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 December 
 
2 Møde i social– og sundhedspoli-
 tisk baggrundsgruppe, Sundheds
 huset kl. 19.21 
 Kontakt Paw 2 dage før mødet 
 ved deltagelse 
9. Bestyrelsesmøde, Sundhedshu-
 set, Cafeen, kl. 19.00 
10.    Kursus for potentielle kandida-
 ter, Rådhuset kl. 19.30 
15  Kommunalbestyrelsesmøde, 
 Rådhuset kl. 18.00 
24.    Juleaften—  kl. ca 16 rundt om
 kring i de små hjem 
31.    Deadline for aflevering af stiller
 lister for kommende  
 kandidater til kommunalvalget  
 (afleveres hos Else Boel) 
31. Deadline for aflevering af forslag 
 til kommunalpolitisk program 
 (mailes til formanden) 

  
Velkommen til kredsens  
nye folketingskandidat 

Gunvor Wibroe 
(læs portrættet s. 3) 

 
Steen har skrevet en fin artikel 
om coronasituationen i Alberts-

lund og om de mange nye bygge-
projekter rundt omkring i byen. 

 
 

Hvis du ikke var med til general-
forsamlingen, kan du her læse 

referatet fra mødet s. 7 

 
 

 
 

Redaktionen og bestyrelsen 
ønsker alle vore medlemmer en 

rigtig dejlig jul  
og et godt og forhåbentlig  

coronafrit nyt år 

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  

Indhold: 
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Mink og Corona .......................... side 20 
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Mailadresse—vigtig besked ........ side 23 

Udenlandske arbejdstagere skal 

sikres bedre boligforhold ............ side 24 
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Kalenderen .................................. side 26 
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Indmelding til partiforeningen 
 
Fremover foregår indmeldelse via 
foreningens hjemmeside: 
Www. Socalb.dk 

Vær med  
i fællesskabet 
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Jeg hedder Gunvor Wibroe 

og er jeres nye folketings-

kandidat.  

 

 

 

Stor TAK for tilliden, jeres opbakning og ikke mindst gæstfrihed. I 

kan tro, at det betyder meget for mig. Grundet corona er det ikke 

så let at mødes, og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at 

præsentere mig selv, og hvad jeg står for. 

 

Jeg har i de sidste syv år siddet i byrådet på Frederiksberg, hvor 

jeg har haft mange tunge ordførerskaber. Jeg har tidligere været 

ordfører for børne-, mønsterbryder- og boligområdet. I dag er jeg 

kultur- og fritids ordfører, by- og miljøordfører (herunder også kli-

maordfører) samt socialordfører. Jeg har derfor hands on politisk 

erfaring, masser af gode resultater og ikke mindst netværk med 

mig i “rygsækken” fra den politiske verden og civilsamfund. 

 

Mit politiske kompas er grundlæggende, at De store skal passe på 

de små. Derfor bruger jeg - ved siden af mit virke som kommunal-

politiker - al min fritid på socialt arbejde. Jeg sidder i bestyrelsen 

for Reden København, i landsbestyrelsen for KFUK’s Sociale Arbejde 

og er formand for Herberget Overførstergården i Gentofte. Et her-

berg som hjælper hjemløse med misbrug og psyko-sociale vanske-

ligheder. I 2018 blev jeg ydermere valgt som formand for Dan-

marks store socialpris, Tine Bryld Prisen. Et formandskab jeg over-

tog efter tidligere udviklingsminister og formand for OSCE, Helle 

Degn. 
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Som I kan læse brænder jeg for socialområdet. Og jeg har arbejdet 

for at få det sociale perspektiv med i andre politikområder som 

f.eks. sundheds-, kultur- og børne- og ungeområdet. Det kan være 

at få udsatte børn unge med i foreningslivet, bekæmpe unges og 

ældre ensomhed og sociale isolation, gældsrådgivning og fokus på 

ulighed i sundhed herunder gratis tandlægebehandling til udsatte. 

 

Helt overordnet: Vi skal gøre, hvad vi kan for at løfte mennesker, 

der har det svært ind i fællesskabet OG sikre, at de mest udsatte 

har et værdigt liv. Når det gælder klima-, miljø- og biodiversitets- 

dagsordenen, så står Albertslund allerede stærkt. Klima, luft- og 

støjforurening og biodiversitet er også hjerteblod for mig og noget 

jeg allerede har knoklet for lokalt og en dagsorden, jeg vil kæmpe 

for landspolitisk. Jeg har flere mærkesager, som jeg mener er vigti-

ge for Albertslund og Vestegnen herunder:      

 

* Udsatte skal løftes med i fællesskabet og et værdigt liv til de 

 mest udsatte 

* Bekæmp ulighed i sundhed 

* Fokus på social isolation og sårbare unge og ældre 

* Investér i cyklisme, infrastruktur og offentlig transport 

* Og selvfølgelig massive investeringer i klima, miljø og biodi-

 versitet  

Men politik er noget vi skal udvikle i fællesskab, og jeg glæder mig 

til, at vi skal mødes og tale om jeres hverdag, og hvad vi kan gøre 

landspolitisk til gavn for Albertslund og Vestegnen.  

 

Privat er jeg gift med Mads og har tre drenge Storm, Thor og Bjørn. 

  

Jeg har lavet kampagner i 18 år i bl.a. Amnesty International, Soci-

aldemokratiets partikontor og Folkekirkens Nødhjælp. I 2012 var 
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jeg ydermere frivillig for Barack Obama og var del af hans kampag-

ne i svingstaten Ohio. Jeg har aktivisme i blodet og nyder at arbej-

de sammen med frivillige ildsjæle, som er hjertet i enhver vellykket 

valgkamp.  

 

Afslutningsvis, Albertslund har som en del af Taastrupkredsen en 

stolt tradition med at være repræsenteret i Folketinget ved tidl. for-

mand for folketinget Svend Jakobsen og ved tidl. skatte-, finans- og 

udenrigsminister Mogens Lykketoft. Den tradition vil jeg knokle for 

at videreføre sammen med jer.  Vil I vide mere om mig, så kan I 

finde mig på facebook, Twitter og på gunvorwibroe.dk. I er også 

velkomne til at skrive til mig på gwibroe@gmail.com  

 

 

Gunvor Wibroe | Kampagneleder og kommunikationskonsulent | 

M.A. | Medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg | Formand 

for Tine Bryld Prisen | Landsbestyrelsesmedlem i KFUK’s Sociale 

Arbejde | Bestyrelsesmedlem i Reden | gwibroe@gmail.com | 

 +45 29 91 77 11  linkedin.com gunvorwibroe |  
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-Omskæringsdebatten på generalforsamlingen 

Kære Alle 

Tak for en god, alvorlig og respektfuld debat på vores generalforsamling i 

oktober. Jeg er glad for at kunne konstatere overvejende principiel enig-

hed. Og jeg er fuld af respekt for andre vurderinger end min af, hvilke po-

litiske skridt tiden er moden til at tage i sagen.  

Vores fine debat, med alle de følelser vi hver især har på så sprængfarlig 

en dagsorden, er befriende og styrkende for vores lokale demokrati i parti-

et. Tusind tak for det og for støtten til at bestyrelsen løfter en frugtbar 

snak med partiets hovedbestyrelse på spørgsmålet. 

 

Kammeratlige hilsner Paw  

 
Svar fra Hovedbestyrelsen d. 17. november 2020 
 
Tak for jeres udtalelse om drengeomskæring, som vi har behandlet på vores hovedbe-
styrelsesmøde fredag den 13. november. 
 
Spørgsmålet om omskæring af drenge af ikke-medicinske årsager har også tidligere 
været debatteret i Socialdemokratiet. Vores øverste myndighed, Kongressen, vedtog i 
2018, at Socialdemokratiet ikke støtter et forbud. 
 
I vedtagelsen hedder det blandt andet, at ”Socialdemokratiet er principielt modstan-
der af omskæring af mindreårige. Det er et voldsomt indgreb over for børn, der ikke 
selv har haft mulighed for at træffe beslutningen. Retten til at bestemme over ens 
egen krop bør gælde for alle. Men vi mener ikke, at løsningen er, at Danmark går 
enegang og indfører et forbud. For spørgsmålet er komplekst, og et forbud risikerer at 
betyde, at omskæringerne alligevel foretages, bare uden at der er en læge til stede.” 
 
Det er vores holdning, at diskussionen om omskæring af drenge ikke bliver til en 
enkeltsag løsrevet vores europæiske historie. Derfor vil det sende et forkert signal, 
hvis Danmark bliver det første land i verden til at forbyde omskæring, også selvom 
det ikke er intentionen bag forslaget. 
 
Omskæring skal selvfølgelig ske på en måde, der er fuldt sundhedsfagligt forsvarligt. 
Derfor har vi bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at opdatere den faglige vejled-
ning om omskæring af drenge med den nyeste viden på området. Den er i øjeblikket i 
høring og skal være endelig færdig i løbet af 2020. 
 
Derfor kan Hovedbestyrelsen ikke støtte udtalelsen. 
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 Referat af Generalforsamling  
Mandag den 19. oktober 2020 kl. 19.00  

i Rådhusets kantine 
 

Der deltog 39 i kantinen og yderligere seks medlemmer via en  
Teams-forbindelse. 

1. Valg af dirigent  
Jørn Jensby blev valg. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. En generalforsamling skal ifølge partiforeningens vedtægter indkal-
des med 10 dages varsel med angivelse af en dagsorden. Denne generalfor-
samling er varslet i S-posten for september 2020, der udkom 25. august. 
Dagsorden fremgår af S-posten for oktober-november 2020, der udkom 22. 
september. Den er således rettidigt indkaldt i overensstemmelse med vedtæg-
terne.  
Supplerende oplyste dirigenten, at der er udsendt en nyhedsmail til medlem-
merne 8. oktober om generalforsamlingen med angivelse af indkomne for-
slag. 
2.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3. Valg af referent 
Aase Elkott 
 
4.      Valg af stemmetællere 
Henrik Seidenfaden, Per Gustafsson, Claus Heje 
 
5.  Beretninger 
 Landspolitisk: Den nyvalgte folketingskandidat Gunvor Wibroe af-
lægger beretning.  
Tryghed – nyt udspil fra regeringen. Fire initiativer, der skal sikre trygheden 
for borgerne. Det vil også få betydning for Vestegnen. Tiltagene skal gå hånd 
i hånd med tilførsel af ressourcer.   
Arnes pension – den kan vi være stolte af. Kommer især mange borgere på 
Vestegnen til gode. Kommer også til at gælde for Arnes kone. Dette er et 
godt indspark fra SF. De stærke skuldre skal bære de største byrder. Det er 
socialdemokratisk DNA. 
Velfærd – minimumsnormeringer. Frikommuneforsøg. Kan måske give 
vores kommuner et incitament til at optimere velfærden. 
Klimapolitik- den mest ambitiøse klimalov i verden. Det er godt politisk 
håndværk. Målene er inden for rækkevidde. Som bagland skal vi  presse på 
for, at forureneren betaler. Her er Albertslund helt fremme. Vi er ikke klima-
tosser men klimasosser. 
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 Regionen v/ Regionsrådskandidat Claus Heje:   
For første gang i mange år blev budgettet godkendt af alle partier.   
Et sundhedshus i Helsingør. 
Ny kræftplan med fokus på patienten, tidlig opsporing, forløb og palliation.  
Råstofplan – grus, der udvindes på Sjælland. 
Ungdomsuddannelser.  
Coronaberedskabet – hvad kan vi lære af pandemiens forløb.  
Medarbejdernes faglighed i fokus – snarere end New Public Management.  
Erhvervsliv – turisme.  
Lægedækning – den lige adgang til sundhed.  
 
 Lokalt v/ Borgmester Steen Christiansen: 
Sexisme fylder rigtig meget. Vi skal erkende, at vi skal have ordentlighed i 
såvel politik som i forhold til borgerne.  
Vi er det regeringsbærende parti og skal derfor gå forrest. Ikke mindst i 
den kommende valgkamp. Der vil være et ekstremt fokus på os og vores 
handlinger, især fra mediernes side. 
Vi er i gang med at stille hold til kommunalvalget.  
Flere partier stiller med helt nye hold, heriblandt SF, Venstre og DF. 
Vi fik helt ekstraordinært en budgetaftale med alle partier efter et supergodt 
forhandlingsforløb. 
Regeringen har sat velfærden først, og netop dette har givet os et bedre ind-
tægtsgrundlag. Vores likviditet er således styrket. 
Budgettet skal understøtte vores bystrategiske udvikling de næste 10-15 år. 
Vi forventer en befolkningstilvækst på ca 15.000 borgere. 
Vi har nedsat en tænketank vedr. tryghed i det offentlige rum. 
 
 Organisatorisk v/ Formand Flemming Jørgensen: 
Corona-situationen og betydningen for arbejdet i partiforeningen  
Begrænsninger i fysiske møder (Hvor mange kan deltage? Hvordan skal vi 
sikre afstand? Hvem må blive hjemme?) 
Udsætte aktiviteter, kampagnedage, møder 
Nye måder (Digitale arbejdsgrupper, Deltage i møder hjemmefra – Microsoft 
Teams eller partiets online-funktion) 
 
Valg af folketingskandidat 
Processen var forsinket pga. Corona 
Seks personer meldte sig, heraf fortsatte fire med at skaffe stillere 
Vi præsenterede de fire i S-posten, i nyhedsbreve og på møder i Albertslund 
og Høje Taastrup 
Afstemning i to runder endte med sejr til Gunvor Wibroe 
Tak til alle fire kandidater for at stille sig til rådighed, og for gode debatter og 
ordentlighed 
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Kommunalvalg 2021 
16. november 2021 er der kommunalvalg. Man skal være betalende medlem 
af Socialdemokratiet senest et år før for at kunne stille op. 
Der bliver skrevet til intro-medlemmer om dette. 
Kursus for potentielle kandidater er i gang 
Flere kandidater er velkomne, og gerne flere kvinder 
Arbejdsgrupperne er i gang med at skrive forslag til program 
 
DSU 
DSU i Taastrup-kredsen (Albertslund og Høje Taastrup) har meget få med-
lemmer 
DSUs landskontor arbejder på at få gang i afdelingen 
Kender I nogle unge ml 15 og 30, der kunne tænkes at være interesseret, så 
send et tip. 
 
Kommende aktiviteter 
Lykketoft om det amerikanske præsidentvalg 22. oktober 19.00 i Musikteat-
ret.  
Gåtur med borgmesteren 24. oktober kl. 11. Mødested: Bakkehuset 
Møder i arbejdsgrupperne – se i S-posten 
Kursus for potentielle kandidater, 27. oktober, 12. november og 10. december 
– nærmere oplysninger hos formanden 
Møde for nye medlemmer 23. november 
Følg med i S-posten, i nyhedsbreve og på Facebook. Facebook: Socialdemo-
kraterne Albertslund 
 
6. Orientering fra arbejdsgrupperne om arbejdet med det kommu-
 nalpolitiske program: 
De fire arbejdsgrupper gav hver en kort orientering om, hvordan det går med 
at udarbejde det kommunalpolitiske program: 
Børnepolitisk arbejdsgruppe v/ Marianne Burchall 
Social- og Sundhedspolitisk arbejdsgruppe v/ Britta Jørgensen  
Miljø-, byudviklings- og erhvervsgruppen v/ Per Sheye 
Kultur- og fritidsgruppen v/ Steen Christiansen 
 
Der er stadig mulighed for indflydelse og deltagelse i arbejdsgrupperne. 
 
7. Indkomne forslag  
Forslag nr. 1: Vedtægtsændring vedr. partiskat, fremsat af bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til §13, 4. afsnit, i vedtægterne: 
Hvis man lider tab i sociale ydelser, kan man søge om fritagelse for at betale 
partiskat hos kassereren.  
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Den samlede ordlyd af § 13, 4. afsnit, er herefter: 
”For vederlag til valgstyrere og tilforordnede vælgere udgør partiskatten 
mindst 300 kr. pr. dag. Hvis man lider tab i sociale ydelser, kan man søge om 
fritagelse for at betale partiskat hos kassereren.” 
Forslaget blev fremlagt af kasserer Else Boel. Det blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag nr. 2: Udtalelse om forbud mod omskæring af drenge 
Paw Østergaard Jensen har fremsendt følgende forslag: 
“Generalforsamlingen opfordrer Folketingets partigruppe til at stemme 
for et forbud mod omskæring af drenge af religiøse, kulturelle eller kos-
metiske årsager. 
Historien fremviser masser af eksempler på, at skikke kan forandre sig, her-
under at religiøse skikke kan reformeres, uden at religionen af den grund for-
svinder eller svækkes. Der ligger ikke en modstand mod udøvelsen af religi-
on, hverken jødisk eller muslimsk i øvrigt i forslaget, udelukkende en bekym-
ring for børns ret til deres egen krop. 
Vi tager samtidigt afstand fra antisemitisme og racisme. 
Vi har i Danmark også forbud mod tatoveringer og andre kosmetiske indgreb 
på børn og unge under 18 år, og det er dette, vi ønsker udvidet til også at om-
fatte omskæring uden sundhedsfaglig begrundelse. Dette er et indgreb, en 
fysisk ændring af kroppen, der ikke kan gøres om og som ville kunne gen-
nemføres frivilligt i voksenalderen, hvis det ønskes af vedkommende selv. 
Hvis den socialdemokratiske folketingsgruppe ikke samlet vil stemme for et 
forbud, anbefaler vi, at medlemmerne fritstilles i denne etiske sag !!” 
Paw Østergaard Jensen, formand social og sundhedsudvalget, begrundede 
forslaget. Forslaget blev debatteret.  
Der blev fremsat ændringsforslag om, at udtalelsen i stedet sendes til Hoved-
bestyrelsen, så debatten kunne tages i partipolitisk sammenhæng. 
Afstemning om Paws forslag som det mest vidtgående forslag:   
For:  11 
Imod: 18 
Hverken for eller imod: 11   
Afstemning om ændringsforslaget om, at udtalelsen sendes til hovedbestyrel-
sen:  
 For: 18 
 Imod 9 
 Hverken for eller imod: 10 
Konklusion: forslaget sendes til Hovedbestyrelsen 
 
Formanden konstaterede herefter, at følgende udtalelse sendes til Hovedbe-
styrelsen: 
”Generalforsamlingen opfordrer Hovedbestyrelsen til at arbejde for et forbud 
mod omskæring af drenge af religiøse, kulturelle eller kosmetiske årsager. 
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Historien fremviser masser af eksempler på, at skikke kan forandre sig, her-
under at religiøse skikke kan reformeres, uden at religionen af den grund 
forsvinder eller svækkes. Der ligger ikke en modstand mod udøvelsen af 
religion, hverken jødisk eller muslimsk i øvrigt i forslaget, udelukkende en 
bekymring for børns ret til deres egen krop. 
Vi tager samtidigt afstand fra antisemitisme og racisme. 
Vi har i Danmark også forbud mod tatoveringer og andre kosmetiske ind-
greb på børn og unge under 18 år, og det er dette, vi ønsker udvidet til også 
at omfatte omskæring uden sundhedsfaglig begrundelse. Dette er et indgreb, 
en fysisk ændring af kroppen, der ikke kan gøres om og som ville kunne 
gennemføres frivilligt i voksenalderen, hvis det ønskes af vedkommende 
selv.” 
8. Godkendelse af omkonstituering i bestyrelsen. Ved generalforsam-
lingen den 15. juni 2020 blev Flemming Jørgensen valgt som formand. Det 
er ikke så hensigtsmæssigt, at mand (Flemming) og kone (Britta) er for-
mand og næstformand, så bestyrelsen har aftalt, at Aase Elkott fungerer som 
næstformand og Britta Jørgensen som almindeligt bestyrelsesmedlem frem 
til generalforsamlingen i april 2021. Generalforsamlingen anmodes om at 
godkende dette. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
9. Valg: 
 Valg af 8 kredsrepræsentanter og 3 suppleanter.  
 På valg var: 
Anne Hultengren, Finn Hultengren, Hans Erik Sølby, Susan Steinhauer, 
Jette Blom-Jensen, Flemming Jørgensen, Mikkel Jensen. 
 
Anne Hultengren, Finn Hultengren, Hans Erik Sølby, Susan Steinhauer og 
Jette Blom-Jensen var villige til genvalg og blev genvalgt. Nyvalgt blev 
Lone Poulsen, Per Sheye og Per Gustafsson. 
 3 suppleanter:  
 På valg var: Lone Poulsen, Per Sheye og Per Gustafsson 
 Britta Schneider Jørgensen, Ole Borgstrøm og Karsten Wenneberg 
 blev valgt som suppleanter. 
10. Valg af 4 regionsrepræsentanter og 3 suppleanter 
 På valg var: 
 Elisabeth Bentzen, Finn Stubtoft, Vibeke Storm Rasmussen, Dorthe 
 Holm 
 De blev genvalgt 
 3 suppleanter: Lone Poulsen, Anne Hultengren og Finn Hultengren 
 De blev genvalgt 
11. Eventuelt 
 Formanden takkede dirigenten for ledelsen af mødet 
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Gruppens Hjørne 

Ved borgmester Steen Christi-
ansen 
 
Corona fylder rigtig meget i 
vores hverdag og på den politi-
ske dagsorden. I skrivende 
stund er de sidste mink ved at 
blive aflivet, mens der forude 
venter et stort politisk opgør på 
Christiansborg om regeringens 
håndtering af beslutningen om 
at alle mink skulle slås ned. Og 
dermed afviklingen af minker-
hvervet i Danmark.   
 
Et andet fokuspunkt har været 
smittetrykket på Vestegnen, 
som i perioder lå voldsomt over 
landsgennemsnittet. Desværre 
lå Albertslund i dagene omkring 
månedsskiftet med det højeste 
smittetryk blandt landets kom-
muner, hvilket også afstedkom 
en del medieomtale i  lands-
dækkende medier. 
 
Indtil nu har smitten i byen 
være diffus – dvs tilfældene har 
kunnet findes overalt i byen. 
Fra slutningen af oktober til et 
stykke ind i november har det 
først og fremmest været unge, 
der har været smittet. Her midt 
i november er det primært æl-
dre, som er smittede.  
 
I forlængelse af det høje smit-
tetal, igangsatte kommunen en 
forstærket kommunikationsind-
sats i vores boligområder i 
samarbejde med boligorganisa-
tioner og grundejerforeninger. 

Sammen med regionen har vi i 
to omgange haft det mobile 
testcenter på besøg. Først ved 
Albertslund Nord og siden i He-
demarken.  

 
Ved første besøg lod 4500 bor-
gere sig teste. Det vidner om 
den store ansvarlighed som 
langt de fleste albertslundere 
ligger for dagen i situationen. 
 
Smittetrykket i Albertslund har 
da også været faldende siden 
starten af november. Det nytter 
helt enkelt at gøre indsats og 
især overholde de basale ret-
ningslinjer myndighederne har 
udstukket.    
 
Det forhøjede smittetryk på 
Vestegnen har fået regeringen 
til at nedsætte en taskforce 
sammen med de 10 kommuner 
og regionen, dels for at overvå-
ge situationen, dels for at udar-
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bejde anbefalinger til regerin-
gen om eventuelle restriktio-
ner. Som I ved, blev de syv 
nordjyske kommuner med flest 
minkfarme delvist lukket ned. 
Regeringen har klart sagt, at 
den er klar til også at gribe ind 
overfor smittetrykket på vest-
egnen.   
 
Forhåbentlig bliver det ikke 
nødvendigt. Det er svært at se 
en delvis nedlukning af kom-
munerne på vestegnen, når vi 
er en så integrerede del af ho-
vedstadsområdet – trafikalt og 
arbejdsmæssigt. 
  
Der er god grund til endnu en 
gang at sige stor tak til vores 
frontpersonale på plejehjem, 
hjemmeplejen, bibliotek- og 
borgerservice, dagtilbud,  sko-
ler, sfo’ere, klubber, botilbud 
mv for en fantastisk indsats for 
hver dag under meget anderle-
des vilkår at levere en fanta-
stisk service til vores borgere. 
Tak skal I ha’.  Bemærk vi 
har endnu ikke haft et ene-
ste smittetilfælde blandt be-
boerne på vores plejehjem. 
Det er helt enestående.  
 
Følg med i udviklingen på kom-
munens FB-side, min FB-side 
eller Albertslund-Posten.  
 
Centret, Fængselsgrunden 
og COOP Byen    
På kommunalbestyrelsesmødet 
i november godkendte vi entre-
prisekontrakt og skema B for 
etape 3 af Albertshøj. Det 
betyder, at der nu er 36 pleje-
boliger til demente borgere på 

vej sammen med 20 almene 
ældreboliger. Derudover kom-
mer der  nye butikker med fa-
cade ud mod Stationstorvet.  
 
Samtidig er Posthusgrunden 
sat til salg og en lokalplan for 
den kommende bebyggelse på 
grunden sendt i høring.  
Det betyder, at udviklingen af 
Albertslund Centrum nu tager 
fart. City Con, som ejer cen-
tret, har fået ny skandinavisk 
ledelse,  der er meget interes-
seret i at skubbe til udviklingen 
af centret. Så der skulle kom-
me nye initiativer først i det 
nye år.  
 
Fængselsgrunden er også 
inde i en god gænge. Entrepre-
nørvirksomheden A.Enggaard, 
der er en familieejet virksom-
hed fra Nordjylland,  har købt 
grunden sammen med pensi-
onskassen PFA. De to vil i for-
ening stå for udviklingen af 
grunden. De har til en vis grad 
specialiseret sig i at omdanne 
gamle, ikoniske bygninger og 
arealer til nye bydele.  
 
Freja, statens ejendomssel-
skab, er ved at afslutte en så-
kaldt SAVE-registrering af de 
bygningsmæssige værdier på 
grunden. Freja er også  ved at 
afslutte en arkitektkonkurrence 
om udviklingen af grunden. 
Begge dele skal danne grund-
lag for den kommende master-
plan og lokalplaner for områ-
det. 
COOP Byen er fortsat under 
udvikling. Masterplanen er i 
høring i de her uger med for 
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ventet stillingtagen på KB i fe-
bruar eller marts. COOP Byen 
er med sine 1800 boliger en 
ordentlig mundfuld. Også for 
COOP  som derfor omkring års-
skiftet forventes at offentliggøre 
en aftale med en stor, dansk 
pensionskasse om udviklingen 
af den nye bydel.   
 
Børn, børn, børn  
 
Albertslund er Danmarks bedste 
børnekommune, og vi er derfor 
i fuld gang med en proces, hvor 
vi skal vedtage en ny børne – 
og ungepolitik til afløsning for 
den, vi vedtog tilbage i 00’erne.  
 
Processen er forankret i Børne- 
og Skoleudvalget ser ud til at få 
følgende omdrejningspunkter:  
 
Dannelse: Børn skal udvikle 
sig som selvstændige, nysgerri-
ge og kreative mennesker, med 
appetit på livet, læring og ud-
vikling i et demokratisk sam-
fund. 
 
Sundhed og trivsel: Børn skal 
i deres opvækst have de bedste 
muligheder for at få kendskab 
til egen sundhed og egne leve-
vilkår. 
 
Kompetencer: Børn skal sikres 
grundlæggende færdigheder, 
viden og kompetencer. Det 
gælder både bogligt, kreativt, 
socialt og demokratisk. 
 
 
 
 
 

De tre overordnede temaer op-
deles hver især i et individ-
fokus og et fællesskabs-fokus.  
 
Individ: At barnet ses og ud-
vikler sig som et individ 
 
Fællesskabet: At børn danner 
og indgår i positive fællesska-
ber 
 
Det er meningen, at politikken 
skal fungere som en paraplypo-
litik for vores samlede børne- 
og unge indsats baseret på kla-
re værdier og mål.  
 
God jul  
 
Julen er jo mest af alt børnenes 
tid, men også tid til at være 
sammen med familien. Hvor vi 
så skal finde ud af både at væ-
re  sammen - og hver for sig.  
 
Jeg er sikker på det nok skal 
lykkes på en god og tryg måde.  
I ønskes alle en glædelig jul og 
godt nytår. 
 
De bedste hilsner  
 
Steen 
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Nyt fra bestyrelsen  
 
 
Midt i en Corona-tid 
 
Bestyrelsen er fuld af gode ideer til aktiviteter: Gå-ture med borg-
mesteren. Rundvisning i forskellige bydele med det lokale medlem 
af den socialdemokratiske gruppe. Kampagner i centret. Sociale 
aktiviteter for medlemmerne. Spændende politiske møder, f.eks. 
om skolepolitik og ligestilling. 
 
MEN, desværre. Corona-situationen gør det ikke forsvarligt at gen-
nemføre sådanne aktiviteter. Det må desværre vente, til smittet-
rykket er faldet og restriktionerne er lempet. 
 
  
Arbejdsgrupperne og kurset for potentielle kandidater er sta-
dig i gang, men nogle af møderne bliver gennemført som virtuelle 
møder. Så hvis du har lyst til at deltage, så kontakt lige koordina-
toren for arbejdsgruppen eller mig for at høre, hvor det næste mø-
de foregår. 
 
Slutspurt for det kommunalpolitiske program 
 
Inden nytår skal de fire arbejdsgrupper aflevere deres forslag til 
kommunalpolitisk program. Derfor er der travlhed i grupperne med 
at få formuleret forslag til tekster. De fire gruppers forslag bliver i 
løbet af januar skrevet sammen til et samlet forslag til kommunal-
politisk program. Derefter kommer det ud til alle medlemmerne, 
der får mulighed for at komme med ændringsforslag. På general-
forsamlingen den 19. april skal vi så stemme om ændringsforslage-
ne og vedtage det kommunalpolitiske program, som vi går til valg 
på. 
 
Tak, Jørgen 
 
Jørgen Stubtoft har besluttet at trække sig fra bestyrelsen. Vi vil 
gerne takke Jørgen for den store indsats for partiet og for et godt, 
givende og positivt samarbejde i bestyrelsen. Tak! 
 
Efter lodtrækning blandt vore to suppleanter har Henrik 
Seidenfaden nu overtaget Jørgens plads i bestyrelsen.  
 
 Venlig hilsen 
 
Flemming Jørgensen          Bestyrelsen 
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Kandidater til kommunalvalget 

Overvejer du at stille op til kommunalvalget i november 2021, eller 
kender du en, du vil foreslå? Så kontakt kandidatudvalget, der be-
står af Britta S. Jørgensen, Else Boel og Ole Borgstrøm fra bestyrel-
sen. Kontaktoplysninger står på hjemmesiden og på bagsiden af S-
posten. 
 
Det er en betingelse for at 
stille op til kommunalvalget, 
at man blev betalende med-
lem af partiet senest et år før 
valget, dvs. senest den 16. 
november 2020.  
 
En kandidat skal for at kunne opstille have mindst 10 stillere, kan-
didater til borgmesterposten dog 15 stillere. Stillere skal være bo-
siddende i Albertslund kommune og opfylde partiets almindelige 
regler for stemmeret. Man kan godt være stiller for mere end én 
kandidat. En kandidat kan ikke være stiller for sig selv. Man kan få 
en stillerliste ved henvendelse til kandidatudvalget. 
 
Sidste frist for at aflevere sin opstilling til Kandidatudvalget 
er 31. december 2020. 

Så foreligger det endelige resultat og spændingen om, hvem der 
bliver vores nye folketingskandidat kan offentliggøres. 
 
Resultatet fordeler sig som følger: 
 
Der er afgivet i alt 238 af i alt 486 stemmeberettigede. Det giver en stemme-
procent på: 48,97 % 
 
Thomas Bak  110 stemmer sva-
rende til 46,22 % 
 
Gunvor Wibroe  126 stemmer 
svarende til 52,94 % 
 
Blanke stemmer  2 stemmer sva-
rende til 0,84 % 
 
I alt 238 100% 
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Claus Heje 
Socialdemokra-
tisk kandidat i 
Taastrup Kred-
sen til Region 
Hovedstaden 
 
 
Nu er jeg jo en mand på lidt 
mere end halvtreds år. Og så er 
det nogen gange, at man skal til 
nogle aldersbetingede undersø-
gelser af den ene eller den an-
den slags. Ikke noget slemt, 
blot nogle standardundersøgel-
ser. Min læge – for sådan en er 
jeg heldig nok til at have – sen-
der mig afsted til to forskellige 
undersøgelser, som så skal fore-
gå på to forskellige hospitaler i 
regionen.  
 
Få dage efter mit besøg hos læ-
gen tikker breve fra hospitalerne 
ind i min e-boks. Efter at have 
kigget på dem på skærmen no-
gen tid vælger jeg at printe bre-
vene ud. Ellers er det ikke til at 
overskue. 
 
Det første brev består af fem 
bilag: velkomst, samtykkeer-
klæring, find vej, hvad laver en-
heden, og til sidst indkaldelsen. 
En del latinske ord og en del ju-
ra. Efter en del overvejelse for-
holder jeg mig bare til møde-
tidspunktet. 
 
Det andet brev indeholder kun 
et bilag på tre sider. Jeg bliver 
straks mistænksom. Mangler 

der noget? Jeg må læse brevet 
flere gange før jeg finder tids-
punkt og sted for min undersø-
gelse: det står nederst på side 
2. 
 
Jeg sidder lidt fortabt og bliver 
nærmest bekymret over al den 
tekst uden meget indhold. 
 
Da jeg ankommer til undersø-
gelsen på det første brev, star-
ter sygeplejersken med at 
spørge om jeg er fastende? Jeg 
viser hende de fjorten tæt-
skrevne sider og spørger, hvor 
der står, at jeg skal være fa-
stende? Det står der ikke…  
 
Dernæst konstaterer hun, at 
jeg skal komme til en samtale 
fire dage efter. Igen må jeg 
spørge hvor det står? Det står 
der heller ikke. 
 
Jeg undres over hvorfor man 
skriver til mig på så forskellige 
måder og hvorfor der er så 
mange uklarheder? Ja, jeg un-
dres også over, om IT-
systemet har fået sendt det 
hele eller det rigtige ud? Jeg 
undres over, om vi mon taler 
det samme sprog, sundheds-
væsenet og jeg? 
 
Grunden til, at jeg fortæller 
denne lille historie er, fordi den 
fortæller, hvor svært det kan 
være at overskue ens egen 
berøring med sundhedsvæse-
net. Jeg tror ikke jeg står ale-

Taler vi samme sprog ?  
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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 

ne med en følelse af, at der er 
meget langt mellem hospitaler-
ne og mig. Men ikke alene kan 
man hurtigt blive fortabt, man 
kan også komme til at opleve 
en forskel i behandling alt ef-
ter, hvor dygtig man er til at 
læse og forstå et brev. 
 
Og det er netop pointen: uklar 
snak er kilden til ulighed. 
Desto sværere det er at for-
stå, hvad der bliver sagt, 
desto sværere er det at få 
den rigtige behandling. 
 
Jeg har skrevet i S-posten om 
at bekæmpe uligheden i sund-

heden før. Alligevel mener jeg, 
at det er en vigtig pointe at 
sprog også kan skabe ulighed.  
 
I de forgangne år har vi i Regi-
on Hovedstaden skiftet skilte 
ud på hospitaler, så vi bedre 
kan forstå, hvad de enkelte af-
delinger laver. ’ 
 
Men der er endnu et stykke 
vej: breve fra hospitalet skal 
være lette at forstå og lette at 
gå til. Med andre ord så mod-
virker vi uligheden ved at tale 
samme sprog. 
 
PS. Alt var vel. 
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Den første af flere ture med borgmesteren,  
endelig lykkedes det. 

 
 
 
 
Efter en aflysning, blev turen gennemført lørdag d. 24.10. Kl. 11.00 med 
start på P-pladsen ved Bakkehuset/ Kongsholmparken. 
 
Jeg havde virkelig glædet mig til at, vise rundt i min del af Albertslund. Min 
familie og jeg har boet i Syd siden 1994. Vores børn er vokset op her og 
har gået i institutioner og skole i Syd. 
Jeg har arbejdet i området som pædagog bl.a. Bhu Lærken omtrent lige så 
længe. Albertslund Syd er mit område på godt og skidt. 
Med Syd-turen ville jeg vise, at den del af byen er andet end balla-
de. 
 
Vi har skønne udeområder lige uden for vores døre bl.a. Høegsbjerget/ 
Kongsholmparken, Hyldagerbakker (når de engang bliver færdige) vådom-
råderne, de firkantede søer (Vandhaverne ). Vores huse— Kanalens kvt, 
gård/ rækkehusene er er blevet/ er i gang med en omfattende renovering, 
og ude områderne er blevet forskønnet af ildsjæle( vi er stadig i gang) fra 
beboerbestyrelserne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg fortale historien om 3 institutioner Spætten, Lærken og Hjorten der 
blev til en af de 3 store daginstitutioner Sydstjernen (passivhuse) som nu 
har eksisteret i 10 år. 
Sydskolen der med tiden ændrede sig fra folkeskole til Kongsholm gymna-
sium  og pt. som Albertslund musikskole. 
 
Vi rundede bygning M, og vores flotte nye Vestskoven gymnasium og slut-
tede af i centret ved Posthusgrunden med fortælling om etape 3 af Alberts-
høj. 
 
Undervejs kom Lena Kujahn (bestyrelsesformand i VA syd) med indspark 
om gårdhusene, Jørn Jensby supplerede om Posthusgrunden og jeg kunne 
bidrage med historie om Bhu Lærken, der startede som nødinstitution i 4 
gårdhuse i Lærkens kvt. i 1965. 
Turen gik som jeg havde håbet, og jeg glæder mig til der bliver mulighed 
for at gentage succesen med udgangspunkt et nyt sted i vores Albertslund. 
 
Bedste hilsner     Fra Ulla Nielsen       Kampagneleder 



S-posten Side 20 

 

 

 
Af Jette Kammer Jensen 

 
Jeg er indvandret til Hovedsta-
den – ikke fra Nordjylland, men 
fra Vendsyssel – endda fra 
Vendsyssels Hovedstad Hjør-
ring. Og deroppe har vi altså 
mange minkfarme. 
 
Det er dokumenteret, at der 
kan ske smitte fra mink til 
mennesker og omvendt. Og 
pludselig dukkede der så en 
coronamutering op, som mis-
tænkes for at være en afart, 
der ville kunne betyde, at den 
vaccine, der er på vej, ikke 
ville beskytte mod den mutere-
de virus. 
 
Hvad skal en Regering så 
gøre i den situation? 
 
Ja, men kunne jo sætte sig på 
sin bagdel og afvente en masse 
evidens og håbe på det bedste. 
 
Men det gjorde Regeringen 
selvsagt ikke, for menneskers 
ve og vel står heldigvis over 
bare at håbe på det bedste. Så 
ligesom, når vi har udbrud af 
kogalskab, så besluttede Rege-
ringen nedslagtning af minker-
ne – som vi siger deroppe. 
 
Den var Venstres formand med 
på, hvilket fremgår af en mail, 
som han sendte rundt i Venstre 
– men så fik Venstres formand 
internt bank – og pludselig 
mente han så det stikmodsat-

te!! For i Venstre har befolknin-
gens ve og vel ikke samme 
vægt, som erhvervsejeres ve 
og vel. Den kovending slap Ve-
stres formand let igennem i 
medierne!! Lars Lykke har læn-
ge kørt den samme model: nu-
vel, der dør nogle, men sådan 
må det være, for kuren med at 
forsøge at redde menneskeliv 
er skadelig for økonomien på 
lang sigt. Hvilket menneske-
syn! 
 
Jeg forstår til fulde minkfar-
mernes fortvivlelse, ligesom 
jeg også har set bønder med 
tårer i øjnene, når hele besæt-
ninger blev slået ned for at 
bremse udbrud af kogalskab. 
 
Men ikke at gøre noget – ville 
da være fuldstændig tåbeligt. 
 
Mange  har over årene stillet 
spørgsmålstegn ved driften af 
minkfarmene – de små bure til 
et dyr, der i naturen har terri-
torium. Vi taler meget om dy-
revelfærd – men der er lang 
vej endnu!! 
 
Vi asfalterer medens vi kø-
rer. 
 
Coronavirus var en helt ny vi-
rus, og mange i hele verden 
blev syge og døde, og det man 
så bliver syge af hedder så Co-
vid19 – ja vi lærer mange nye 
ord. 
 
  

Mink og corona 
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Det har også vist sig, at syg-
dommen har nogle langvarige 
og modbydelige eftervirkninger, 
selvom den er slået ned i krop-
pen. 
 
Så fortsat tak til Mette, for at 
vægte menneskeliv højest. 
 
 Lovbrud !! 
 
Så kommer processnakken. Der 
var ikke lovgrundlag for at på-
lægge aflivning af alle mink – 
og altså ikke blot smittede 
mink. 
 
Der må sidde nogle i fødevare-
ministeriet med mere end røde 
ører, fordi de ikke har gjort det 
klart for deres minister – det er 
da for pokker det, de er sat til!  
Det troede jeg ellers at statsap-

paratet havde lært efter Ninn 
Hansen-sagen! 
 
Set bagklogskabens ulidelige 
klare lys, burde den tanke også 
have strejfet Mogens Jensen – 
men det er altså let at være 
bagkloge. Ærgerligt at det nu 
kun bliver processen, men ikke 
sagen, der er til debat. 
 
Smittetallet på Vestegnen. 
 
 Ja, det tal er jo skræmmende 
at se på. Så det er nødvendigt, 
at vi hver især nu tager ansvar 
for os selv og andre: rådene er 
jo simple: hold afstand, brug 
mundbind, sprit af alle vegne og 
undgå større forsamlinger. 

 

Hurra 
 
Nu bliver tunnellerne forskønnet. Der skal være vægmalerier, som Al-
bertslunderne skal udføre. Til Jer, der kender mig godt, lover jeg, at 
undlade at deltage aktivt!! 
 
Men ideen er knaldgod af 2 årsager: 
 
- Tunnellerne trænger voldsomt til forskønnelse 
 
- Fællesskabet styrkes 
 
Gå ind på kommunens hjemmeside, hvis du og andre vil i gang. 
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Tesfaye vil snyd/fusk med udenlandsk arbejds-
kraft til livs. 

Det er helt uacceptabelt, at 
virksomheder og udlændinge 
omgår reglerne, mener regerin-
gen. Tesfaye præsenterer der-
for nu en kontrolpakke mod 
social dumping. 
 
Det skal være sværere for 
virksomheder, som ikke har 
rent mel i posen, at omgå 
reglerne for udenlandsk ar-
bejdskraft. 
 
” Jeg er træt af at læse artikler 
om snyd og bedrag med uden-
landsk arbejdskraft.  Vi må er-
kende, at den nuværende til-
gang er naiv. Derfor fremlæg-
ger regeringen nu en kontrol-
pakke imod social dumping. 
Det vil gavne de virksomheder 
og lønmodtagere, der overhol-
der reglerne,”  siger Tesfaye. 
 
Hvad er bl.a. så på vej? 
 
Fremover vil der være krav om, 
at alle udenlandske arbejdsta-
gere, som kommer til Danmark 
for at arbejde i længere tid, 
skal have lønnen udbetalt på 
en dansk bankkonto – uanset 
hvilken erhvervsordning de sø-
ger arbejds- og opholdstilladel-
se under.  
 
Samtidig kan løngoder som fri 
bolig, kost og lignende ikke 
tælle med i lønnen, når det skal 
vurderes, om en person kan få 
en arbejdstilladelse. 

Krav om særskilt arbejdstil-
ladelse:  Der har været ek-
sempler på onlineannoncer, 
som søger udenlandske par, 
der vil komme til Danmark og 
arbejde to for ens pris, forstået 
sådan at kun den ene part i et 
ægteskab reelt får løn, selvom 
begge faktisk arbejder for sam-
me arbejdsgiver. Det vil rege-
ringen forsøge at forhindre ved 
at stille krav om, at familiemed-
lemmer – typisk ægtefæller – 
der arbejder for samme ar-
bejdsgiver som den primære 
arbejdstager eller i nært be-
slægtede virksomheder, i de 
fleste tilfælde skal have sin 
egen arbejdstilladelse. Over-
trædes denne regel mere end 
én gang, kan det medføre, at 
begge personer skal forlade 
landet. 
 
Regeringen vil samtidig gøre 
det muligt at afvise en ansøg-
ning om opholds- og arbejdstil-
ladelse, hvis der er en formod-
ning om, at ansøgningen om 
opholdstilladelse ikke er reel, 
eller at formålet er at skaffe 
ansøgeren et ophold, som 
vedkommende ellers ikke ville 
kunne opnå. Det kan eksempel-
vis være, hvis vedkommende 
tidligere har arbejdet i Danmark 
uden fornøden tilladelse, eller 
hvis vedkommendes ægtefælle 
flere gange er blevet afsløret i 
ikke at have søgt om en sær-
skilt arbejdstilladelse. 
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DIN  MAILADRESSE  ER  VIGTIG 

 
 
Hvis du ikke får nyhedsbrev fra formanden og 
borgmesteren, er det tegn på, at din mailadres-
se ikke er rigtigt registreret. 
 
Næste år vil der være vigtige afstemninger, som foregår på inter-
nettet, 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 
 
 

Der kan også gives et afslag, 
hvis den løn, som den uden-
landske arbejdstager er blevet 
tilbudt, lige netop ligger over 
beløbsgrænsen men samtidig 
er mere end 20 % højere end 
medianlønnen i den pågælden-
de branche. I de tilfælde vil 
formodningen som udgangs-
punkt nemlig være, at ansæt-
telsen ikke er reel – medmin-
dre den udenlandske arbejds-
tagers kvalifikationer tydeligt 
kan begrunde den højere løn. 
 
Samtidig er der behov for at 
styrke kontrollen med de uden-
landske arbejdstagere og de 
virksomheder, der har dem an-
sat. 

Styrelsen for International Re-
kruttering (SIRI) får derfor mu-
lighed for at lave selvstændige, 
udgående kontroller for ved 
selvsyn at konstatere, om der 
er overensstemmelse mellem 
de oplysninger, som styrelsen 
har fået fra den ansatte, og 
den faktiske virkelighed ude på 
arbejdsstedet.  
Og om nødvendigt inddrage 
opholds- og arbejdstilladelsen 
og melde forholdet til politiet. 
Det kan eksempelvis ske, hvis 
SIRI kan konstatere, at en ar-
bejdstager i realiteten udfører 
andet arbejde, end det der er 
lagt til grund for tilladelsen. 
 
JKJ 
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Udenlandske arbejdstagere skal sikres bedre boligforhold. 

af: Morten Skov Christiansen, 
næstformand i FH 
 
I oktober måned blev 143 øst-
europæiske byggearbejdere på 
Haslev-egnen, testet positiv for 
corona. Sundhedsmyndighe-
derne mente, at deres trange 
boligforhold og fælles kørsel til 
og fra arbejde var medvirkende 
til dette store udbrud. Hvad 
nytter det at holde afstand, va-
ske hænder ofte og spritte af 
på arbejdet, hvis man efterføl-
gende sidder tæt presset sam-
men i en bus og bor i små og 
uhygiejniske boliger? 
 
Og selvfølgelig har myndighe-
derne ret her, for hvad nytter 
det af holde afstand, ofte vaske 
hænder og spritte af på arbej-
det og i offentligheden, hvis 
man efterfølgende sidder tæt 
presset sammen i en bus og 
bor i små og uhygiejniske boli-
ger? 
 
Indfør minimumskrav til ar-
bejdsrelateret indkvartering 
 
Smitterisikoen stiger markant i 
uhumske og uhygiejniske bolig-
forhold, hvor flere personer bor 
tæt sammen, som arbejdsta-
gerne herefter kan bringe ind 
på arbejdspladsen, og derfor er 
der brug for en styrket indsats 
netop her. 
 
Derfor foreslår FH nu at der, 
ved arbejdsrelateret indkvarte-
ring, indføres minimumskrav til 

soverum, bad, toilet og køkken-
forhold. 
Kravene bør forankres i ar-
bejdsmiljøloven og omfatte 
krav til, at boligen bliver ren-
gjort jævnligt og effektivt. 
Samt at boligen overordnet set 
skal være vedligeholdt, dvs. 
leve op til regler om brandsik-
kerhed, ligesom der ikke må 
være fugtskader eller lignende. 
 
Kommuner kan ikke stille 
krav til hygiejne og plads-
forhold 
 
I dag er det kommunerne, som 
står for håndhævelsen af byg-
ningsreglementet, der skal sik-
re, at de bygninger, som huser 
de udenlandske arbejdstagere, 
er i passende stand. Det vil si-
ge, om boligerne lever op til 
tekniske krav til opholdsrum, 
herunder boliger, fx vand/
spildevand, fugtighed, kulde, 
adgang til WC, samt brandsik-
ring. 
Hvordan bygningerne anven-
des, reguleres dog ikke i byg-
ningsreglementet. Derfor har 
kommunen ikke hjemmel til at 
håndhæve, hvordan et soverum 
eller køkken anvendes, om det 
sker hygiejnisk, om der er ad-
gang til vaskemaskine, og plads 
nok til at tørre tøj, og om det er 
rimeligt, at flere sover i samme 
rum. 
 
Derudover er kommunerne i 
dag ikke udekørende og opsø-
gende, men reagerer stort set 
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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 

kun på klager og henvendelser. 
Ligesom de som udgangspunkt 
skal anmelde deres tilsyn 14 
dage i forvejen. 
 
Det er ganske enkelt ikke godt 
nok. Derfor bør Arbejdstilsynet 
overtage tilsynsmyndigheden 
fra kommunerne. 
 
Det giver bedre mening, da Ar-
bejdstilsynet allerede fører til-
syn med social dumping og ud-
stationerende virksomheder og 
deltager i den forbindelse i en 
fælles myndighedsindsats med 

Politi og SKAT. Samtidig med, 
at de både laver opsøgende 
tilsyn, og tilsyn på baggrund 
af klager og henvendelser. 
 
Hvis vi derfor skal undgå den 
unødige risiko det er, at de 
udenlandske arbejdstagere 
bliver ramt af corona, og tager 
smitten med på ind på danske 
arbejdspladser. Så kræver det 
nye regler på området og en 
styrket indsats fra myndighe-
derne, når der skal føres til-
syn. 

 

Hav fokus på boligforhold 

Hvis du som arbejdsgiver stiller bolig til rådighed for dine medarbejdere, op-
fordres du til at sikre, at der sker forebyggelse af smitte, når medarbejderne 
opholder sig i boligen. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet særlige retnings-
linjer til arbejdsgivere om forebyggelse af COVID-19 blandt vandrende ar-

bejdstagere, der deler husstand, når de opholder sig i Danmark. 
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KALENDER: 

 
December 
 
2 Møde i social– og sundhedspolitisk baggrundsgruppe, Sundhedshuset kl. 19.21 
 Kontakt Paw 2 dage før mødet ved deltagelse 
9. Bestyrelsesmøde, Sundhedshuset, Cafeen, kl. 19.00 
10.   Kursus for potentielle kandidater, Rådhuset kl. 19.30 
15  Kommunalbestyrelsesmøde,  Rådhuset kl. 18.00 
24.   Juleaften—  kl. ca 16 rundt omkring i de små hjem 
31.   Deadline for aflevering af stillerlister for kommende  
 kandidater til kommunalvalget  (afleveres hos Else Boel) 
31. Deadline for aflevering af forslag til kommunalpolitisk program (mailes til 

formanden) 
 
 
 
 
Januar 
 
13. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård  kl. 19.30 
 
 Der er ikke noget kommunalbestyrelsesmøde i januar 
 
14.   Deadline for S-posten 
26.   Udsendelse af S-posten    Birkelundgård , kl. 17.30 
 
 
 
 
 

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: 

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 

   

   


