerne og flere
og bedre sundhedstilbud til alle albertslundere.
I det nye plejecenter Albertshøj får vores ældre medborgere pleje og omsorg i nye, varme og trygge omgivelser –
og møder dygtige, varme hænder.
I skolerne møder eleverne dygtige og engagerede lærere og pædagoger. Vi har investeret i nyt inventar, bedre
indeklima og nye udeområder med plads til leg og bevægelse.
Nye boliger er på vej på fængselsgrunden med Vridsløselille Statsfængsel, Hyldagergrunden, den tidligere ALBOgrund, Stensmosegrunden og Hjørnegården.
Albertslund Centrum og Hersted Industripark byder sig til med nye muligheder.
Albertslund skal være en god by at bo i til hverdagen: I børnehaven, skolen, SFO’en, i klubben, i foreningen, når du
løber en tur – eller når vores ældre medborgere har brug for pleje og omsorg.
For Socialdemokratiet er et højt serviceniveau i velfærden vigtig. Det kræver en effektiv og sikker styring af økonomien, så der er plads til ny velfærd og opgaver. Velfærd, miljøet og byens fællesskab er vores DNA.
Her præsenterer vi vores vision for Albertslund 2018-2021. Læs vores valgprogram på www.derforalbertslund.dk.
Vi glæder os til at møde dig i byen.
Med venlig hilsen
Socialdemokratiet i Albertslund
Steen Christiansen
Borgmester
Facebook: tast #derforALBERTSLUND og få resultaterne Twitter og Instagram: @steen2620

BØRN OG UNGE ER VORES FREMTID
Børn og unge er Albertslunds fremtid. Fællesskab, kreativitet og tryghed er
en forudsætning for børnenes opvækst, trivsel og læring. Børn er ikke ens
og gør ikke altid det samme på samme måde. Derfor skal der være plads til
forskellighed og skabes rum for fællesskab.
DE FØRSTE ÅR ER DE VIGTIGSTE
Børn skal møde institutioner af høj kvalitet, så de kan trives, udvikle sig,
lege og lære. Forældre og børn skal føle sig trygge og opleve nærvær, høj
faglighed og kvalitet. Derfor har vi øget andelen af uddannede pædagoger til
70 %.
De første år i et barns liv er de vigtigste. Der skal være fokus på barnets
udvikling, trivsel og sprog, i et tæt
samarbejde mellem familier og pædagoger. Derfor skal vi have gode og
velfungerende institutioner.

“Fællesskab, kreativitet og tryghed er
en forudsætning for børnenes opvækst,
trivsel og læring”.

Børnene skal have god, sund og økologisk mad i vores institutioner.
Så enkelt er det.
EN GOD SKOLE – RYGSTØDET TIL FREMTIDEN
Folkeskolen er stedet, hvor børn og unge mødes, undres, forstår og bliver
klogere. Vi er midtvejs med programmet ”Skole for Alle”, som skal gøre
Albertslunds børn dygtigere og gladere for at gå i skole.
Det enkelte barn skal udvikles og udfordres bedst muligt. Vi skal finde potentialet i hvert barn. Vi ønsker, at der skal være termins- og årsprøver i alle
afgangsfag. Det skal være tydeligt, hvad skolen forventer af børn og forældre.

De fysiske rammer på skolerne skal forbedres. Det vil fremme elevernes trivsel og indlæring - og arbejdsmiljøet. Vi ønsker derfor bedre akustik, belysning
og indeklima på skolerne.
Vi er allerede i gang med nye skolemøbler, forbedring af læringsmiljøer,
bedre toiletter og bedre belysning.
Vores folkeskoler skal være attraktive arbejdspladser, der tiltrækker og fastholder dygtige og engagerede lærere og pædagoger.
Undervisningen skal tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barns
forudsætninger og behov. Vi tror på det inkluderende fællesskab. Så derfor
vil vi give lærerne gode redskaber til at lede klasserummet, så de kan have
fokus på faglighed, læring og trivsel.
NYT GYMNASIUM - OG UNGE HJÆLPER UNGE
Vi vil sikre en god overgang mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Derfor skal alle unge vejledes og støttes i
deres videre udvikling og det rette valg af ungdomsuddannelse.
Vi har arbejdet på at få fremtidens gymnasium til byen,
og det åbner i 2019. Vi vil også arbejde på at trække andre
ungdoms- og erhvervsuddannelser til byen, så flere unge
vælger en erhvervsuddannelse.
Unge, der føler sig ensomme eller af andre grunde har det svært, kan have
brug for nogen at tale med. Derfor har vi åbnet Headspace, hvor unge kan
søge hjælp, anonymt og uforpligtende.
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SENIORER MED GANG I
Alle skal have mulighed for at være med i et fællesskab, og der er allerede
mange muligheder: Foreningerne på Damgårdshave, Senior Idræt, det åbne
aktivitetstilbud for pensionister og ældreklubber i boligområderne.
Damgårdshave er et aktivitetscenter
for byens seniorer, med et godt og
aktivt foreningsarbejde.

“Alle skal have mulighed for at være
med i et fællesskab, og der er allerede
mange muligheder”.

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. Vi vil sammen med foreningerne arbejde for
en model, hvor den enkelte kan få støtte til at komme ud af ensomheden.

VI PASSER GODT PÅ VORES ÆLDRE
De fleste ældre klarer sig godt og har blot brug for en hjælpende hånd nu
og da. Men med alderen er der flere, der bliver afhængige af hjælp, enten i
perioder med sygdom eller som en del af dagligdagen.
De ældre, der ikke magter at klare dagligdagen mere, skal have mulighed for
en værdig og ordentlig pleje på et tidssvarende plejehjem med et veluddannet personale.
Der skal være tilbud om rehabilitering, som giver borgere med nedsat
funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne.
Vi skal bygge flere plejeboliger, især til demente, i de kommende år. Vi er
derfor i gang med planlægning af nye plejeboliger ved Humlehusene og
ved Albertshøj.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV
Borgere med funktionsnedsættelse, borgere med misbrug og hjemløse har
behov for en særlig indsats for at få et meningsfuldt og aktivt liv.
Disse borgere kan have brug for en særligt indrettet bolig. Derfor skal vi i den
kommende periode etablere flere boliger og andre botilbud til voksne med
særlige behov, når vi fornyer byen.
Unge med autisme, handicap eller andre funktionsnedsættelser bør have de
samme muligheder for at flytte hjemmefra som andre unge. Vi vil arbejde
for, at de får fornødne støtte til at bo i egen bolig.
Vi vil medvirke til at forbedre fysisk tilgængelighed i det offentlige rum.
DU SKAL IKKE VÆRE ALENE SOM PÅRØRENDE
Oftest har en borgers handicap, misbrug eller sygdom stor indflydelse på
familielivet og berører flere pårørendes liv og hverdag.
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 behandlere og pårørende giver bedre livskvalitet
for både sygdomsramte og pårørende. Det betyder færre akut-indlæggelser
og mere tid i eget hjem.
ALLE SKAL I JOB OG UDDANNELSE
Albertslund er en del af hovedstadsområdet, hvor arbejdsmarkedet er tæt
sammenhængende. Derfor arbejder vi for et tæt samarbejde mellem jobcentrene på Vestegnen.
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Unge skal i gang med en uddannelse. Udsatte grupper skal hjælpes ind eller
tilbage på arbejdsmarkedet. Folk med nedsat arbejdsevne eller andre, der
leder efter arbejde på nedsat tid, skal der være en
særlig indsats overfor.
Dette gælder også de borgere, der er ramt af
kontanthjælpsloftet.

“Udsatte grupper skal hjælpes ind
eller tilbage på arbejdsmarkedet”.

Et tæt samarbejde med erhvervslivet lokalt og regionalt om virksomhedspraktik og løntilskudsjob er væsentlige elementer i denne indsats.
EN SUNDERE BY – VI SKAL VIDERE
Sundhed og trivsel hænger sammen. Hele
livet. Derfor skal vi bekæmpe ulighed i sundhed.
Det nye sundhedshus og indsatserne på
sundhedsområdet skal hjælpe
albertslunderne til et sundere liv.
Der skal være nok praktiserende læger i
Albertslund. En fast praktiserende læge tilknyttet plejecentrene er vigtig for beboernes
sundhed.
Telemedicinske initiativer og døgnrytmelys er
eksempler på ny teknik, der kan lette dagligdagen for ældre og syge.

SKØNNERE BOLIGER
Albertslund bliver en stadig bedre by at bo og leve i. Byens boligområder
gennemgår i disse år en omfattende fornyelse. Kanalgaden og rækkehusene i
Syd er renoveret og gårdhavehusene i Syd og Vest er på vej.
Andre almene boligområder vil blive renoveret i de kommende år.
Vi er garanten for, at fornyelsen af boligområderne sker i tæt dialog
mellem kommune, beboere og boligorganisationer.
VARIERET BOLIGUDBUD TIL SENIORER
Vi arbejder for et varieret boligudbud til byens seniorer. Derfor vil vi give mulighed for etablering af seniorbofællesskaber i Roholmparken, seniorboliger
på Hyldagergrunden og omkring centret. Og gerne andre steder. Boligerne
skal være forskellige, når det gælder størrelse, placering, boligudgift og ejerform.
VI BYGGER BOLIGER TIL FREMTIDEN
Vi ønsker ejerboliger i form af rækkehuse og bofællesskaber for alle aldre
på Hyldagergrunden. Og gerne en ny daginstitution samme sted. Hyldagergrunden skal være et dejligt sted at bo. Derfor arbejder vi for at begrænse
støjen fra jernbanen, motorvejen og motorsportscentret.
På ALBO-grunden skal der bygges ejerboliger, herunder lejligheder til voksne
med særlige behov. Lykkes det ikke med ejerboliger, er vi åbne for andre
ejerformer, herunder almene seniorboliger.
Vi arbejder aktivt for, at der kan bygges nye ejerboliger andre steder i byen i
de kommende år – fx i Centrum.
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EN NY FÆNGSLENDE BYDEL
Vridsløselille Statsfængsels tid er omme. Snart.
Vi ønsker, at der kommer ejerboliger på arealet. Et mix med kultur- og
erhvervsaktiviteter. Den nye bydel skal være præget af åbne, grønne fristeder, som er attraktive og tilgængelige
for alle byens borgere. Den stjerneformede
fængselsbygning skal om muligt bevares.

“Den nye bydel skal være præget af åbne,
grønne fristeder, som er attraktive og
tilgængelige for alle byens borgere”.

MIDT I BYEN
Albertslund Midtby er vigtig for byens borgere. Vi vil arbejde for, at Albertslund Centrum bliver fremtidens attraktive bycentrum de kommende år. Med plads til nye attraktive butikker, flere boliger
og udbygning af Albertshøj med flere plejeboliger. Vi arbejder for et nyt
åbent dagcenter, og at der skabes et grønt Albertslundkøkken, hvor byens
børn og unge lærer om sund og økologisk mad. På sigt skal mad, der leveres
til skoleelever og ældre tilberedes lokalt. Og gerne tilberedt af fødevarer fra
vores sjællandske opland.
NEM OG VENLIG ERHVERVSBY
Det skal være nemt at drive 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 kommunens køb af tjenesteydelser er i overensstemmelse med den danske model og ILO-konventioner.
En særlig opgave bliver at sikre, at den kommende letbane i Ring
3 bidrager til udviklingen af Hersted Industripark og tiltrækker
nye virksomheder og arbejdspladser.

ALBERTSLUND – GRØN, GRØNNERE, GRØNNEST
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.
Samtidig får byens borgere det bedste grundlag for at beslutte, hvordan
belysningen i boligområderne skal moderniseres.
Grøn omstilling og klimatilpasning er helt afgørende for udvikling af det
bæredygtige samfund og skabelsen af fremtidens jobs. Derfor er Albertslund
i den grønne førertrøje.
KULTUR MED GANG I
Albertslund har et stort idrætsanlæg, et af landets bedste biblioteker, teater
og biografer, Forbrændingen, vikingelandsbyen og dyregården.
Foreningsliv og grønne områder. Børnefestuge og gang i byen. Et sammenvævet mønster af kommunalt og privat, professionelt og frivilligt, planlægning og dagligdag.
Kommunen skal være opsøgende i forhold til nye strømninger og understøtte lokale initiativer og græsrødder, f.eks. via kommunale puljer og medlemstilskud.
Vi vil sammen med foreningerne udarbejde en ”klippekortsmodel”, hvor
skolebørn får mulighed for at få nogle prøvetimer i byens idrætsforeninger.
Kommunen skal fortsat samarbejde med sine venskabsbyer i England, Skotland, Sverige, Tjekkiet og Tyskland.
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IDRÆTTEN FORMER FREMTIDENS #IDRÆTSALBERTSLUND
Idræt og fysisk udfoldelse er afgørende for en sund tilværelse. Vi vil understøtte både den organiserede og selvorganiserede idræt, og skabe gode
muligheder for at dyrke idræt sammen med familien. Vi har stort fokus på
den foreningsbaserede idræt, der rummer nogle helt grundlæggende demokratiske værdier.
De frivillige trænere og ledere er en altafgørende katalysator for idrætslivet.
Vi ser 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. Sammen med idrætten former vi
fremtidens #idrætsAlbertslund.

Det er den bedste garanti for en by til fremtiden
– og din hverdag.
Kommunal- og regionsrådsvalg 2017
www.derforalbertslund.dk
#derforALBERTSLUND
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