
Nr. 1   februar   2021  42. årgang 

 Kalenderen 
Februar  
9.  Kommunalbestyrelsesmøde, 
 Rådhuset kl. 18.00 
10. Bestyrelsesmøde,  virtuelt kl. 
 20.00 
16.    Uddeling af kandidathæftet til 
 medlemmerne 
25.    Medlemsmøde med præsentation 
 af kandidaterne  TID og Sted 
 oplyses i hæftet 
 
Marts 
9  Kommunalbestyrelsesmøde, 
 Rådhuset kl. 18.00 
10. Bestyrelsesmøde,  virtuelt kl. 
 20.00 

15.    Deadline til s-posten 
2.-23  Urafstemning om placering af 
 kandidaterne på listen  
 (virtuelt) 
24. Resultatet af urafstemningen 
 offentliggøres i nyhedsbrev til 
 medlemmerne 

 Rigtig godt nytår til alle 
medlemmer 

 
I dette nummer er der masser af 

godt læsestof. 
Lokalt, regionalt og nationalt. 

 
Det kommunalpolitiske program 
er ved at være færdig—forfattet af 
arbejdsgrupperne, borgmesteren 
og redaktionsudvalget. 
 
Hæftet udsendes via mail—og har 
du ikke mail, kan du hente det hos 
formanden eller kassereren. 

 
Midt i februar får du  

kandidathæftet. 
 

Her præsenterer de nye kandidater 
sig, og du har indflydelse på, hvor-

dan de opstilles ved  
kommunalvalget. 

Det sker via mail. Du får en nær-
mere forklaring i hæftet. 

Glæd dig. Der er mange gode folk. 

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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Indmelding til partiforeningen 
 
Fremover foregår indmeldelse via 
foreningens hjemmeside: 
Www. Socalb.dk 

Vær med  
i fællesskabet 
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v. borgmester Steen Christian-
sen  
 
Valgtid!  
 
Som tiden flyver. Endnu et 
kommunalvalgsår banker på 
døren. Det er altid en særlig og 
intens oplevelse, når vi skal ud 
og møde albertslunderne. Dels 
for at stå på mål for resultater-
ne i valgperioden, men først og 
fremmest for at fortælle om vo-
res drømme og visioner for ud-
viklingen af Albertslund.  
 
Det bliver et skelsættende valg, 
for i de kommende år handler 
det om at holde hånden under 
den omfattende byudvikling, 
der er gang i – og som skal 
skabe fundamentet for et grøn-
nere og mere socialt retfærdigt 
Albertslund.  
 
Tusind tak for at have betroet 
mig at stå i spidsen for partiet i 
nok en valgkamp. Det er jeg 
både glad og ydmyg overfor.  
 
Jeg lover at gøre, hvad jeg kan 
for at partiet får et så godt valg 
som muligt. Men det er jo ikke 
et solojob. Vi stiller med en 
stærk liste med dygtige og en-
gagerede kandidater, der re-
præsenterer alle dele af Al-
bertslund. Også en liste med en 
fin blanding af erfarne  og nye 
kandidater – og ikke mindst 
unge kandidater.   
 

Det bliver så godt, og jeg glæ-
der mig til valgkampen – også 
sammen med partiforeningens 
medlemmer.  
 
De politiske baggrundsgrupper 
har henover vinteren kommet 
med indspark til vores valgpro-
gram. Redaktionsgruppen er 
ved at lægge sin hånd på det 
endelige forslag til valgpro-
gram, så vi kan behandle det 
på generalforsamlingen senere 
på året.  
  
Ny spids i København 
 
I  hovedstadsområdet er brik-
kerne ved at være faldet på 
plads. Sophie Hæstorp An-
dersen er blevet ny spidskan-
didat for partiet i København. 
Det tror jeg er rigtig godt. So-
phie er københavner om en 
hund, har mange års erfaring 
som folketingsmedlem og regi-
onsrådsformand - og appellerer 
fint til unge og børnefamilier, 
som partiet tidligere har haft 
svært ved at nå i hovedstaden.  
 
Det er heller ikke nogen hem-
melighed, at partiets linje  på 
landsplan, der  i  høj grad – og 
nu siger jeg det kort – appelle-

           Gruppens hjørne 
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rer til det jyske Arne-segment, 
ikke  gør det nemmere for par-
tiet i  de store byer.  
 
Regionen 
 
Lars Gaardhøj, der er gruppe-
formand for A-gruppen i Regi-
onsrådet, er blevet valgt til den 
nye spidskandidat til regionsrå-
det. Også det tror jeg, er et 
klogt og godt valg. Også for os 
her på Vestegnen. Lars har en 
fin forståelse af de udfordrin-
ger, som vi slås med på sund-
hedsområdet. Det bliver en rig-
tig god støtte til vores egen 
kandidat Claus Heje, som vi 
skal medtænke hele vejen i 
valgkampen. 
   
Og endelig skal vi gøre valg-
kampen til albertslundernes 
første møde vores nye folke-
tingskandidat Gunver Wibroe, 
så Gunver får en solid platform 
at føre valgkamp fra, når folke-
tingsvalget kommer.  
 
Selvklart kan Covid-19 situatio-
nen også komme til at påvirke 
valgkampen til efteråret. Men 
forhåbentlig er vaccinepro-
grammet rullet fuldt ud til som-
mer, så vi kan have en nogen-
lunde normal hverdag til efter-
året.   
 
Også på den front går det mod 
lyser tider.  
 
Nedlukningen 
 
Den fortsatte nedlukning fylder 
rigtig meget blandt vores med-
arbejdere og ledere. For alle er 

på arbejde, men under vanske-
lige og udfordrende vilkår. Det 
er belastende at arbejde hjem-
mefra i ugevis og kun møde 
kolleger, borgere og samar-
bejdspartnere via virtuelle mø-
der.  
 
Det er et grundvilkår for næ-
sten alle, men ikke desto min-
dre fylder det hos den enkelte.  
Arbejdspladsen er en væsentlig 
del af vores sociale identitet og 
netværk. Det viser sig tydeligt 
nu.  
 
Omvendt er der også rigtig 
mange af vores medarbejdere, 
som er på arbejde for at passe 
på vores ældre medborgere, 
børn i daginstitutionerne eller 
med nødpasning af børn i sfo’e-
re og klubber. Alle steder på 
nye betingelser, når sundheds-
retningslinjerne skal overhol-
des. På skoleområdet undervi-
ser lærerne hjemmefra. Impo-
nerende, at man har formået at 
omstille sig så hurtigt.  

Mange børnefamilier kommer 
tæt på hinanden i de her uger, 
hvor der hjemmeundervises, 
mens far og mor arbejder 
hjemmefra. Det kræver sit, 
men gå-på-modet er enormt.  
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Næste afgørende skridt er at få 
rullet vaccinationsprogram-
met ud. Det er en kæmpe op-
gave logistisk. Regionen er an-
svarlig for vaccinationerne, 
mens det er kommunen, der 
kender de borgere, som står 
først til at blive vaccineret. 
 
Kommunen har også opgaven 
med at transportere borgeren 
til vaccinationscentret, hvis der 
ikke er pårørende, som kan 
hjælpe til.  
   
Fredag d.15.1. blev de første 
70 borgere i hjemmeplejen 
vaccineret ved et pop-up vacci-
nationscenter på Albertshøj, 
mens regionen er ved at etab-
lere de store vaccinationscen-
tre i blandt andet Ishøj.  
 
Så det går fremad.  

Byudvikling   
 
Byudviklingsprojekterne er 
fortsat i god gænge. Der kom-
mer løbende bud på nye bolig-
projekter. Planlægningen af 
Fængselsområdet tager fart 
om et øjeblik. Tilsvarende gæl-
der for COOP Byen, hvor næ-

ste skridt er en dialog med Kul-
turarvsstyrelsen om den indu-
strielle kulturarv, som COOP-
området også repræsenterer. 
 
I Albertslund Centrum arbej-
der vi på at få salget af Post-
husgrunden på plads, så vi kan 
komme videre med udviklingen 
af centret. Forhåbentlig lykkes 
det snart.  
 
Seniorboligbyggerierne skri-
der planmæssigt frem. Det gør 
byggerierne af Rådhus Have og 
Lækrogen også.  
 
Og nok så vigtigt, så rejser den 
3.hal på stadion sig stille og 
rolig.   
 
 
Børn og unge  
 
Arbejdet i de to tænketanke – 
for folkeskolen og for trygheds-
initiativer – er gået i gang. Alle 
møder holdes virtuelt pga.  co-
vid-19, men der er super god 
stemning og vigtigst af alt:  
fremdrift i arbejdet.   
 
Det var, hvad jeg valgt at brin-
ge denne gang.  
 
De bedste hilsner  
Steen  
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Nyt fra Børne- og Skoleområdet 

v. Marianne Burchall 
 
Vi har gang i mange ting på 
børne- og skoleområdet lige nu, 
og dette vil jeg gerne give jer 
et lille kik ind i.  
 
Corona fylder rigtig meget i 
alles hverdag. Det er en udfor-
drende tid for os alle. Mange 
forældre er på hårdt arbejde 
enten ved at passe både job og 
hjemmeskole, eller ved bekym-
ringen om det nu er ok at sen-
de sit barn i institution. Mange 
af vores børn bliver udfordret i 
disse tider, da de ikke kan lege 
sammen med andre end deres 
forældre og søskende.  
 
Jeg glæder mig over den kæm-
pe indsats, der er lagt i vores 
institutioner og skoler det sene-
ste år for at give vores børn og 
unge det bedste mulige i disse 
tider. Så tusind tak til alle.  
 
Byggeriet af to nye fritids-
klubber begynder lige om 
lidt. Jeg tror, vi alle glæder os 
til, at Klub Svanen og Klub Bak-
kens Hjerte kan vende hjem 
igen til nye lækre rammer.  
 
Vi er i udvalget i gang med at 
udarbejde en ny børne- og 
ungepolitik, og har en lang 
række drøftelser om fundamen-
tet. Politikken centrerer sig som 
tre spor, som vi mener er sær-
ligt vigtige for børn og unges 
opvækst i Albertslund.  
 

De tre spor er:  
 
Dannelse 
Sundhed og trivsel 
Kompetencer 
 
Fra os socialdemokraters side 
er fokus at skabe rammerne for 
det gode børneliv. Det er et 
fælles ansvar, at børn udvikler 
sig som individer og lærer om 
deres rolle i fællesskabet. Den 
nye politik forventes vedtaget i 
løbet af foråret. 
 
Vi har haft de to første møder i 
’Tænketank for fremtidens 
folkeskole’, med deltagelse af 
en bred skare lige fra lærer, 
pædagoger, ungeråd, elevre-
præsentanter, politikere med 
flere. Vi har fået en række inte-
ressante inspirationsoplæg, 
som skal danne grundlaget for 
nogle anbefalinger til den nye 
Skolestrategi.  
 
Den 11. januar havde vi første 
af fire møder i ’Tænketanken 
for tryghedsskabende initia-
tiver’, med deltagelse af en 
bred skare med faglig og lokal 
indsigt. Tænketanken skal 
fremkomme med forslag til nye 
initiativer, der skal være med 
til at fremme tryghed i Alberts-
lund.  
 
I Albertslund har vi desværre 
flere institutioner, der lige nu 
er ramt af skimmelsvamp. 
Børne- og skoleudvalget og Mil-
jø og Teknikudvalget har i fæl-
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Er du nævning eller domsmand 

Så skal du huske at betale partiskat 
 
Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4% i 
partiskat af alle bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kom-
missioner, herunder hører også nævninger og domsmænd.  
 
Husk 
 
Beløbet for år 2020 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på 
konto 5326 0304512. 
Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2021 
 
Iflg. Vedtægterne som blev vedtaget april 
2016 
 
Else Boel 
Kasserer 
Mobil nr.:  52 30 78 09 
Mail: elseboel@stofanet.dk 

lesskab besluttet, at vi i 2021 
vil have en systematisk gen-
nemgang af bygningernes 
sundhedstilstand – både dagin-
stitutioner, skoler og klubber. 
For os er det klart, at hvis for-
valtningen vurderer, at det er 
sundhedsskadeligt at være i 
vores bygninger, så skal hver-
ken børn eller medarbejdere 
være der.  
 
Både for de aktuelle udfordrin-
ger, og arbejdet med at få lagt 
skinner til et mere langsigtet 
spor, er ønsket om, at Alberts-
lund er og skal være børnenes 
by. Som byens førende parti er 
det vigtigt, at vi også fremover 

skal sætte dagsorden på børne- 
og ungeområdet, derfor er det 
vigtigt med et ambitiøst valgpro-
gram. 
 
 Tak til baggrundsgruppen for 
deres bidrag til dette vigtige ar-
bejde.  
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Kommunalpolitisk program 

 
Partiforeningens fire arbejdsgrupper har i løbet af efteråret og frem 
til jul udarbejdet forslag til nyt kommunalpolitisk program indenfor 
hver deres område. De fire forslag er derefter skrevet sammen af 
redaktionsudvalget og forsynet med en indledning. Nu foreligger 
der så et samlet forslag til kommunalpolitisk program. 
 
På generalforsamlingen i april 2021 skal vi vedtage det nye pro-
gram. Men inden da får alle medlemmer af partiforeningen mulig-
hed for at komme med ændringsforslag. 
 
Forslaget til kommunalpolitisk program udsendes sidst i januar 
pr. mail til alle medlemmer, som vi har mailadresser på. Det 
har vi heldigvis på langt de fleste medlemmer. 
 
Medlemmer, der ikke modtager forslaget pr. mail, kan fra 1. febru-
ar hente et trykt eksemplar hos kassereren eller formanden. 
 
Ændringsforslag 
Hvis man har ændringsforslag, skal man sende dem til formanden 
senest den 11.marts. Man skal skrive følgende om hvert ændrings-
forslag: 
-  Sidetal og linjenummer 
-  Oplyse, om det er et forslag om sletning, tilføjelse til eller 
 ændring af den eksisterende tekst 
- Forslag til ny tekst, medmindre det er et forslag om sletning 
 af tekst 
- Eventuelt en begrundelse 
 
Den 30. marts udsendes ændringsforslagene til medlemmerne 
sammen med Redaktionsudvalgets indstilling til hvert enkelt æn-
dringsforslag. Redaktionsudvalget består af borgmester, formand 
og næstformand. 
 
Endelig vedtagelse 
 
På generalforsamlingen, der om muligt holdes den 19. 
april, stemmer vi først om Redaktionsudvalgets ind-
stillinger til de enkelte ændringsforslag, og derefter 
om det samlede program. 
 
Venlig hilsen 
Flemming Jørgensen 
formand 
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   Kandidater til kommunalvalget er klar 

Vi er nu klar med 18 kandidater til det kommende kommunalvalg 
den 16. november. På listen er seks nuværende medlemmer af kom-
munalbestyrelsen. Nils Jensen, Susanne Storm Lind og Jørn Jensby 
genopstiller ikke. 
 
Borgmester Steen Christiansen er spidskandidat - og dermed borg-
mesterkandidat for Socialdemokratiet.  
 
Derudover genopstiller Marianne Burchall, Paw Østergaard Jensen, 
Dogan Polat, Tina Christiansen og Qasir Mirza fra den nuværende 
kommunalbestyrelse.  
 
De øvrige kandidater på listen er Akhlaq Ahmad, Emil Ottesen, Jane 
Nannberg, John Larsen, Julie Marie Larsen, Kevin Lindeblad, Lasse 
Wilson Crüger, Mikkel Skovby, Nikolaj Carlsen, Rashid Leegaard Ke-
stey, Rukhsana Ali og Ulla Nielsen. 
 
Præsentation af kandidaterne 
Midt i februar får alle medlemmer et hæfte med en præsentation af 
kandidaterne. 
 
Vi holder et medlemsmøde den 25. februar, hvor I kan møde kandi-
daterne. Vi ved endnu ikke, hvordan mødet bliver gennemført; om 
det bliver et virtuelt eller et fysisk møde. Det vil fremgå af hæftet. 
 
Ved hjælp af hæftet og medlemsmødet og jeres øvrige kendskab til 
kandidaterne skulle I gerne har grundlag for at prioritere rækkeføl-
gen af vores kandidater på stemmesedlen til kommunalvalget. 
 
Urafstemning 
Steen Christiansen er øverst på stemmesedlen ved kommunalvalget 
den 16. november. Rækkefølgen af de øvrige kandidater afgøres ved 
en urafstemning blandt medlemmerne i perioden 2.—23. marts. 
 
Urafstemningen vil primært foregå elektronisk. Der-
for er det meget vigtigt, at vi har jeres rigtige mail-
adresse. 
 
I det hæfte, vi uddeler midt i februar, vil I få mere 
at vide om, hvordan afstemningen bliver gennem-
ført. 
 
Venlig hilsen Kandidatudvalget 
        Borgmesterkandidaten 
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Byudvikling 
Almene lejeboliger i de nye områder af Albertslund 

Af. Paw Østergaard Jensen 
 
Vi står foran at skulle bygge 
1500-1600 nye boliger både på 
Coop grunden og på fængsels-
grunden, foruden en løbende 
byudvikling i Hersted Industri-
park, der potentielt over de 
kommende 10-20 år kan gene-
rere 10.000 nye boliger. 
 
I den situation vil det være for-
nuftigt at bruge de muligheder, 
lovgivningen giver for at kræve 
en andel af områderne som al-
mene lejeboliger. Jeg tænker i 
at kræve 10-20 % almene leje-
boliger på en størrelse af maks. 
65 m2 . 
 
Jeg slår ikke til lyd for et para-
digmeskifte i vores lokale partis 
politik, hvad angår balancen 
mellem ejer og leje boliger. 
End ikke en mindre kursæn-
dring lægger jeg op til, og selv-
følgelig heller ikke til massive 
almene boligområder. Jeg an-
erkender fuldstændigt, at det 
er positivt for Albertslunds 
sammenhængskraft og evne til 
at stå mere på egne ben, at vi 
får ændret balancen, så en 
større del af vores boligmasse 
er privatejede ejerboliger, og 
det har nok også en positiv 
virkning med flere private leje-
boliger. 
 
Hvis vi i dag har 34 % af bolig-
massen som privatejede boli-
ger, og hvis vi bygger fremad-

rettet med en balance på 80-90 
% privatejede boliger, vil der 
bliver en stærk udvikling til for-
del for private boliger, også hvis 
man udnyttede retten til 20 % 
almene lejeboliger. Dét er sim-
pel matematik. 

 
Hvorfor så udnytte retten til 
at kræve en 10-20 % alme-
ne lejeboliger ?? 
 
— Vi skal også være by fremad-
rettet for den befolkning vi har i 
dag. Vi må antage at de kom-
mende nye borgere i vores by i 
et stort omfang ligner dem vi 
allerede har, herunder på ud-
dannelsesniveau og sociale pa-
rametre, uanset der vil være en 
stærk overvægt af privatboliger 
i vores nye boligmasse. Man 
skal jo notere sig, at den store 
del af de nye boliger, som det 
ser ud pt, bliver lejeboliger, der 
også potentielt kan udløse bo-
ligsikring, men hvor kommunen 
ikke har nogen anvisningsret. 
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-- Kommunen har allerede i dag 
problemer med at finde boliger 
til familier efter skilsmisse og 
andre sociale begivenheder. Vi 
har en interesse i at kunne løse 
denne opgave og sikre vore 
borgere i at kunne fungere som 
forældre og i det hele taget og-
så efter sociale begivenheder. 
For at kunne dette i en by med 
mange flere borgere må vi også 
have flere boliger, hvor kom-
munen har anvisningsret, hvil-
ket vi ikke kan få i nye rent pri-
vate områder, uanset det måtte 
være lejeboliger.  
 
-- At sprede den sociale belast-
ning ud, også til de nye bolig-
områder vil sikre den fornuftige 
kurs, vi har haft i årevis med at 
undgå at få bebyggelser på li-
sten over socialt belastede bo-
ligområder og ghettoer. Hvis de 
eksisterende områder, hvor 
kommunen har hel eller delvis 
anvisningsret, skal modtage 
flere borgere med udfordringer, 
er den øvelse sværere.  
 
Fra et befolkningsmæssigt stør-
re Albertslund, må vi alt andet 
lige antage, at flere (i antal) 
også er udenfor arbejdsmarke-
det eller på anden vis ikke er 
selvforsørgende og derfor tæller 
med i de kritiske procenter, når 
man identificerer socialt bela-
stede boligområder. Hvis ikke 
antallet af boliger, hvor kom-
munen har anvisningsret følger 
med op, vil belastningen af de 
eksisterende områder øges. 
 
 
 

-- Hjemtagelse af borgere som 
er i midlertidige botilbud eller 
på anden vis har social foran-
staltning, forudsætter boliger at 
hjemtage til. Det vil også her 
være godt at kunne ’sprede ud’ 
i hele byen, herunder i de nye 
boligområder. 
 
Der gælder jo det, at almene 
boligområder bygges med en 
delvis kommunal finansiering 
og lånegaranti,  - vil dette blive 
et problem? nej , og det vil 
sandsynligvis ikke engang kom-
me i konflikt med det politisk 
vedtagne låneloft på 20.000 kr 
pr   borger i kommunen al den 
stund at antallet af borgere vil 
stige kraftigt netop i omtalte 
områder. 
 
Vi har jo også som socialdemo-
krater en forpligtelse til at sikre 
borgmesterposten og magten i 
årene, der kommer. Og kigger 
man ud i landet er det tydeligt, 
at der er sammenhæng mellem 
andelen af almene boliger og 
hvor der er en socialdemokra-
tisk borgmester, særligt har det 
været tydeligt på Vestegnen 
hvor de nærmest har bygget 
sig væk fra magten i Tåstrup 
og Glostrup. 
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Af Jette Kammer Jensen 
 
Skybrudsplan. 
Hvis du har tegnet en forsikring 
mod brand, så har du måske 
set på din præmieopkrævning, 
at der optræder ”afgift til 
Stormrådet”. Det er til en kol-
lektiv ordninger for skader ved 
stormflod og oversvømmelser. 
Du har så mulighed for at søge 
erstatning for evt. skader, hvis 
din bolig eller ejendom tager 
skade ved stormflod eller over-
svømmelse. Ordningen omfat-
ter i øvrigt også stormfald, når 
træer i skov vælter i stor stil. 
 
Det er den enkelte husejer, der 
har ansvaret for at sikre sin 
ejendom og sine værdier, så 
Stormrådet kan kun yde erstat-
ning ved katastrofer. Men det 
er jo ikke altid, at det er nok – 
de kræver flere går sammen 
om at sikre sig. 
 
Det er Stormrådet, der har an-
svaret for den ordning, og jeg 
er medlem af Stormrådet, og 
har været det i ganske mange 
år, og er netop udpeget for 
endnu en 4-årig periode. 
Vi følger nøje med i ”ekstremt 
vejr”, altså flere storme, mere 
regn og dermed flere over-
svømmelser. Og fremtiden ser 
bestemt ikke lys ud på det om-
råde – det bliver kun værre! 
 
Derfor blev jeg rigtig glad, da 
jeg kunne læse, at Albertslund 
kommune nu er i gang med en 

skybrudsplan, som sendes i hø-
ring i 8 uger. 
 
Indledningen til sagen ly-
der: 
Albertslund Kommune skal gø-
res robust, så byen kan modstå 
fremtidens klimaforandringer.  
 
Generelt forventes mere og 
kraftigere regn, tørke, varme-
øer, stigende grundvandsstand, 
mere vind samt stigende hav-
vandsstand og stormflod i frem-
tiden.  
 
Kommunens største udfordring 
fremover bliver formentlig kraf-
tigere nedbørshændelser. Da 
terrænet i Albertslund Kommu-
ne er meget fladt, skal sky-
brudsvand håndteres ved lokal 
tilbageholdelse, f.eks. opmaga-
sinering i mindre lokale lavnin-
ger, i vejbede og grøfter, i fa-
skiner eller i rørbassiner. 
 
Forvaltningen har vurderet, at 
det er nødvendigt at udarbejde 
en skybrudsplan, da analyser 
har vist, at skaderne fra sky-
brud vil kunne forventes at tre-
dobles over de næste 100 år.  
 
Analyserne viser også, at der er 
god tid til at indarbejde de nød-
vendige skybrudstiltag. Der er 
blandt andet blevet udført ana-
lyser for alle potentielle byud-
viklingsområder i kommunen, 
der i forbindelse med realise-
ring skal skybrudssikres på 
baggrund disse analyser. Den 

Set – ikke fra sidelinjen, men fra referater 
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øvrige skybrudssikring af kom-
munens offentlige arealer vil 
blive udført i forbindelse med 
kommende større anlægspro-
jekter på veje, stier og grønne 
områder. 
Forslaget til Skybrudsplanen 
kan ses på: 
https:albertslund.dk/
oplevalbertslund-test og 
omfatter følgende 
 
1)  Albertslund skal Skybruds
 sikres, 
2)  Udfordringer/Konkrete 
 udfordringer i Albertslund 
 Kommune 
3) Udfordringer/ Risiko
 kortlægning - kortlæg-
 ning af risiko for over-
 svømmelse, 
4)  Klimatilpasning & sky
 brudssikring/ service
 niveau Hverdagsregn, 
5)  Klimatilpasning & sky
 brudssikring/ service
 niveau Skybrud, 
6) Implementering/Master
 planer for indsatser ved 
 skybrudssikring, 
7) Implementering/ 
 Skybrudssikring ved  
 byudvikling, 
8)  Implementering/Hvem 
 har ansvaret for hver-
 dagsregn, 
9) Implementering/Plan-
 grundlag og tidshorisont 
 for projekter. 
 
Penge for at passe dit eget 
barn!! 
De Konservative havde stillet 
et forslaget: 
- at Albertslund Kommune ind-
fører tilskud til pasning af egne 

børn i alderen 0-2 år i medfør 
af § 86 i lov om dag-, fritids- 
og klubtilbud. 
- at tilskuddet fastsættes til 
7.000 kr.  pr. md 
Begrundelsen for forslaget ly-
der: 
”Vi finder, at vi, som den bør-
nekommune Albertslund er, bør 
have forskelligartede tilbud til 
forældrene i forhold til pasning 
og ikke kun tilbyde de kendte 
og institutionsprægede løsnin-
ger som pasning i vuggestue, 
børnehave eller dagpleje. 
 
Forældre har i dag mere og 
mere fokus på den værdi, som 
ligger i for en stund at priorite-
re børn frem for uddannelse og 
karrierer, og det ønsker vi at 
understøtte. Vi vurderer ligeså, 
at muligheden for tilskud til 
pasning af egne børn kan have 
positiv effekt på tiltrækning af 
nye unge familier til kommu-
nen. At vi så samtidig kan af-
hjælpe et kommende tryk på 
kapaciteten i vores dagtilbud, 
er kun et ekstra plus. 
Med forslaget giver vi mere fri-
hed til forældrene, lettere pres-
set på kapaciteten i vores dag-
tilbud og sænker kommunens 
udgifter til det enkelte barn.” 
 
Min umiddelbare reaktion er, at 
de Konservative angiveligt ikke 
kender de gældende regler for 
barselsorlov og forældreorlov 
med barselsdagpen-
ge. Skal der så 
7.000 kr. oveni? 
Ordningen skal så 
gælde  for de o-2-
årige, men de går da 
ikke i børnehave!! 
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Lars Gaardhøj, spidskandidat
(A) til Region Hovedstaden  
 
Danmark har som resten af 
verden snart kæmpet med co-
rona-virussen og særligt i de-
cember har det været rigtig 
slemt med mange indlagte på 
vores hospitaler.  
 
Vi har haft flere end 500 ind-
lagte alene i hovedstaden, og 
det har udfordret vores kapaci-
tet, så vi i december igen måt-
te udskyde alle ikke-akutte be-
handlinger. Rigtig ærgerligt for 
borgere, der ventede på ny 
hofte, knæoperation eller lig-
nende. Det er jeg ked af, men 
det har været nødvendigt. Og 
jeg kan også love, at lige så 
snart, vi igen kan behandle, vil 
vi gøre, hvad vi kan for at ind-
hente det udskudte.  
 
Værst så det ud op til jul med 
mange indlagte, mange døds-
fald og vi frygtede, at stignin-
gen i antallet smittede bare 
ville forsætte. Ikke mindst fordi 
man kunne frygte, at dansker-
ne ikke ville følge anbefalinger-
ne, når det blev jul og nytår. 
 
Men danskerne opførte sig rig-
tig godt, og vi oplever her efter 
årsskiftet, at smittetallet daler 
svagt, men antal indlagte er 
stadig højt og antallet af døde 
vokser forsat. Men det går i 
den rigtige retning, selvom vi 
aktuelt er meget optagede af, 

at den engelske mutation af 
virussen endelig ikke må få fat 
her. Det håber jeg, vi lykkes 
med ved hjælp af restriktioner, 
testning og opsporing. 
 
Et lys i mørket er, at vi lige op 
til nytår fik de første vacciner til 
landet. Og vi ruller et stort vac-
cine setup ud i Region Hoved-
staden. Først vaccinerede vi på 
plejehjem, frontpersonalet på 
hospitaler og sårbare ældre er 
vi nu i gang med. Der oprettes 
vaccinecentre, og vaccine pop-
up klinikker, der hvor der me-
get smitte, bl.a. en pop-up i 
Albertslund.  
Status her den 15. januar er, at 
mere end 130.000 danskere, og 
snart 50.000 borgere i Region 

Nu skal vi have bugt med covid-19 og hverdagen 
tilbage! 
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En tand til 

Claus Heje 
Socialdemokratisk kan-
didat i Taastrup Kred-
sen til Region Hoved-
staden 
 
Vi skriver nu 2021, 
og jeg vil starte med at ønske 
jer alle et godt nytår. 2021 er 
valgår, og spændingen stiger.  
Vi har nu fået Lars som spids-
kandidat til valget, og et stort 
tillykke skal lyde herfra. Der er 
megen politik, jeg gerne vil 
snakke med jer om, og i det he-
le taget vil jeg gerne i gang med 
at føre valgkamp, men lige nu 
foregår det meste jo bag en 
skærm, hvor vi kan mødes med 
hinanden virtuelt.  
 
Gudskelov er der flere, der kom-
mer med spørgsmål til mig. Se-
nest blev jeg spurgt om, hvor-
dan det går med lægemanglen 

Hovedstaden er vaccineret. Vi 
har meget stor kapacitet, ene-
ste udfordring er at få tilstræk-
keligt med vaccine. Men tro 
mig, når den kommer til landet, 
bliver den lynhurtigt rullet ud til 
borgere. Det er fornem indsats 
af personalet i regionen, kom-
muner og praktiserende læger, 
der gør det muligt at Danmark 
er det land i EU, der vaccinerer 
flest og hurtigst.  
 
Lykkes alt som det skal, er 
danskerne vaccinerede inden 
sommerferien. Og det tror jeg, 
vi er rigtig mange der ser frem 

til, for så kan vi også få hverda-
gen tilbage. Besøge venner, 
familie, tage på Brøndby stadi-
on, måske holde ferie i udlan-
det og meget, som vi savner.  
Men vi kan også komme i gang 
med politisk aktivitet, møde 
vælgerne og komme i gang 
med valgkampen til kommune- 
og regionsvalget i november.  
 
Det skal vi jo vinde og jeg glæ-
der mig som ny spidskandidat 
til regionen at føre valgkamp 
sammen med gode folk i Al-
bertslund.  
 
Godt nytår!  

på Vestegnen. Jeg kan komme 
med det glædelige budskab, at 
det går den rigtige vej:  
 
I skrivende stund er der 1.079 
praktiserende læger i Region 
Hovedstaden. I 2021 forventes 
dette tal at stige til 1.116 med 
en ekstra reserve til udsatte 
områder. Bag disse tal gemmer 
sig det faktum, at det er blevet 
nemmere at få sin egen fami-
lielæge. Også her på Vesteg-
nen. Vi er ikke helt i hus, men 
vi er på rette vej, hvilket først 
og fremmest er vores fortjene-
ste i Region Hovedstaden, hvor 
man har tiltrukket flere til at 
være praktiserende læger på 
flere forskellige måder.  
Det er med andre ord blevet 
nemmere at få sin egen fami-
lielæge. Nu skal vi holde fast 
og sikre at der kommer prakti-
serende læger i takt med den 
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befolkningstilvækst, der er i vo-
res kreds. 
 
Jeg tror på, at trods samme 
valgdato, så føres regions-
rådsvalget tidligere end 
kommunalvalget: Årsagen er 
den enkle, at i de sidste uger af 
valgkampen, så overstråler det 
helt nære kommunale den fjer-
nere region. Derfor vil jeg ger-
ne i gang. Uanset det er kom-
mune og region tæt forbundet. 
Mange opgaver binder dem 
sammen. Ikke mindst drejer 
det sig om opgaver om sund-
hed. 
Det er kommunerne, der har 
ansvaret af tandplejen for 
børn og unge under 18 år. 
Jeg har ofte undret mig over 
hvorfor netop tandpleje ikke er 
gratis så snart man fylder 18 
år? Så megen af vores sundhed 
går igennem god mundhygiej-
ne, så hvorfor skal vi betale for 
besøg hos tandlægen? Infektio-
ner kommer ofte ind i kroppen 
via tandkødet. Infektioner, som 
nogle gange kan være fatale. 
Derfor kan jævne besøg hos 
tandlægen være et vigtigt ele-
ment i den enkeltes sundhed 
og, i det hele taget, det gode 
liv. 
 
Men det er så dyrt, at det virke-
ligt skiller os på pengepungen. 
Hvordan kan en hjemløs eller 
en socialt udsat nogensinde få 
råd til at betale for en af de be-
handlinger, der helt naturligt 
kommer, når vi bliver ældre?  
Kommer man i økonomisk be-
kneb, er det ofte på tandplejen, 
at man sparer penge, og det er 

jo begyndelsen på en nedadgå-
ende spiral. Derfor er det her 
hos dem, vi må starte med gra-
tis tandpleje. 
 
Jeg mener, at gratis tandpleje 
er den næste store tue, vi skal 
bestige i sikringen af den frie 
og lige adgang til sundhed. Jeg 
ved, at det er et langsigtet mål, 
men det er nu, vi skal begynde. 
Ikke kun fordi, at den lige ad-
gang til sundhed også skal gæl-
de tandpleje, men også fordi 
det er en præventiv indsats, 
der kan øge livskvaliteten for 
den enkelte, og mindske udgif-
terne andre steder i sundheds-
væsenet.  
 
Vi begynder med de mest ud-
satte, sådan som vi allerede gør 
i eksempelvis Albertslund kom-
mune, men det skal da være 
det samme i hele regionen. Og 
så en´tand til: målet er gratis 
tandpleje til alle. Det er ikke 
et mål, vi kan nå på kort tid, 
men vi starte med at hjælpe 
dem, der har det sværest når 
der skal lægges en krone, bores 
et hul.  
 
Jeg tænker, at en anden mulig-
hed var at starte med at hæve 
alderen for gra-
tis tandbehand-
ling lidt efter 
lidt.  
 
Hele tiden en 
tand til, det vil 
jeg skrive mere 
om senere.  
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Farvel til 2020 - et år vi ikke vil savne.  

Af Gunvor Wibroe, Folketings-
kandidat for Taastrupkredsen 
 
Først og fremmest ønsker jeg 
alle et godt nytår. 2020 var et 
svært år, hvor der blev vendt 
op og ned på vores hverdag. 
For blot et år siden var der in-
gen, som i deres vildeste fanta-
si kunne forestille sig et Dan-
mark med lukkede skoler, dag-
institutioner, arbejdspladser, 
kulturinstitutioner, idrætsklub-
ber og grænser. Med hjem-
sendte medarbejdere, instituti-
ons- og skolebørn. At beboerne 
på landets plejecentre ikke 
kunne få besøg af deres børn, 
børnebørn og oldebørn pga. 
smittefare og stor risiko for al-
vorlig sygdom. Og ord som co-
rona, covid-19, smittetryk, 
værnemidler og albue-hilsen 
blev almindelige i vores daglige 
tale. Alt sammen på grund af 
en uhyggelig og meget uventet 
pandemi. 
 
 
Ingen af os glemmer, hvor vi 
var den aften i marts 2020, 
hvor Mette Frederiksen lukkede 
Danmark ned. Et indgribende 
men også et helt nødvendigt 
tiltag. Siden hen har mange af 
os oplevet at have covid-19 
helt tæt inde på livet. Der er 
ingen tvivl om, at 2020 har 
været et hårdt og usikkert år. 
Og de kommende måneder bli-
ver fortsat slemme. Men der er 
heldigvis lys forude! For i de-
cember kom vaccinen endeligt,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
og over hele landet vaccineres 
vores ældre og mest udsatte 
medborgere samt frontperso-
nale i tusindvis. Det giver håb 
for det nye år. 
 
Vi har mange ting at se frem til 
i det kommende år. Regeringen 
arbejder på højtryk med en 
“velfærdslov”, som skal sikre, 
at pengene følger med, når vi 
får flere børn og ældre. I sin 
nytårstale fremhævede Mette 
Frederiksen lokalsamfundene 
og vigtigheden af, at der er po-
liti, uddannelser og ordentlig 
lægedækning overalt i Dan-
mark. Et stærkt og vigtigt bud-
skab for Albertslund og Vesteg-
nen, hvor der flere steder 
mangler ordentlig lægedæk-
ning med risiko for, at det bli-
ver værre, fordi mange prakti-
serende læger går på pension i 
de kommende år.  
 
 
Det er en bekym-
rende udvikling, 
som der skal sæt-
tes ind overfor 
nu.  
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På trods af de udfordringer 
Danmark har stået overfor i 
2020 har regeringen vist sig 
yderst handlekraftig. Og her vil 
jeg særligt fremhæve to vigti-
ge politikområder.  
 
Det ene er regeringens pensi-
onsaftale eller Arne-pensionen, 
hvor folk med lange og opsli-
dende arbejdsliv får retten til en 
tidligere pension. En social ret-
færdig og meget socialdemokra-
tisk aftale til gavn for dem med 
de længste og hårdeste ar-
bejdsliv. Aftalen har været læn-
ge undervejs og er en hjertesag 
for Socialdemokratiet. Og jeg 
tror, at vi var mange, som den 
dag i oktober sidste år drog et 
lettelsens suk, da aftalen ende-
lig blev en realitet.  
 
 
 
Det andet område jeg vil frem-
hæve er regeringens arbejde 
for klimaet og den grønne 
omstilling. Klimaforandringer 
er uden sammenligning den 
største fælles udfordring, som vi 
og resten af verden står over-
for. Folketingets partier har me-
get forskellige dagsordener, når 
det gælder at prioritere klimaet. 
Men det er alligevel lykkes re-
geringen at få et massivt flertal 
bag en bred klimaaftale med 
bl.a. en slutdato for olieproduk-
tion og gasudvinding i Nordsø-
en, to energi-øer med havvind, 
mere affaldssortering, etable-
ring af 15 nye natur-
nationalparker og urørt skov. 
 
 

Alt sammen gode grønne tiltag 
til gavn for klima, miljø og bio-
diversitet. Og netop klima, 
miljø og biodiversitet er et 
område, hvor Albertslund er 
helt i front. Med en målsæt-
ning om at blive CO2-neutral 
allerede i 2025 er kommunen 
en af de allermest ambitiøse 
kommuner i Danmark, når det 
gælder klima og grøn omstil-
ling. Massive klimaforandringer 
gør det meget sværere for 
mennesker og dyr at leve på 
vores klode! Og destabilisering 
af klimaet har en social slag-
side, hvor de mennesker, der 
har mindst, rammes hårdest. 

Derfor er en ambitiøs klimapoli-
tik socialdemokratisk DNA. 
 
 At de store skal passe på 
de små!  
 
Klima, miljø og biodiversitet er 
et centralt fokus nu og vil være 
det i fremtiden, og her skal Al-
bertslund som det grønne fyr-
tårn presse på for, at regerin-
gens klimapolitik er ambitiøs til 
gavn for vores børn og børne-
børn. 
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Nu har vi sagt farvel til 2020, et 
år, som de fleste af os ikke vil 
savne. Men et ord, som jeg dog 
vil tage med mig fra 2020, så 
må det være "samfundssind". 
Et ord der på alle måder rum-
mer det fineste ved vores sam-
fund. At vi passer på hinanden. 
På tværs af generationer, natio-
naliteter og størrelsen på pen-
gepungen.  
 
Samfundssind er, at vi passer 
på vores svageste og på dem, 
vi ikke kender. At vi holder 
sammen! Corona-nedlukningen 
har også været et forstørrelses-
glas i forhold til den udbredte 
ensomhed i Danmark. Noget 
der altid har eksisteret, men 
som måske er blevet mere ud-
bredt og forstørret i de seneste 
mange år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensomhed kan nemlig ram-
me alle, og undersøgelser vi-
ser, at den i værste fald kan 
føre til selvskade, angst, de-
pression og selvmordstanker. 
Ensomhed er derfor et alvorligt 
problem for den enkelte og 
samfundet som helhed. Det er 
tabubelagt at føle sig ensom-
hed, men corona har været en 
god katalysator til at få os til at 

tale om ensomhed. At nedbry-
de tabuet og skammen. Det er 
en god begyndelse i forhold til 
det politiske og civilsamfundets 
arbejde med at forebygge, 
dæmme op for og bekæmpe 
ensomhed.  
 
Det er svært at vide, hvad 
2021 bringer, men det bliver et 
år med flere spændende begi-
venheder. Med politiske bril-
ler er den største nok regi-
ons- og kommunalvalget, 
hvor Socialdemokratiet i 
Albertslund stiller med 
borgmester Steen Christi-
ansen og 17 dygtige kandi-
dater.  
 
Jeg er sikker på, at Socialde-
mokratiet med et stærkt valg-
program med fokus på bl.a. 
byudvikling, klima og miljø, 
børn og ældre, kultur og fritid 
samt socialt udsatte borgere 
får et godt valg.  
 
Rigtig godt nytår, pas godt 
på jer selv og hinanden - og 
på forhåbentlig snarligt 
gensyn her i 2021. 
 
 
Gunvor Wibroe | Kampagnele-
der og kommunikationskonsu-
lent | M.A. | Folketingskandi-
dat for Taastrupkredsen (S) | 
Medlem af kommunalbestyrel-
sen på Frederiksberg | For-
mand for Tine Bryld Prisen | 
Landsbestyrelsesmedlem i 
KFUK’s Sociale Arbejde | Be-
styrelsesmedlem i Reden |  
 
gwibroe@gmail.com |  
+45 29 91 77 11 |  
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                            KOM MED PÅ HOLDET 

 
 

DIN  MAILADRESSE  ER  VIGTIG 

 
Hvis du ikke får nyhedsbrev fra formanden og borgmesteren, er 
det tegn på, at din mailadresse ikke er rigtigt registreret. 
 
I år vil der være vigtige afstemninger, som foregår på internettet, 
f.eks. om opstilling af kandidater til kommunalvalget. 
 
Derfor er det vigtigt, at din mailadresse er rigtig og personlig. 
 
Man kan tjekke og ændre sin mailadresse   på  www.s-aktiv.dk  
eller ved henvendelse til Else.   Elseboel@stofanet.dk 
 

 
I forbindelse med regionsrådsvalget er jeg ved at 
samle et hold af aktive i såvel Albertslund parti-
forening som Høje Taastrup partiforening.  
Vi er allerede nogle stykker, men vil gerne være 
flere.  
 
Som en del af holdet kommer du med i en spæn-
dende valgkamp og kan være med til at forme vores politik, lige 
som at du får organisatorisk erfaring og hjælper mig med alle mu-
lige praktiske opgaver.  
 
Og der er mange opgaver, som jeg håber på din hjælp til.  
 
Efter valget håber jeg, at du vil være med i min baggrundsgruppe. 

 
Venlig hilsen 
 
Claus Heje 
Vibevej 1    2630 Taastrup 
Tlf.: 21 23 08 58  
E-mail:   Ch_dk@hotmail.com   
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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 
Ole Borgstrøm  Tlf.: 50 84 60 60 
E-mail: Ole_b@msn.com 
 
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 

Generalforsamling – sæt kryds i kalenderen 
 
Vi planlægger at holde en generalforsamling den 19. april kl. 
19.00 i Rådhusets kantine. 
 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det bliver muligt at gen-
nemføre den som et fysisk møde på dette tidspunkt. Bestyrelsen 
vil følge corona-situationen og overveje alternativer.  
 
Men sæt et foreløbigt kryds i kalenderen den 19. april. Nær-
mere følger i næste nummer af S-posten – og i partiforenin-
gens nyhedsbreve. 
 
På generalforsamlingen skal vi bl.a. stemme om det kommunalpo-
litiske program, tage stilling til indstillinger fra Kandidatudvalget 
om eventuelt at supplere kandidatlisten og høre beretninger fra 
borgmester og bestyrelse. Der er også valg til bestyrelsen, kon-
gresdelegerede m.fl. 
 
Venlig hilsen 
Flemming Jørgensen     formand 



S-posten Side 22 

 

 

KALENDER: 

 
Februar  
 
9  Kommunalbestyrelsesmøde,  Rådhuset kl. 18.00 
10. Bestyrelsesmøde,  virtuelt kl. 20.00 
16.   Uddeling af kandidathæftet til medlemmerne 
25.   Medlemsmøde med præsentation af kandidaterne  TID og Sted oplyses i hæftet 
 
 

Marts 
 
9  Kommunalbestyrelsesmøde,  Rådhuset kl. 18.00 
10. Bestyrelsesmøde,  virtuelt kl. 20.00 
15.   Deadline til s-posten 
2.-23  Urafstemning om placering af kandidaterne på listen  (virtuelt) 
24. Resultatet af urafstemningen offentliggøres i nyhedsbrev til medlemmerne 
28.   S-posten uddeles.  
 

      Velkommen til den Virtuelle verden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Din mailadresse er den bedste vej til  
information i disse coronatider 

 
 

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 
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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: 
tct@albertslund.dk 
 
Tlf.: 30 56 66 30 
E-Mail: cbojelarsen@gmail.com 

   

    

   

   

   

   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

Folketingskandidat   Gunvor Wibroe   29 91 77 11  gwibroe@gmail.com  

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  Flemming Jørgensen (f) 
Snebærhaven 48 
Tlf.: 25 39 83 23 

E-mail: 
Flemming.snebar48@gmail.com 
  

Næstformand Aase Elkott (f) 
Snebærhaven 56 
Tlf.: 20 43 34 84 

E-mail: 
aase@prime-asp.com 
 

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

E-mail: 
elseboel@stofanet.dk 

Sekretær: Nikolaj K. Carlsen (f) 
Nyvej 31 st. tv,  
Tlf.: 60 60 78 68  

E-mail: 
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com 

Bestyrelses-
medlemmer: 

Britta S. Jørgensen  
Snebærhaven 48 
Tlf.: 23 72 14 03 

E-mail: 
Britta.snebar48@gmail.com 

 Claus Heje 
Vibevej 1    2630 Taastrup 
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  
  

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

E-mail: 
Ole_b@msn.com 

 Henrik Seidenfaden 
Albertslundvej 10 
Tlf..: 22 40 90 97 

E-mail: 
Henrikseidenfaden@mail.dk 

Suppleanter:   

 Ulla Nielsen 
Bjørnens Kvt. 6D 
Tlf..: 31 65 85 00 

E-mail: 
Ulla-nullert@hotmail.com 

   

   


