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Generalforsamling  
den 15. juni 

  
Vi håber, at det vil være muligt 

at afholde generalforsamling den 
15. juni. Kl. 19.30.  

 
Afholdelse af generalforsamlin-
gen er betinget af, at der fra re-

geringen og sundhedsmyndighe-
derne kommer en ny retningslin-
je angående, hvor mange menne-

sker man må være forsamlet.  
Ved 50 personer mødes vi.  

 
Vi har reserveret bygning M 

(Ved den tidligere Kongsholms-
skole), hvor der er rigtig god 
plads således, at vi kan sidde 

med behørig afstand. 
  

På bestyrelsens vegne 
  

Finn Stubtoft 
Formand 

   

Vær med til at  
forme fremtidens  

kommunalpolitik !!!!! 
 

Nu går arbejdsgrupperne for al-
vor i gang med at formulere det 
kommunalpolitiske program, 
som vi skal gå til valg på i 2021. 
Det er meget vigtigt, at rigtigt 
mange medlemmer er med til at 
udvikle ideer, strukturere, foku-
sere, så vi får et program, som 
vælgerne kan se en mening med. 
 

Socialdemokraterne i Albertslund 

 

S-posten 
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S-POSTEN 
Medlemsblad for  

Socialdemokraterne i Albertslund. 

Redaktion: 
Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) 
Britta S. Jørgensen  (layout) 
e-mail: 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 
Aage Jensen, tlf.. 60 35 05 02 
 

                              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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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  
onsdag den 15. juni 2020 kl. 19.30  

i Auditoriet, Bygning M (Liljens Kvt. 2) 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent  
4. Valg af stemmetæller 
5. Beretninger 
 a.Kommunalpolitik v/ borgmester Steen Christiansen  
 b.Organisatorisk v/ Partiforeningsformand Finn Stubtoft 
 c.Regnskab v/ kasserer Else Boel  
 
6. Præsentation fra de politiske arbejdsgrupper 
7. Indkomne forslag  
8. Vedtagelse af opstillings- og afstemningsregler 
9. Kommunalpolitisk program igangsættes 
 
10. Valg til bestyrelse 
 a.   Formand (2 år) På valg: Finn Stubtoft 
 b.   Sekretær (2 år) På valg: Nikolaj K. Carlsen 
 c.   2 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg: Jørgen Stubtoft, Aase Elkott 
 d.   evt. 1 bestyrelsesmedlem (1 år) 
 e.   3 Suppleanter      På valg: Ole Borgstrøm, Signe Hagel Andersen og Dorte 
        Holm  
11. Valg af folketingskandidat: Bestyrelsen foreslår, at vi afventer igangværende 
 proces 
12. Valg af revisorer 
 a.   2 revisorer            På valg: Jørgen Lind og Astrid Hansen 
 b.   2 revisorsuppleanter  På valg: Jette Blom-Jensen og Karin Kring 
13. Valg til kongres 
 3 delegerede Forslag: Formand, næstformand og sekretær      
 3 suppleanter 
14. Valg af fanebærer 
 a.  Fanebærer :                           På valg: Karsten Wennerberg  
 b.  Fanebærer suppleant        På valg: Per Gustafsson  
15. Valg til AOF 
 a.Bestyrelsesmedlem          På valg: Per Gustafsson 
 b.Repræsentantskabsmedlem     På valg: Elizabeth Bentzen 
16. Eventuelt 
  
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7, skal være formanden i hænde senest den 
1. juni. 
 
Venlig hilsen               Bestyrelsen 
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Gruppens  hjørne 

 
Sundhedskrisen 
 
Mens disse ord skrives, nærmer 
den 18. maj sig og dermed 2. 
fase. Der er nu kommet så me-
get kontrol over smitterisikoen, 
at store dele af samfundet åb-
ner. På Christiansborg stod par-
tierne sammen, da Danmark 
lukkede massivt ned i marts. 
Man påtog sig også et stort an-
svar for at holde samfundet i 
gang og ikke mindst holde hån-
den under virksomheder, der 
fra den ene dag til den anden 
mistede hele sin omsætning. 
Mere end 150 000 danskere har 
været sendt hjem med løn fi-
nansieret af diverse hjælpepak-
ker. 
 
Selv om hjælpepakkerne koster 
milliarder, er de formentlig gi-
vet godt ud. Både ud fra en 
menneskelig tilgang, som hand-
ler om at holde mennesker fri 
af arbejdsløshed men også for 
at sikre, at virksomhederne kan 
gå i gang med at producere, 
når muligheden er der.  
 
Det er fornemt politisk håndte-
ret af regeringen med en klar 
social retning samtidig med, at 
Mette har løftet statsminister-
jobbet på fornemste vis i en 
samfundssituation, der ikke kan 
blive værre.  
 
Det er ganske enkelt impo-
nerende.  
 
 

Tilsvarende er den indsats, som 
vores medarbejdere og ledere 
har lagt for dagen hele vejen 
gennem, forløbet imponerende. 
Personalet på vores plejecentre 
er lykkes med at holde plejebo-
ligerne og vores ældre fri af 
smittekæder med en enorm 
velstruktureret dagligdag. Det 
har ikke været nemt, bl.a. med 
en i starten nærmest daglig 
kamp for at skaffe værnemid-
ler. Da dagtilbud, skole for 0-5-
klasserne og SFO åbnede, for-
måede personale og ledere 
henover påsken at få tilrette-
lagt en hverdag for børnene 
med afstand og udeliv, så for-
ældrene trygt kunne sende de-
res børn afsted.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 5 S-posten 

 

 

Dagligdagen har været presset 
af skiftende sundhedsretnings-
linjer og maksimal udnyttelse af 
plads. En del forældre hjalp til 
ved at lade deres børn starte 
nogle dage senere og har været 
meget fleksible i forhold til at 
bruge åbningstiden. Dagtilbud-
dene har også måttet tage en 
ekstra tørn, da SFO’erne ikke 
kunne blive klar til at tage sko-
lestarterne – majbørnene – i 
starten af maj, men først i juni. 
Det betyder, at dagtilbuddene 
har haft 270 flere børn i hele 
maj end forventet. Det har og-
så presset kapaciteten og gjor-
de, at vi i en del af maj måtte 
reducere åbningstiden i dagtil-
buddene til 8-16. Ikke til alle 
forældres udelte begejstring, 
men det er dog lykkes at indfa-
se den fulde åbningstid hurtige-
re end forventet.  
 

Her d.18.5 vender 6-
10.klasserne tilbage til skoler-
ne. Ikke i fuldt omfang, men i 
nogle timer om dagene. Klub-
berne åbner også, men er ikke 
fuldt tilgængelig for alle på 
samme tid, men der er klubtil-
bud et par gange om ugen. Til-
svarende åbner kulturområdet 
– fx bibliotek, Vikingebyen og 

Musikskolen –  og det gælder 
også på social- og ældreområ-
det, at flere aktiviteter åbner.  
 
I takt med at presset på sund-
hedsvæsnet er stilnet af, har 
ønskerne om at åbne forskelli-
ge dele af samfundet bredt sig 
både i det politiske og det of-
fentlige rum. Forståeligt nok, 
om end det ikke har været lige 
kønt at følge, især på Christi-
ansborg.   
 
Og mens den debat har kørt, 
har mange tusinde offentlige 
ansatte og tilsvarende i privat 
virksomheder fortsat med at 
arbejde hjemmefra – og har 
ofte leveret en større arbejds-
indsats, end når man er på ar-
bejdspladsen. Ofte fordi noget 
nu en gang er mere besværligt, 
når man arbejder hjemmefra.  
 
En kæmpe hånd til alle, der 
har arbejdet og fortsat ar-
bejder hjemmefra. 
 
 
Sammenhold  
 
Sundhedskrisen har også kaldt 
på vor evne til at holde sam-
men – på de meget stærke fæl-
lesskaber, vi har her til lands. 
Man kan sige, at fællessangen 
har fået en revival med fælles-
sang på DR 1 om fredagen, 
som har samlet landet. 
 
Mange steder landet over har 
man mødtes til fællessang hver 
aften. Således også her i Præ-
stehusene, hvor jeg bor, mød-
tes vi hver aften kl.19.00 gen-
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nem to måneder og sang Al-
bertslund-sangen.  
 
Det har været fantastisk at op-
leve – at kultur og fælles vær-
dier er så vigtige.  Det skal vi 
tage med os i den videre udvik-
ling af byen. 
 
Gang i byen  
 
For det bliver hverdag igen, 
dog helt sikkert det næste års 
tid med skærpede sundheds-
regler. Til gengæld kan vi kon-
statere, at de mange byudvik-
lingsprojekter er fortsat med 
uformindsket styrke. Byggeriet 
Rådhus Have skyder op med 93 
boliger på den gamle ALBO-
grund. På Læhegnet ved COOP 
er der gang i opførslen af 151 
boliger. Spadestikkene er taget 
til seniorboliger på Hjørne – og 
Stensmosegrunden .  
 
Vi har midt i krisen fået et nyt 
super flot gymnasium, idet 
Vestskoven Gymnasium er åb-
net på den gamle Kongsholm-
grund. Har du ikke været forbi 
og se bygningen udefra, så er 
det på tide at få lagt søndags-
turen forbi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den i årtier ønskede 3.hal på 
Stadion bliver en realitet. Byg-
geriet er gået i gang. 3.etape af 

Albertshøj er på trapperne, og 
det betyder fornyet fokus på 
udviklingen af Albertslund Cen-
trum. Forhåbentlig bliver post-
husgrunden sat til salg i efter-
året.  
Kommunalbestyrelsen god-
kendte på aprilmødet master-
planen for Hersted Industripark, 
som på sigt kan betyde, at vi 
får en hel ny bydel i Albertslund 
med op mod 24 000 borgere. 
Der er tonsvis af spændende 
politiske diskussioner og beslut-
ninger forude, inden vi når så 
langt, men nu er den politiske 
vision om en bydel med er-
hverv, boliger, uddannelsesin-
stitutioner, tæt på Vestskoven 
og ikke mindst letbanen i Ring 
3 på plads.  
 
Økonomien 
 
Midt under nedlukningen lykke-
des det også et bredt politisk 
flertal på Christiansborg at blive 
enige om en udligningsreform. 
Udligning handler om at flytte 
penge fra rige til fattige kom-
muner. Det er bestemt ikke 
nemt, og ordningen har været 
genstand for omfattende dis-
kussioner og kritik de sidste 6-8 
år – eller måske rettere i hele 
sin levetid. Man diskuterede 
også udligning i 1960’erne.  
Resultatet blev et lille plus på 
5.4 mio.kr for os, øget budget-
sikkerhed, da finansieringstil-
skuddet blev gjort permanent, 
og ikke mindst får vi et særligt 
udlændingetilskud på 35 mio.kr 
i hvert af årene 2021 og 2022. 
Det hjælper selvklart alt sam-
men. 
Ikke desto mindre er admini-
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strationen ved at forberede et 
budgetkatalog med besparel-
sesforslag, som vi kan gå om-
bord i efter sommerferien.   
Tilsvarende er regeringen og 
Kommunernes Landsforening i 
gang med den årlige økonomi-
forhandling, som har stor be-
tydning for kommunernes øko-
nomi i 2021.  Mon ikke der bli-
ver sat ekstra skub i den kom-
munale økonomi, og vi undgår i 

hvert fald et alt for snævrende 
anlægsloft. 
 
På den måde blev det trods alt 
også en slags hverdag i de her 
spalter.  
 
De bedste hilsner 
Steen 
Borgmester 
 
 

Som I alle ved, så skal vi have valgt en ny folketingskandidat i vo-
res kreds. 
 
Oprindeligt var der lavet en plan, der betyder at anmeldelse af 
kandidater med 25 stillere var sat til den 1. april. 
 
Men af hensyn til de anvisninger, som både regeringen, partiets 
hovedbestyrelse og partikontoret har udsendt, så har vi aflyst al 
aktivitet i partiet indtil videre. 
 
Det betyder også at kredsbestyrelsen har besluttet, at valg af fol-
ketingskandidat er udsat. Det betyder, at vi først forventer at have 
valgt en ny folketingskandidat i løbet af efteråret. 
 
Sidste frist af indlevering af stillerlister for de interes-
serede kandidater er nu sat til 16. august (obs ny da-
to) 
 
Når vi forhåbentlig snart vender tilbage til lidt mere normale til-
stande, vil der blive udarbejdet en ny plan for gennemførelse af 
kredsgeneralforsamling og gennemførelse af eventuelle urafstem-
ninger. 
 
Dette vil I naturligvis komme til at høre mere om. 
 
Vi vil orientere løbende gennem udsendelse af nyhedsbreve. 
 
Pas godt på jer selv. 

Valg af ny folketingskandidat i Taastrupkredsen 
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Vi skal have nyt program 
 
 
 
Vi skal have et nyt kommunalpolitisk program. Derfor inviterer vi 
dig til at tage aktiv del i arbejdet. Programmet skal blive til det fæl-
les grundlag, som vi går til valg på i november 2021. 
 
Partiforeningens arbejdsgrupper vil i perioden frem til nytår udar-
bejde forslag til de enkelte dele af programmet. Ved at deltage i en 
eller flere arbejdsgrupper kan du få stor indflydelse på den politik, 
vi skal føre i de kommende år. Arbejdsgrupperne er åbne for alle 
medlemmer af partiforeningen, og de kan efter konkret aftale med 
bestyrelsen supplere sig med ikke-medlemmer. 
 
De enkelte emner i det kommende program fordeles mellem vores 
fire arbejdsgrupper: 
Børnepolitisk arbejdsgruppe: Daginstitutioner, skoler, ungdoms-
liv, børn med særlige behov. 
Kultur- og fritidsgruppen: Kultur, fritid, idræt, foreningslivet. 
Miljø-, by- og erhvervsgruppen: Veje, parker, miljøbeskyttelse, 
byudvikling, erhverv og beskæftigelse. 
Social- og sundhedspolitisk arbejdsgruppe: Socialområdet, 
ældre, sundhed. 
 
Vil du være med og bidrage med dine ideer og forslag til det nye 
program, så kontakt koordinatoren for den gruppe, du gerne vil 
deltage i. Du finder kontaktoplysninger her i S-Posten. 
 
Selv om vi ikke kan mødes fysisk, er arbejdsgrupperne i gang. Den 
28. maj 19.30 er der et fælles opstartsmøde for alle arbejdsgrup-
per. Opstartsmødet holdes virtuel via Microsoft Teams. Hvis du vil 
deltage og ikke har fået en indbydelse, så skriv til mig på flem-
ming.snebar48.gmail.com, så sender jeg et link til mødet. 
 
Når arbejdsgrupperne har afleveret deres forslag i slutningen af de-
cember, vil de blive skrevet sammen til et samlet forslag til kom-
munalpolitisk program. Herefter vil alle medlemmer få mulighed for 
at komme med ændringsforslag. På generalforsamlingen i april 
2021 tager medlemmerne af partiforeningen så stilling 
til ændringsforslag og vedtager et samlet kommunal-
politisk program. 
Vær med til at forme fremtidens kommunalpoli-
tik! 
Venlig hilsen 
Flemming Jørgensen, bestyrelsen 
 
PS. Vil det du læse det gamle program, så klik ind på 
partiforeningens hjemmeside www.socalb.dk 
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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: 
 
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. Politi-
kens 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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Dagliglivet under Covid19-krisen  
 
Af Jette Kammer Jensen  
 
Jeg kan sætte dato på, hvornår mit liv pludseligt forandrede sig.  
 
Danmark blev lukket ned, og jeg var i den udsatte gruppe!  
Hjemmet blev til et selvvalgt fængsel, håndsmitten en trofast føl-
gesvend og hænder blev vasket så guldmedaljen kunne fås for kor-
rekt håndvask.  
 
De daglige fornødenheder blev købt via nettet og leveret til adres-
sen.  
 
Det gik – øh dog ikke klipningen af gemalen, der er en grund til, at 
nogle har svendebrev!!  
 
En dyb taknemmelighed for en statsminister, der greb ind og gjorde 
os alle forståeligt, hvad vi skulle gøre for at dette uvæsen ikke fik 
for voldsomt tag i os alle.  
 
Og processen lykkedes jo.  
 
Så kom kreativiteten ind. Eftermiddagskaffe med familien via Sky-
pe, videomøder i bestyrelser, råd og nævn osv.  
 
Men angsten var/er også en trofast følgesvend.  
 
Og så er det befriende at leve i et land med så mange kloge hove-
der!!  
 
 Når morMette havde sagt et eller andet, så var alle klogehoveder-
ne der – det blev efterhånden ret trættende. Og de fleste så også 
alt i bagklogskabens ulideligt klare lys! Var der nu da ikke en fejl?  
  
Ak ja 
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Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er faldet markant i 
årets første måneder. Corona-epidemien er formentlig en del af for-
klaringen. Danskerne er langt mere hjemme, og det gør livet surt 
for indbrudstyve.  
 
Laveste tal i tredive år  
 
I første kvartal 2020 blev der på landsplan anmeldt 5.496 indbrud i 
private hjem. Det svarer til et fald på 16 pct. i forhold til første 
kvartal sidste år. I 2019 havde Danmark det laveste antal indbrud i 
mere end tredive år, og tendensen med færre indbrud fortsætter i 
starten af 2020 og forstærkes efter alt at dømme af corona-
epidemien.  
 
-Det at mange har været mere hjemme end normalt, har gjort livet 
surt for indbrudstyvene. Ifølge politiet har nogle af de mest ind-
brudsplagede områder endda oplevet døgn uden indbrud. Nu bør vi 
forberede os på en mere almindelig hverdag. For fortsat at holde 
tyvene væk kan vi derfor med fordel indbrudssikre boligen. Der er 
også brug for, at endnu flere end i dag bliver aktive nabohjælpere, 
siger Britt Wendelboe fra Bo tryg.   
 
Siden Danmark lukkede ned den 11. marts, har mange danskere 
holdt sig hjemme det meste af døgnet. Vi er mere i haven, vores 
biler er parkeret ved huset, og der er liv i nabolaget. Samtidig har 
vi set mange eksempler på godt naboskab, hvor vi har hjulpet hin-
anden i den her meget særlige situation, og det kan vi tage med 
os, når Danmark åbner mere op igen, siger Britt Wendelboe.  
 
 Indbrud i private hjem i første kvartal i 2018-2020  
 
    Antal indbrud  
1. kvartal 2018          6.783  
1. kvartal 2019   6.542  
1. kvartal 2020   5.496  
 

Færre indbrud under coronakrisen  
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Den rigtige vej 

Af Claus Heje 
Kandidat til  
Regionsrådet 

For få dage siden hørte jeg en 
borgelig kommentator i radioen 
udtale, at en hvilken som helst 
statsminister kunne have klaret 
nedlukningen af Danmark i for-
bindelse med Corona-epide- 
mien. 
 
Jeg er ikke enig. 
 
Videre sagde den ofte adspurg-
te kommentator, at åbningen 
var langt sværere at gøre rigtig 
og statsministeren ikke klarede 
det særlig godt.  
 
Jeg er ikke enig. 
 
Netop nu er jeg, hvis det er 
muligt, ekstra stolt af at være 
socialdemokrat. Jeg er stolt af 
en statsminister og en regering, 
der så klart melder ud, at hvert 
et liv tæller, at det er fællesska-
bet, der skal bringe os igennem 
denne krise. Jeg er stolt af det 
samfund, som generationer af 
socialdemokrater har stået i 
spidsen for at opbygge. 
 
Jeg tror ikke på, at Løkke ville 
have kunnet klare Corona-
epidemien lige som Mette. Han 
ville have tøvet og han ville ha-
ve plejet særlige interesser. 
Hvis man er i tvivl om det kan 
man bare læse hans udtalelser i 
den sidste tid. 

Nu skal vi finde den rigtige vej 
tilbage. Vi vil begå fejl, men er 
vi sammen om det, hjælper vi 
hinanden og finder den rigtige 
vej.  
 
Selv er jeg på mit arbejde i 
gang med at udmønte retnings-
linier og bekendtgørelser. Væg-
ten ligger på, at vi skal passe 
på hinanden. Jeg har tillid til, at 
vi kan finde en vej sammen un-
der ledelse af den nuværende 
regering. En plan, der hele ti-
den har mennesket og fælles-
skabet i fokus, frem for penge 
og kortsigtede gevinster.  
 
Fundamentet er vores stærke 
sundhedsvæsen. Alle, der ar-
bejder på hospitalerne og de 
mange andre, der løfter en 
kæmpe opgave, er vi tak skyl-
dige. Samtidigt er der en læring 
i hvad der sker, når vi giver vo-
res medarbejdere mulighed for 
at bruge deres faglighed. Der-
om en anden gang. 
 
I skrivende stund har jeg et 
vigtigt budskab: Midt i jublen 
over at det ene eller det andet 
bliver åbnet må vi ikke glemme 
dem som vi kalder de særligt 
sårbare. Alle jer, der ikke kan 
komme ”tilbage til hverdagen”, 
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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 
 

 
                     Klask til Fibia og nogle kommuner!  
 
Lolland, Odsherred og Kalundborg Kommuner har via e-Boks sendt breve 
ud til en række borgere og opfordret dem til at overveje at bestille fibernet 
fra Fibia. Udsendelsen er sket i samarbejde med Fibia. Derfor har Forbruger-
ombudsmanden politianmeldt Fibia for at overtræde spamforbuddet i mar-
kedsføringsloven.  
 
Fibia har accepteret at betale en bøde på 964.600 kr. for henvendelserne.  
Men der må da også være 3 kommuner, som sidder med røde ører!  
 
JKJ  

hende med det nedsatte im-
munsystem, ham med hjerte-
sygdommen, min mor på 84, og 
mange andre. Vi er ikke, og vi 
skal ikke være, et samfund i to 
tempi. Vi er et fællesskab, og 
når vi går i kamp mod Corona-
en, så gør vi det sammen.   
Jeg håber vi alle kan finde tid til 
at passe på hinanden og hjælpe 
dem, der har brug for det. Lad 
ingen blive glemt.  

PS. Det er med fuldt overlæg, 
at jeg ikke bruger tid på at 
navngive bemeldte liberale bor-
gerlige kommentator. Han får 
plads nok. 
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Danske arbejdspladser i kedelig EU-top  
med tidspres  

Hele 73 procent af danske virk-
somheder angiver tidspres som 
et væsentligt arbejdsmiljøpro-
blem. Danmark ligger dermed 
nummer tre i EU – kun overgå-
et af Sverige og Finland. Et 
overraskende højt tal, som vi-
ser, at der er hårdt brug for at 
gøre noget ved det psykiske 
arbejdsmiljø på danske arbejds-
pladser, siger næstformand i 
FH, Morten Skov.   
 
73 procent af danske virksom-
heder peger på tidspres som et 
væsentligt arbejdsmiljøproblem 
hos dem selv. Det viser en un-
dersøgelse fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur, hvor over 
45.000 europæiske virksomhe-
der har deltaget.  
 
Tallet overgås kun af Sverige og 
Finland, som begge har en an-
del på 74 procent.  
 
Danmark befinder sig dermed 
langt over EU-gennemsnittet på 
44 procent. Og dér har vi ligget 
længe: I løbet af fem år har tal-
let stort set ikke ændret sig: 
Fra 72,5 procent i 2014 til 73 
procent i 2019.   
 
Det er virksomhederne, der har 
ansvaret for at bekæmpe stress 
gennem bedre planlægning og 
tilrettelæggelse af arbejdet  
De nye EU-tal bekræfter tidlige-
re danske undersøgelser – fra 
bl.a. Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø (NFA) – 

som viser, at det psykiske ar-
bejdsmiljø er presset. Og tidli-
gere i år offentliggjorde FH en 
analyse, som viser at 58 pro-
cent af lønmodtagerne oplever, 
at deres arbejde er kendeteg-
net ved stort arbejdspres.   
 
Overraskende topplacering  
 
Alligevel er det overraskende at 
se, at Danmark ligger helt i top 
i EU. Det mener næstformand i 
Fagbevægelsens Hovedorgani-
sation (FH), Morten Skov Chri-
stiansen.  
Derfor er det også helt centralt, 
at vi nu får en bekendtgørelse 
om psykisk arbejdsmiljø. Den 
skal skabe et fundament for 
bedre forebyggelse på arbejds-
pladserne og bedre dialog og 
samarbejde om det psykiske 
arbejdsmiljø, siger Morten Skov 
Christiansen.  
 
Arbejdsmarkedets parter sidder 
netop nu i et regeludvalg og 
diskuterer det nærmere indhold 
af den kommende bekendtgø-
relse. Den skal præcisere og 
hjælpe arbejdspladserne til at 
forebygge dårligt psykisk ar-
bejdsmiljø. Når arbejdet i regel-
udvalget er slut, træder be-
kendtgørelsen i kraft.   
 
Forventer større indsats fra 
AT  
Morten Skov Christiansen, po-
interer, at det efterhånden er 
udbredt viden, at et højt og 
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Nyhedsbrev fra Christel Schaldemose EU 

vedvarende arbejdspres medfø-
rer en øget risiko for medarbej-
dernes sikkerhed og sundhed – 
og den viden bliver alt for sjæl-
dent omsat til handling.  
 
Det er virksomhederne, der har 
ansvaret for at bekæmpe stress 
gennem bedre planlægning og 
tilrettelæggelse af arbejdet. Når 
det er sagt, så skal Arbejdstil-
synet også forberede sig på at 
styrke sin indsats for det psyki-
ske arbejdsmiljø i de mest ud-
satte brancher, siger Morten 
Skov Christiansen.  
 
Han glæder sig over, at Ar-
bejdstilsynet har fået flere pen-
ge til bl.a. dette arbejde.  

Stort og reelt problem  
 
En del af forklaringen på de hø-
je tal kan ifølge Morten Skov 
Christiansen være, at vi i Dan-
mark har stor opmærksomhed 
på det psykiske arbejdsmiljø på 
arbejdspladserne.  
 
”Men det er langt fra hele for-
klaringen! Netop tallene fra NFA 
og andre nye undersøgelser un-
derstøtter, at vi har et reelt 
problem. Det skal vi tage langt 
mere alvorligt og sætte langt 
hårdere ind overfor, end vi hid-
til har gjort”, siger Morten Skov 
Christiansen  
 
JKJ  

 

Kære allesammen  
 
 
 
 
 
Den seneste måned har jeg ar-
bejdet videre med EU’s svar på 
coronakrisen. Mange gode til-
tag er kommet til og nye er 
fortsat på vej. Senest har jeg 
bl.a. stemt for at sende næsten 
3 milliarder euro i nødhjælp til 
EU’s hårdest ramte regioner, så 
de kan få medicinsk udstyr, 
mere sundhedspersonale og 
felthospitaler de steder, hvor 
det er nødvendigt.  
 

Det kommer oven i de 
pakker, som allerede er 
lavet, og som skal sikre 
job og virksomheder i he-
le EU. Hjælpepakkerne 
minder meget om de til-
tag, som er lavet hjemme 
i Danmark, og de er nød-
vendige for at forhindre 

en bølge af økonomiske kata-
strofer på tværs af EU-lande, 
som også vil påvirke den dan-
ske økonomi voldsomt.  
 
Mens Danmark er kommet 
godt igennem første fase af 
sundhedskrisen, så ser det sta-
dig svært ud i mange af de an-
dre EU-lande. Spanien er hårdt 
ramt og Italien lige så. i Stor-
britannien ser det også meget 
alvorligt ud, og de er nu en 
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gang en vigtig handelspartner - 
og i øvrigt stadig med i det in-
dre marked.  I skrivende stund 
er de første bølger af corona-
epidemien ved at flade ud også 
i disse lande, men vi må ikke 
tro, at vi er igennem krisen 
endnu. Derfor skal vi fortsætte 
det stærke samarbejde i EU, og 
vi skal fortsætte med at hjælpe 
hinanden.  
 
Samtidigt er det vigtigt at hu-
ske på, at de bedste svar på 
Coronakrisen ligger hos hvert 
enkelt medlemsland. Derfor er 
det vigtigt, at krisen ikke bliver 
brugt som undskyldning for at 
udvide EU’s beføjelser på ek-
sempelvis sundhedsområdet. 
De der ønsker tættere EU-
integration har forsøgt at gribe 
muligheden til at gøre netop 
det. Her har jeg markeret klart, 
at det ikke bliver med danske 
socialdemokratiske stemmer. 
EU kan nemlig sagtens gøre 
mere uden øgede beføjelser.  
 
 
 

 
 
 

Selv arbejder jeg stadig hjem-
me fra Danmark, og jeg er ved 
at vende mig til, at spisebordet 
også er blevet mit skrivebord. 
Vi har fået en god arbejdsryt-
me, selv om mine medarbejde-
re er spredte i Belgien og Dan-
mark. Det betyder, at vi kan 
arbejde effektivt, og at vores 
udvalg kan køre videre, så vi 
kan behandle de mange tiltag, 
der er nødvendige for at hånd-
tere coronakrisen, og for at sik-
re et stærkt digitalt og grønt EU 
på den anden side af krisen.  
 
Som jeg har skrevet tidligere, 
er det vigtigt, at EU bygger vi-
dere på de ambitiøse planer om 
at ruste erhvervslivet digitalt og 
til at indhente noget af det for-
spring, som USA og Kina har på 
kunstig intelligens. Det er især 
vigtigt for små og mellemstore 
virksomheder i Danmark. Vi 
skal også sørge for, at genop-
bygningen af EU’s økonomier 
bliver grøn. Jeg ser frem til at 
se Europa-Kommissionens for-
slag hertil, og til at sikre et 
stærkt dansk, grønt aftryk på 
planerne.  
 
 
 
Hvis du har spørgsmål eller in-
put til mit arbejde, kan du kon-
takte mig her: 
christel.schaldemose 
@ep.europa.eu  
tlf. +32 228 45491  
 
Christel Schaldemose,  
Grp.-formand, Socialdemokrati-
et i Europa-Parlamentet 
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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 

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.snebar48@gmail.com 

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

 

 
 

 

 

 

Vær med  
i fællesskabet 
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KALENDER: 

 
Bestyrelsen vil holde jer løbende orienteret gennem nyhedsbreve, 

Så send din mailadresse til Finn, finn@stubtoft.net  
og få nyheder via din mailboks. 

Du kan også gå ind på foreningens hjemmeside og blive opdateret. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Din mailadresse er den bedste vej til  

information i disse coronatider 
 
 

                         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) 
Finn Stubtoft 

Tlf..: 22 20 08 22 
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 
 

 

”(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: 
Flemming.snebar48@gmail.com 
 

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 
Kanalens Kvt. 102 2. tv. 
Tlf.: 30 70 51 59 

E-mail 
Dortheholm13@outlook.dk 


