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Kalenderen 
 
Februar 
11. Kommunalbestyrelsesmøde. Råd-

huset kl. 18.00 
12. Bestyrelsesmøde, Birkelund-gård, 

kl. 19.00 
20. Socialpolitisk baggrundsgruppe, 

Rådhuset kl. 19-21 
 
Marts 
5. Møde med Kaare Dybvad, Sund-

hedshusets kantine kl.  19.00 
10. Kommunalbestyrelsesmøde, Råd-

huset kl. 18.00 
11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, 

kl. 19 
15. Deadline for s-posten 
18. Møde i byudviklingsgruppen, Råd-

huset kl. 19.00 
24. Udsendelse af s-posten, Birke-

lundgård kl. 17.30 

Godt nytår til alle.  
Så er vi i gang igen 

 
Møder i socialpolitisk baggrundsgruppe 
og byudviklingsgruppen 
 
Kaare Dybvad kommer forbi og der er 
debat om regeringens boligpolitik 
 
Anne Sina takker af som folketingskan-
didat 
 
Claus Heje er genvalgt som kandidat til 
Regionsrådet  

Mattias Tesfaye besøgte Albertslund 
Fint fremmøde til den gode fortælling 
og interessante debat. 
Foto: Nikolaj Carlsen 
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Redaktion: 
Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) 
Britta S. Jørgensen  (layout) 

Britta.snebar48@gmail.com 

Indlæg sendes eller mailes til: 

Jette Kammer Jensen 
Tranehusene 96, 2620, Albertslund 
Tlf  24 26 95 57 
e-mail: kammerjensen@webspeed.dk 

Deadline - se kalenderen bagest i bladet 

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebib-
liotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl.  

Leveringsproblemer - kontakt 

                              Vi har brug for din E-mail 
 
Forrige år blev det besluttet, at der kun skal udkomme 6 numre af s-
posten. Derfor har vi brug for din e-mail, så vi kan komme i kontakt med 
dig mellem numrene. 
 
Vi sender nyhedsbreve, løbende informationer, invitationer, flytning eller 
aflysning af arrangementer, m.m. 
 
Partikontoret sender beskeder, Partiformanden sender baggrundsviden  
Alt dette kan du få på din mail, hvis vi får din mailadresse. 
 
Det er kun formanden og kassereren, der kender din e-mail, og alle beske-
der sendes personligt til dig, uden at andre kan se, at du er medlem. 
Du kan tilmelde og afmelde dig til Else 
 
Giv Else besked         Elseboel@stofanet.dk  
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Af borgmester Steen Christiansen 

S-gruppen og bestyrelsen har en fælles mission om at 
styrke den politiske debat blandt medlemmerne.  Derfor 
vil jeg fremover i S-posten skrive om nogle af de sager, 
som gruppen arbejder med. 

Gruppens  hjørne 

Trumps mavefornemmelser  
 
2020 er skudt i gang. Og det i 
mere end en forstand. Trumps 
droneangreb på en ledende, og 
helt igennem usympatisk iransk 
general, vidner om den usikre 
verden, vi lever i. 
 
En usikkerhed som ikke bliver 
mindre af, at Trumps sikker-
hedspolitik hviler på hans ma-
vefornemmelse af, hvad der er 
rigtigt gøre - en mavefornem-
melse, der svinger fra dag til 
dag.  
 
Velinformerede medier i USA 
får meldinger fra militære top-
folk, der er rystet over Trumps 
uvidenhed om selv basale for-
hold.  
 
Iranernes tragiske nedskydning 
af et ukrainsk passagerer 
fly  understreger usikkerhe-
den.  
 
Der er behov for, at verdens-
samfundet i 2020 bruger kræf-
ter på at finde  løsninger på en 
lang række af de internationale 
konflikter, der er verden 
rundt.   
 

 
Lad os håbe, det er løsninger, 
vi kommer til at høre mere  til i 
2020 - og ikke optrapning af 
konflikter.   
 
Bøller  
 
I vores egen by kom vi desvær-
re også skævt ind i det nye år. 
En gruppe unge i Albertslund 
Nord lokkede nytårsaften 
brandvæsnet i en fælde for at 
kunne beskyde brandfolkene 
med kraftigt fyrværkeri.  
 
Politiet havde fået nys om an-
grebet og kom hurtigt til und-
sætning, men det er en fuld-
stændig uansvarlig og uaccep-
tabel opførsel, som skal have 
alvorlige konsekvenser for ger-
ningsmændene, når/hvis de 
pågribes.  
 
Børnene først  
 
Statsministeren fik med sin nyt-
årstale effektivt sat en dagsor-
den om børnene, og ikke 
mindst en forstærket tidlig ind-
sats, som skal  sikre, at særligt 
udsatte børn ikke vantrives i 
dysfunktionelle familier.  Mette 
sætter her fokus på et område, 



S-posten Side 4 

 

 

hvor alle med ansvar har pligt 
til at overveje om, vi nu også 
gør det godt nok.  
 
Det gælder også kommunerne. 
  
Det gøres ikke fra den ene dag 
til den anden, men er et længe-
re træk, hvor vi skal i dialog 
med mange. Men rigtig velgø-
rende med en nytårstale, som 
reelt satte mennesket - børne-
ne - før systemet. Og med en 
klar melding om, at det handler 
et mere socialt retfærdigt sam-
fund.  
 
I Albertslund har vi fokus på 
den forebyggende indsats i 
barnets første år.  
 
Vi er på vej med minimumsnor-
meringer, som er en del af den 
forebyggende indsats, men vi 
har også gang i en lang række 
andre aktiviteter, som skal sik-
re alle børn gode opvækstvil-
kår. I slutningen af januar må-
ned offentliggør vi et nyt pro-
jekt, hvor vi sammen med en 
stor fond og andre kommu-
ner,  sætter yderligere fokus på 
den tidlige indsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkeskolen  
 
Som nogle af jer har lagt mær-
ke til, så har Lærerkommissio-
nen, der blev nedsat som en del 
af OK 18, afleveret sin rapport 
med anbefalinger til en arbejds-
tidsaftale for lærerne, kompe-
tenceudvikling og styrket ledel-
se i folkeskolen. Det betyder, at 
KL og LC her i starten af marts 
begynder forhandlinger om en 
ny aftale for lærerne. 
Stemningen mellem parterne er 
god, og det er min fornemmel-
se, at mulighederne for at nå en 
aftale er gode.  
  
 Også i Albertslund har vi fokus 
på folkeskolen. Vi går i gang 
med en evaluering af Skole for 
Alle og en mere principiel debat 
om, hvilken folkeskole vi gerne 
vil have de næste 10 år. Her 
kommer vi til at inddrage alle 
parter i vores lokale skole, men 
også jer medlemmer. Folkesko-
len er alt andet lige vores vig-
tigste kulturinstitution.  
 
Sundheden og de ældre 
 
Hele sundhedsområdet fylder 
stadig mere i kommunerne. Det 
gælder også Albertslund. Demo-
grafien tilsiger det - vi bliver 
flere og flere ældre - men der-
udover er det slet og ret sådan, 
at bevægelse og motion giver 
bedre velvære, en bedre  hver-
dag og forebygger sygdom.  
 
Derfor er vi på vej med en ny 
sundhedspolitik, som sendes i 
høring her i foråret. Også den 
kommer til at kalde på politisk 
debat.  
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Ældre- og værdighedspolitikken 
har netop været i høring, og 
kommer til politisk godkendelse 
først i det nye år.  
 
Hva' med kulturen? 
 
Også på kulturområdet er vi på 
vej med en ny politik. Den poli-
tiske baggrundsgruppe på kul-
turområdet tager fat på diskus-
sionen her i starten af februar, 
mens Kultur- og fritidsudvalget 
i kommunalbestyrelsen er i 
gang.    
    
Albertslund er født med et 
stærkt kulturliv. I kender det - 
Musikteater, Musikskolen, Bil-
ledskolen, Vikingelandsbyen 
m.fl og et vidt forgrenet for-
eningsliv - har sammen med 
mange ildsjæle skabt billede af 

Albertslund som Den Lille Kul-
turhovedstad.  
 
Helt fortjent, når vi nu selv skal 
sige det.  
 
Men hva' med kulturen i en ny 
tid? Hvordan bidrager den fort-
sat til at udvikle den enkelte og 
fællesskabet? Det er noget af 
det, der skal diskuteres. 
 
Så udover byudviklingen, der 
buldrer derudaf, er der rigtig 
mange politiske diskussioner i 
startblokken, når vi tager fat 
på det nye år.    
 
Lad os tage dem i fællesskab.  
 
Bh 
Steen  
 
 

 

Er du nævning eller domsmand 

 

Så skal du huske at betale partiskat 
 

Iflg. Partiets love og vores lokale vedtægter skal der betales 4 % i partiskat af alle 
bruttobeløb modtaget for hverv i nævn, udvalg samt kommissioner, herunder hører 

også nævninge og domsmænd. 

 
Husk 

 
Beløbet for år 2019 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto 
5326 - 0304512  
 
Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2020  
 
Iflg. Vedtægterne som blev vedtaget på Generalforsamlingen  den  18.april 2016  
 
Else Boel 
Kasserer   Tlf. 52 30 78 09     Mail: elseboel@stofanet.dk 
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Kære medlemmer af Taastrupkredsen. 
 
Den nye socialdemokratiske regering med Mette Frederiksen i spidsen er 
kommet rigtigt godt fra start og rykker skridt for skridt Danmark i den rig-
tige retning. 
Jeg er glad for, at vi i Albertslund og Høje-Taastrup i valgkampen kunne 
give vores bidrag til at det lykkedes at vinde valget og få en ny kurs for 
landet.  
 
Vi ringede på døre, delte foldere ud på stationen, inviterede os indenfor i 
stuerne, tog debatten med de unge på uddannelsesinstitutionerne og me-
get mere. Vi havde rygende travlt og løb så hurtigt, vi kunne. Vi knoklede 
morgen og aften.  
 
Vi leverede en stærk holdindsats, som fortjener stor respekt, og som jeg 
gerne endnu en gang vil takke jer alle for. Jeg er hamrende stolt af, at jeg 
fik lov til at stå i spidsen for holdet som folketings-
kandidat. 
 
Den næste valgkamp bliver uden mig. Jeg stopper 
nemlig som folketingskandidat.  
Med mig tager jeg en masse gode minder, gode ven-
skaber og en ydmyghed over at have fået mulighe-
den for at stille op for jer alle i Taastrupkredsen. 
 
Endnu en gang – tak for det hele.  
 
De bedste hilsener  
Anne Sina 

Formanden udtaler: 
 
Anne Sina har efter moden overvejelse valgt at stoppe som vores folketingskandidat. 
 
Jeg vil gerne takke Anne Sina for hendes store engagement som vores folketingskan-
didat. Ved det seneste folketingsvalg førte vi sammen med Anne Sina en valgkamp, 
som vi kan være stolte af. 
 
Desværre gav det ikke valg, og Anne Sina har vurderet, at hun med to små børn ikke 
kan afse den nødvendige tid i de kommende 3 år frem til det næste valg. Det har vi 
taget til efterretning, selv om vi synes, det er ærgerligt. 
 
Jeg ønsker Anne Sina alt godt og håber, at hun på et senere tidspunkt vil tage sit poli-
tiske virke op, for hun har det i sig. 
 
Kredsbestyrelsen vil udarbejde en tidsplan for valg af ny folketingskandidat. 
Bedste hilsner 
Finn Stubtoft 
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politisk litterAtur  -  
 
Læsekreds for litteratur med et socialdemokratisk udgangspunkt; historisk 
og aktuelt. 
 
Vi bør læse mere OG vi bør snakke mere om det vi læser 
 
Vi er et par socialdemokrater, der savner lidt dybere læsning og debat om 
bøgerne. Et rum for dét er, hvad vi vil skabe. 
 
De senere år er der skrevet rigtigt meget god litteratur af socialdemokrater 
og OM vores bevægelse, lagt sammen med andre værker fra tidligere er 
der rigeligt at tage fat på. 
 
Den litteratur vil vi gerne dyrke. Vi vil meget gerne have mange andre fra 
partiet med. 
 
Læsekredsen bliver tilknyttet biblioteket,  og dé vil hjælpe med at skaffe 
bøgerne til låns. Vi afholder også læsekreds aftenerne på hovedbiblioteket. 
Derfor vil læsekredsen også være åben for alle albertslundere. Det er såle-
des ikke en betingelse at være medlem af partiet. Men det er en betingelse 
af have læst bogen, vi skal snakke om. Så tag et familiemedlem, en ven 
eller bekendt med. 
 
 
Planen for 2020 er: 
Onsdag d. 11. marts 2020. Kl. 19-21 på Biblioteket. 
Bog: Lykketoft, Mogens (2019): Erindringer. Rosinante. 567 sider. 
 
Tirsdag d. 16. juni 2010: kl. 19- 21 på Biblioteket. 
Bog: Thurah, Thomas (2011): Statsminister Anker Jørgensen. People's 
Press. 500 sider. 
 
Mandag d. 21. september 2020. Kl. 19-21 på Biblioteket. 
Bog: Petersen, Jørgen Henrik (2014): Pligt & ret - Ret & pligt Refleksioner 
over den socialdemokratiske idéarv. Syddansk Universitetsforlag. 315 si-
der. 
 
Torsdag d. 17. december 2020. Kl. 19-21 på Biblioteket. 
Bog: Jacobsen, Kirsten (2019): Befrielsens øjeblik. Politikens Forlag. 205 
sider. 
 
 
Kammeratlig hilsen 
Thomas Clausen -mobil 28978564 
Paw Østergaard Jensen -mobil 21649350 
 
Hvis I kontakter en af os, vil vi sørge for, at den aktuelle 
bog kan afhentes på biblioteket 
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 En stjerne i Albertslund 

Dogan Polat er formand for det 
særlige udvalg vedr. byudvik-
ling, og i oktober 2019 indgik 
Albertslund Kommune og Freja 
ejendomme en samarbejdsafta-
le om udviklingen af Fængsels-
grunden.  
 
Rejsen mod en ny bydel i Al-
bertslund har dermed taget sin 
begyndelse og området skal 
åbnes op. 
 
Hvad der før var gemt for om-
verden skal nu synliggøres, åb-
nes og udvikles – verden skal 
lukkes ind og fremtidens 
”Fængselsgrund” skabes. En ny 
epoke i Fængslets historie skal 
således til at tage sin begyndel-
se.   
 
Første skridt på rejsen er arbej-
det med at indfange områdets 
kernefortælling eller måske 
nærmere, hvilke identitet vi 
ønsker at sætte som en del af 
rammen for transformationen 
af området fra lukket land til 
åbent byrum.  Det er vigtig at 
arbejde med, fordi det betyder 
noget for ejerskabet og de hi-
storier og projekter, som binder 
sig til området i fremtiden. 
  
Kernefortællingen skal bl.a. 
bruges i arbejdet med en ma-
sterplan for området, hvor den 
omsættes til konkrete bud på, 
hvordan området kan se ud i 
fremtiden samt i den fremad-
rettede kommunikation om ud-
viklingen.  

Kernefortællingen 
 
Centralt beliggende tæt på sta-
tion, bycenter og kulturinstituti-
oner ligger en særlig arkitekto- 
nisk stjerne – nemlig det tidli-
gere Vridsløselille Fængsel. 
 
Det blev bygget på bar mark i 
1859 og blev billedet på en ny 
epoke i det danske fængsels- 
væsen, hvor der var rum for 
håb og tro på menneskelig for-
bedring. Og samtidig blev det 
afsættet til en by. Med embeds-
boliger, købmand, slagter, 
posthus og trinbræt, der skabte 
forbindelse til København og 
Roskilde. 

 
Siden har mange skæbner, be-
givenheder og dramaer udspil-
let sig på stedet, og det knap 
16 ha. store område rummer 
en helt særlig historie og stem-
ning fra det 160 år lange liv, 
det har levet. 
 
I dag står store flotte gamle 
træer rundt om på grunden og 
minder os om, at det har været 
et område i isolation. Fortællin-
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gerne minder os om arbejder-
bevægelsens grundlæggere Pio, 
Brix og Geleff, der måtte afso-
ne deres straf ovenpå Slaget 
ved Fælleden.  
Fortællingerne favner også fan-
tastiske arbejdsfællesskaber, 
skøre flugtforsøg og fremsynet 
selvforsyning og nye standar-
der for byggetekniske indvin-
dinger med rindende vand og 
eget gasværk. 
Den grønne port er blevet et 
ikon og minder os om Egon Ol-
sen, der i 13 Olsen Banden-film 
er blevet lukket ud - og lukket 
ind igen efter mislykkede kup-
forsøg. Man kan nærmest se 
ham for sig æde sin gamle hat 

og sluge sin sure cigar i bar 
ærgrelse. 
 
Men nu er der ikke flere, der 
skal have sin straf i Vridsløselil-
le Fængsel. Den lukkede og 
isolerede tid er forbi. Nu skal 
området åbnes op. Hvad der før 
var gemt for omverdenen skal 
synliggøres, åbnes og udvikles 
– verden skal lukkes ind og 
fremtidens fængselsområde 
skabes.  
 
En ny epoke i fængslets og Al-
bertslunds historie skal til at 
tage sin begyndelse… 
 
JKJ 

 
Mød din boligminister 

 
Kaare Dybvad Bek 

 
 

 D.5. marts 
 
 Sundhedshusets cafe  
 
 Kl. 19.00 
 
Kom og bliv klogere på regeringens   
boligpolitik. 
 
Hvad har du på hjerte ? 
 
Der vil blive lejlighed til at stille spørgs-
mål og komme med debatindlæg. 
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Kommentarer fra redaktør Jette Kammer Jensen 

UPS Albertslund!! For mini-
steriet – nemlig en undersø-
gelse 
 
På integrationsministeriets 
hjemmeside citeres en under-
søgelse, som VIVE har foreta-
get for ministeriet, om kommu-
nernes evne til at få nyankom-
ne flygtninge- og familiesam-
menførte i arbejde.  
 
Og her står bl.a.: 
 
De fem kommuner, der kla-
rer sig bedst, er Vallensbæk, 
Frederiksberg, Slagelse, Høje-
Taastrup og Vesthimmerland, 
når det kommer til at få ny-
ankomne flygtninge og familie-
sammenførte til flygtninge i ar-
bejde. De fem kommuner, 
der klarer sig dårligst, er 
Stevns, Glostrup, Brøndby, Al-
bertslund og Odsherred. 
 
Ups tænkte jeg, og skyndte mig 
at læse den nye beskæftigel-
sesplan igennem – og den er jo 
på mange måder flot, men jeg 
savner godt nok noget om op-
kvalificering af kortuddannede 
voksne. 
 
Vestegnens HF og VUC på 
flot 2, plads på landsplan. 
 
Vestegnen HF & VUC, der har 
afdelinger i Albertslund og Rød-
ovre, er bedre til at løfte kursi-
sternes karakterer end noget 
andet HF i Østdanmark, og 
næstbedst på landsplan. 

Hver dag arbejder Vestegnen 
HF & VUC på at højne niveauet 
blandt kursisterne. Arbejdet og 
kursisternes engagement har 
resulteret i en flot andenplads 
målt i undervisningseffektivitet 
blandet landets HF-udbydere. 
 
I alt knap 3.000 kursister er i 
uddannelse på Vestegnen HF & 
VUC i løbet af et år - i uddan-
nelser som er tilrettelagt for 
voksne, fleksibelt og med mu-
lighed for digital gennemførsel. 
Den flotte placering er et resul-
tat af hårdt arbejde og en lyst 
til at lære fra kursisternes side. 
Ann Karma Nielsen er en af de 
kursister, der virkelig har vist 
vilje og styrke i forhold til at 
tage sig en uddannelse og hol-
de ved sin drøm. 
 
Det at tage en uddannelse 
handler om hvor det er man vil 
hen i livet. Min uddannelse er 
en investering i mit liv og med 
det mål at jeg får et arbejde 
der gør mig lykkelig, siger hun. 
 
Ann er alenemor til to børn og 
har desuden kæmpet med sin 
ordblindhed. Hun oplever at 
hendes egen styrke, en tæt di-
alog med studievejlederne og 
opbakning fra lærerne, har 
medvirket til hendes positive 
resultater. 
 
Vi er meget stolte af, at vi lig-
ger så flot. Men vi er egentlig 
ikke overraskede, for vi er væl-
digt optagede af, at uddanne 
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folk med vidt forskellig bag-
grund, og når vi gør det, så løf-
ter vi også mange fra tidligere 
dårligere karakterer til flotte 
eksamensresultater.  
 
Dette resultat viser meget fint, 
at VUC løfter en vigtig sam-
fundsopgave, hvor vi gennem 
vores fleksible uddannelse i et 
voksent miljø skaber helt eks-
traordinære resultater, siger 
direktør Tue Sanderhage. 
 
 
 
 
Lille 

fremgang for S 
Hvis der var valg i dag, så ville 
Socialdemokratiet fastholde po-
sitionen som Folketingets stør-
ste parti - og udbygge den en 
lille smule.  
 
Partiet står til 27 procent af 
stemmerne, hvilket er en frem-
gang på 1,0 procentpoint i for-
hold til den tilsvarende måling 
for en uge siden.  
 
Det vil give partiet et ekstra 
mandat i forhold til valget, så 
folketingsgruppen vil få 49 
medlemmer. 
 
JKJ 
 

Befrielsens øjeblik 
 

Af Jette Kammer Jensen 
 
Da Mattias Tesfaye blev minister 
for udlændinge og integration var 
det for mig befrielsens øjeblik.  
 
På det velbesøgte møde den 16. 
januar med Mattis Tesfaye i kom-
munalbestyrelsessalen blev befriel-
sens øjeblik for mig bekræftet. 
Mattias Tesfaye er bare et ordentlig 
menneske.  
 
Det er befriende, at vi har en mini-
ster på den post, som i enhver hen-
seende ikke forfalder til det samme 
retorik, som sin forgænger i jobbet, 
men tager afsæt i facts. 

Foto: Nikolaj Carlsen 
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En ny tid 

Af Claus Heje Kandidat til Regi-
onsrådet 
 
Her i januar er der indgået en 
vigtig aftale i Folketinget til be-
kæmpelse af social dumping i 
Danmark. Regeringen har sam-
let et bredt flertal om aftalen, 
der skal sikre rimelige lønvilkår 
for chauffører, der arbejder 
med godstransport i Danmark. 
Et vigtigt skridt på vejen til or-
dentlige arbejdsforhold. 
 
Her i januar starter overens-
komstforhandlingerne på det 
private arbejdsmarked også. 
Det er noget som jeg følger 
med stor opmærksomhed, både 
fordi jeg har arbejdet med for-
handlingerne i mange år og for-
di det har stor politisk betyd-
ning. Det, som er kendt som 
den danske model, er en 
grundsten i vores velfærd. Mere 
end noget andet har gode løn-
ninger og ordnede arbejdsfor-
hold skabt vækst i Danmark. 
En knast, som jeg særligt følger 
er forhandlingerne inden for 
byggeriet, hvor jeg håber på, at 
man denne gang kan komme 
videre med krav om kædean-
svar og sociale klausuler. 
 
Hvad har det så med Region 
Hovedstaden at gøre?  
 
Jeg mener, at det private ar-
bejdsmarked i stigende grad 
kan lære af den offentlige sek-
tor.  
 

Derfor er det så 
vigtigt, at vi i Re-
gion Hovedstaden 
hele tiden arbej-
der for ordentlige 
forhold på ar-
bejdsmarkedet og 
styrker den danske model. Vi 
skal stille krav om kædeansvar 
og sociale klausuler hver gang 
det er muligt, når vi bygger og 
når vi køber tjenester. Det skal 
vi for vores fremtidige velfærd 
skyld og for at vise vejen for 
det private arbejdsmarked. 
 
Vi lever i en ny tid med nyt 
håb. I 2019 faldt en regering og 
et styre, der havde fået lov til 
at klamre sig til magten alt for 
længe i Danmark. Nu kan vi 
endelig bygge en fremtid med 
mere velfærd og mere lighed. 
Og vi skal være sammen om 
det. 
 
Her i januar er jeg blevet 
Taastrup kredsens kandidat 
til Region Hovedstaden for 
anden gang. Det er jeg me-
get glad for. 
 
Der er meget at kæmpe for. 
Først og fremmest vil jeg be-
kæmpe uligheden i sundheds-
væsenet. Den behandling, som 
du og jeg får i det danske sund-
hedsvæsen skal ikke nogensin-
de afhænge af vores indkomst, 
vores bopæl, vores køn eller 
vores sociale status! Det sikrer 
vi ved et stærkt offentligt sund-
hedsvæsen. Derfor tror jeg ikke 
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på flere private eksperimenter 
og udliciteringer. Når vi læser 
statiskkerne er vi her på Vest-
egnen særlig hårdt berørte. Ek-
sempelvis har vi fortsat læge-
mangel. Det skal vi gøre noget 
ved, fordi det er en af nøglerne 
til mere lighed. Vi skal være 
sammen om at kæmpe for den 
fri og lige adgang til sundhed 
med patienten i centrum.  
 
Der er også meget andet, der 
er vigtigt at kæmpe for her på 
Vestegnen, eksempelvis infra-
struktur, uddannelse og er-
hvervsudvikling. Vi går mod 
nye tider og der er håb. I Regi-
on Hovedstaden er vi mange, 
der vil samme vej. Jeg vil gerne 
sikre, at vi på Vestegnen i Taa-

strup kredsen får en plads ved 
bordet og er med til at sætte 
retningen. 
 
Der er endnu 22 måneder til 
valget til regionsrådet, og der 
er tid til at forberede valgkam-
pen. Jeg håber på jeres hjælp 
lige som i 2017, denne gang 
med den forskel at vi har bedre 
tid til at forberede os. Derfor 
håber jeg, at I vil hjælpe. Alle-
rede nu håber jeg, at I vil skri-
ve til mig, hvis I har noget på 
sinde. Vi skal være sammen om 
et godt liv på Vestegnen.  
 
Tak for tilliden,  
Claus 
 

 
Claus Heje er genvalgt som  

kredsens kandidat til  
regionsrådsvalget 2021. 

 

Da der hverken fra Albertslund eller Høje Taastrup var opstillet andre kandi-
dater, så er Claus Heje valgt som kredsens kandidat. 
 
Stor tillykke til Claus Heje med valget. 
 
Claus har tidligere været kandidat, og vi har store forventninger til at kunne 
bruge og bygge videre på de erfaringer, som vi fik ved det seneste regions-
rådsvalg. 
 
Det er utrolig vigtigt, at Taastrupkredsen har en repræsentant siddende i Re-
gionsrådet, der kan være vores talsperson i forhold til infrastruktur og sund-
hedsområdet. 
 
Vi glæder os til at føre valgkamp sammen med Claus. 
 
På bestyrelsens vegne 
Finn Stubtoft 
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Fra grådighedens til lønmodtagernes årti 

af: Lizette Risgaard 
 
2010’erne har været præget af 
skæve skattelettelser og skat-
tely. Vores skattevæsen blev 
udsultet af nedskæringer – og 
herefter berøvet af banditter 
med smarte tricks i skjorteær-
met. De største banker måtte 
gå bodsgang og bekende mas-
siv hvidvask af kriminelle pen-
ge. 2010’erne har været grå-
dighedens årti. Mange af os er 
klar til forandring – og forven-
ter forandring 
 
Når den sidste raket er futtet 
af, og nytårshattene er blevet 
trætte i elastikken, så befinder 
vi os i et nyt år – ja endda i et 
nyt årti: 2020’erne.  
 
Der har været mange kampe at 
tage i det årti, vi forlader. Ulig-
heden er vokset i vores lille 
land. 2010’erne har været præ-
get af skæve skattelettelser, 
hvor der er blevet givet mere til 
dem, som i forvejen har aller-
mest.  
 
Vi har set stribevis af eksem-
pler på direktørlønninger, der 
for alvor har mistet jordforbin-
delsen, mens medarbejderne 
må kigge langt efter lønninger 
på himmelflugt.  
 
Grådighedens årti 
 
2010’erne har på mange måder 
har været grådighedens årti. 

Mange af os er klar til foran-
dring – og forventer forandring! 
Vores skattevæsen blev udsul-
tet af nedskæringer – og heref-
ter berøvet af banditter med 
smarte tricks i skjorteærmet. 
De største banker måtte gå 
bodsgang og bekende massiv 
hvidvask af kriminelle penge. 
 
Sager som ”Panama Papers” 
åbnede vores øjne for den be-
regnende systematik, hvormed 
de rigeste gemmer penge af 
vejen i eksotiske skattely. Og 
begrebet ”social dumping” blev 
– desværre – allemandseje.  
 
Man kan sige, at 2010’erne på 
mange måder har været grådig-
hedens årti. Set på den måde 
tror jeg, at mange af os er klar 
til forandring – og forventer for-
andring!    
 
Lysere tider 
 
Jeg tror på, at vi går mod lysere 
tider. I sommer fik Danmark en 
ny regering. Skridt for skridt 
kan vi høre – og mærke – en 
gradvis politisk forandring. Og 
lønmodtagerne har vist, at vi 
står sammen, også når der for-
handles overenskomster, på 
tværs af det offentlige og det 
private område – og i Dan-
marks største og stærkeste ho-
vedorganisation, FH.  
 
Det er min klokkeklare ambiti-
on, at 2020’erne skal blive årti-
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et for folk, som de er flest. Løn-
modtagernes årti!  
 
I fagbevægelsen forbereder vi 
os på et hektisk 2020, hvor der 
vil være mange muligheder for 
at sætte tydelige lønmodtager-
aftryk på vigtige aftaler. De 
muligheder skal vi gribe.  
 
Først og fremmest står vi over 
for overenskomstforhandlinger-
ne på det private område, og 
som et godt gammelt udtryk 
lyder i fagbevægelsen: De næ-
ste overenskomstforhandlinger 
er altid de sværeste!  
 
Foråret byder også på politi-
ske forhandlinger på største 
klinge.  
 
Regeringen skal fremlægge et 
tiltrængt forslag til revision af 
budgetloven, som forhåbentlig 
vil give kommuner og regioner 
mulighed for at planlægge de-
res økonomi mere langsigtet og 
være med til at løsne de økono-
miske bånd, så vi kan holde 
hånden under beskæftigelsen, 
hvis konjunkturerne vender.  
 
Regeringen skal efter planen 
også fremsætte lovforslag om 
en ny velfærdslov, der skal sik-
re, at det demografiske træk på 
velfærden dækkes, så pengene 
følger med, i takt med at der i 
samfundet bliver flere børn og 
ældre.  
 
Det er god økonomisk politik, 
som kan dæmme op for de 
evindelige besparelser på den 
borgernære velfærd og forhå-

bentlig være med til at frem-
tidssikre vores velfærdssam-
fund.  
 
Vi må dog acceptere, at de fun-
damentale ændringer ikke 
kommer fra den ene dag til den 
anden. Forandring tager tid.  
Når der gradvist kommer flere 
midler til vores velfærd, så 
kræver det dygtig styring, hvis 
vi skal sikre, at pengene reelt 
kommer til at kunne mærkes i 
den nære velfærd, og at pres-
set lettes lidt for de offentligt 
ansatte.  
 
Det må vi have blik for, også 
set i lyset af, at regeringen 
ventes at præsentere sin nær-
hedsreform i løbet af året. Vi vil 
være optagede af, at kommu-
ner og regioner får mulighed 
for at disponere fornuftigt – ek-
sempelvis via flerårige budget-
ter.  
 
Endelig skal den klimalov, som 
faldt på plads inden jul, følges 
op af en fireårig klimahand-
lingsplan med konkrete initiati-
ver for at sikre, at Danmark 
opfylder de ambitiøse målsæt-
ninger der er sat. I fagbevæ-
gelsen støtter vi naturligvis hel-
hjertet op om den nødvendige 
grønne omstilling.  
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"Socialpolitisk baggrundsgruppe” 

 
mødes i foråret på disse datoer: 

 
torsdag d. 20 februar kl. 19-21  
tirsdag d. 28 april kl. 19- 21  
onsdag d. 10 juni kl. 19- 21  
 
Alle dagene på rådhuset i lokale 1 eller 2 i  
forhallen. 

Læser du Albertslund-posten ? 

 
AP er vores allesammens lokale nyheds kilde, og læses flittigt af rig-
tig mange borgere, men nogle får af den ene eller anden grund ikke 
avisen.  
 
AP bruges af Albertslund Kommune og partiet til at formidle viden 
om kommende aktiviteter, så hvis du vil være på forkant, bør du læse 
avisen, enten i trykt udgave eller på nettet,  
 
Www.sn.dk/albertslund 
 

 

Møde i byudviklingsgruppen 
 
18. marts kl. 19.00   på Rådhuset. 
 
Alle er velkomne til at møde op.  
 
Her er information om sidste nyt vedr. udviklingen af byens rum og 
plads for en god snak om dine holdninger til alt det, der er i gang i 
Albertslund. 
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                          ARBEJDSGRUPPER 

 
 

Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i arbejdsgruppernes 
møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en koordinator og 
ordføreren fra kommunalbestyrelsen. 

 

 

                     Børnepolitik 

Claus Heje  Tlf.: 21 23 08 58   

E-mail: Ch_dk@hotmail.com 

Jørgen Stubtoft  Tlf.: 22 29 57 52   

E-mail: Jorgen@Stubtoft.net 

 

Kultur og Fritid 

Finn Stubtoft  Tlf.: 22 20 08 22 

E-mail: Finn@Stubtoft.net 

 

Miljø- by- erhverv  

Per Sheye, Tlf.: 43 62 70 06 

E-mail: prs@webspeed.dk 

 

Social– og sundhedspolitik 

Britta S. Jørgensen Tlf.: 23721403  

E-mail: Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk 

Else Boel Tlf.: 52 30 78 09    E-mail: Elseboel@stofanet.dk 

 

 
 

 

 

 

Vær med  
i fællesskabet 
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KALENDER: 

 
Februar 
 
11.  Kommunalbestyrelsesmøde. Rådhuset kl. 18.00 
12.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.00 
20.     Socialpolitisk baggrundsgruppe, Rådhuset kl. 19-21 
 
 
Marts 
 
5.       Møde med Kaare Dybvad, Sundhedshusets kantine kl. 19.00 
10.     Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 
11.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19 
15.    Deadline for s-posten 
18.     Møde i byudviklingsgruppen, Rådhuset kl. 19.00 
24.    Udsendelse af s-posten, Birkelundgård kl. 17.30 
 
 

 
 

                         S-post datoer for udsendelse 2020 
 
    Tirsdag d. 28-01-2020 kl. 17,30  
    Tirsdag d. 24-03-2020 kl. 17,30  
    Tirsdag d. 26-05-2020 kl. 17,30  
    Tirsdag d. 25-08-2020 kl. 17,30 
    Tirsdag d. 22-09-2020 kl. 17,30 
    Tirsdag d. 24-11-2020 kl. 17.30 

Mød vores lokale partiforening på hjemmesiden: 

         www.socalb.dk 
 

Den bliver løbende  
opdateret og her kan du hente  

mange informationer 
 

Webmaster    (Hjemmeside) 
Helmer Baadsgaard ,  

tlf.: 26 23 21 68 
E-mail: webmaster@socalb.dk 
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Borgmester,  
Økonomiudvalg (F) 
Udvalg for plejeboliger 
(17.4) (F) 

Steen Christiansen 
Præstehusene 59 

Tlf.: 40 50 85 07 
E-mail:  
Steen.Christiansen@albertslund.dk 

Udvalg for byudvikling 
(17.4)  (F) 
Børne– og skoleudvalg 
Miljø– og byudvalg 
Erhvervs– og beskæftigel-
sesudvalg 

Dogan Polat 
Bækgården 12, 2 th 
 
 

Tlf.: 61 79 05 76 
E-mail: 
Trustdogan@yahoo.dk 
 
 

Børne– og skoleudvalg (F) 
Social– og sundhedsudvalg 
 

Marianne Burchall 
Kvædehaven 32 

Tlf.:28 70 19 49 
E-mail: 
m.burchall@live.dk 

Folkeoplysningsudvalg (F) 
Kultur– og fritidsudvalg 
Børne-og skoleudvalg 
 

Susanne Storm Lind 
Randager 100 

Tlf.: 43 62 14 79 mobil: 40221479 
E-mail:  
lindrandager@gmail.com  

2. viceborgmester 
Miljø– og byudvalg 
Social-og sundhedsudvalg 
Udvalg for byudvikling 
(17.4) 
Social–og sundhedsudv (f) 
Økonomiudvalg 
Folkeoplysningsudvalg 
Temaudvalg (17.4) 
 
Idrætsrådet (F) 
Kultur-og fritidsudvalg 
Miljø– og byudvalg 
Udvalg for byudvikling  17.4 
 
Social–og sundhedsudvalg 
Udvalg for plejeboliger 17.4 
 
Erhvervs– og beskæftigel-
sesudvalg 
Temaudvalg (17.4)  
Børn og unge udvalg 
 
1. suppleant 

Qasir Mirza 
Blokland 18 1. th 
 
 
 
 
Paw Østergaard Jensen 
Kærgården 4. 2. th 
 
 
 
Jørn Jensby 
Vridsløsestræde 16 
 
 
Nils Jensen 
Rytterhusene 25 
 
 
Tina Christiansen 
Hjortens kvt. 3 C 
 
 
Carsten Boje Larsen 
Horsholmstræde 2 

Tlf..: 53 60 63 28 
E-mail: 
Qasir@Blokland.dk 
 
 
 
Tlf.: 21 64 93 50 
E-mail: 
pawjensen950@hotmail.com 
 
 
Tlf.: 20 81 28 51 
E-mail: 
Jensby-korsholm@webspeed.dk 
 
Tlf.:  40 43 77 31 
E-mail:  
nilsulla@yahoo.dk 
 
Tlf.: 25 33 44 40 
E-mail: 
Tinafritz@hotmail.com 
 
Tlf.: 30 56 66 30 
E-Mail: cbojelarsen@gmail.com 

   

    

   

   

   

   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

Regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen , formand@regionh.dk 
Kredsformand    Per Gravgaard Hansen  Tlf. 20266852  gravgaard3@hotmail.com 
Folketingskandidat:  Anne  Sina  Tlf. 51145885    annesina@live.dk   
facebook.com/annesina 

 

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. 



(label) 

Partiforeningens bestyrelse 

(F) betyder medlem af forretningsud-
valget 

Formand  Finn Stubtoft (f) 
Bjørnens  kvt. 1.C 
Tlf.: 22 20 08 22  
 

E-mail: 
Finn@Stubtoft.net 

Næstformand Britta S. Jørgensen (f) 
Snebærhaven 48 
Tlf.: 23 72 14 03 

E-mail: 
Britta.snebar48@gmail.com 

Kasserer: Else Boel (f) 
Stjernens Kvt. 5 C 
Tlf.: 52 30 78 09 

E-mail: 
elseboel@stofanet.dk 

Sekretær: Nikolaj K. Carlsen (f) 
Morbærhaven 97 B 
Tlf.: 60 60 78 68  

E-mail: 
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com 

Bestyrelses-
medlemmer: 

Jørgen Stubtoft 
Hvalens kvt.4 F 
Tlf.: 22 29 57 52 

 E-mail: 
Jorgen@Stubtoft.net 

 Claus Heje 
Pilehusene 104 
Tlf.: 21 23 08 58 

 E-mail 
Ch_dk@hotmail.com 

 Per Sheye,  
Lodager 32,  
Tlf.: 43 62 70 06 

E-mail:  
prs@webspeed.dk  
  

 Aase Elkott 
Snebærhaven 56 
Tlf.: 20 43 34 84 

E-mail: 
aase@prime-asp.com 
 

 Flemming Jørgensen 
Snebærhaven 48 
Tlf.: 25 39 83 23 

E-mail: 
Fj@miljoeogklima.dk 
 

Suppleanter:   

 Signe Hagel Andersen 
Horsholmstræde 15 
Tlf.: 40 95 48 11 

E-mail: 
Signeha@gmail.com 
 

 Ole Borgstrøm 
Bjørnens Kvt. 6D 
Tlf.: 50 84 60 60 

E-mail: 
Ole_b@msn.com 
 

 Dorthe Holm 
Nyvej 51. 2. tv 
Tlf.: 30 70 51 59 

E-mail 
Dortheholm12@outlook.dk 


