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Vi skal videre - sammen 

Hvis du vil nå hurtigt frem, så gå alene.  

Hvis du vil nå langt, så gå sammen. 

For Socialdemokratiet i Albertslund har udviklingen af vores by altid handlet om at gå sammen 

– sammen med albertslunderne. For vi tror på det lange seje træk, når det handler om at 

udvikle en by, hvor vi lever godt, blandet og grønt. 

Albertslund blev til som drømmen om den moderne velfærdsby i slipstrømmen på det 

industrisamfund, som i 1950’erne og 1960’erne afløste landbrugssamfundet. 

Velfærdsbyen, som voksede frem fra den bare mark med tætte, lave familieboliger med egen 

indgang og have. Her var masser af frisk luft, grønne områder - og Vestskoven tæt på. 

Børnehaver, skoler, klubber og et rigt foreningsliv for børn og unge blev løftet frem af unge, 

engagerede børnefamilier, der ville en stærk og ambitiøs by for børnene. 

En by, hvor børnene kan færdes på trygge stier uden at møde biler. 

En by, hvor børnehaver og skoler løfter børnene videre, end det man tror. 

En by, hvor morgendagen er bedre for den nye generation.   

Albertslund er løftet om en bedre fremtid. Med ordentlig velfærd og en bæredygtig by, der er 

rar og sund at bo i – og tryg at færdes i. 

Et trygt Albertslund er et bidrag til en tryg verden. Vi tror på, at vi som by kan gøre en forskel. 

For den enkelte borger og for vores fælles ansvar - en mere fredelig og grønnere jordklode.   

Derfor er FN's 17 verdensmål omdrejningspunktet for udviklingen fremtidens by - et socialt 

retfærdigt og grønt Albertslund. Det er et langt sejt træk at omstille vores samfund til at være 

bæredygtigt.  

Det kræver også trygge borgere. Derfor er et ambitiøst og højt velfærdsniveau for udsatte 

borgere og vores ældre medborgere helt afgørende.  

Socialdemokratiet er garanten for et socialt, bæredygtigt Albertslund. 

Det er vigtigt, når Albertslund tager de næste store, grønne skridt ind i fremtiden med tre helt 

nye bydele: Vridsløselille Fængselsgrund med 1200-1600 boliger, COOP Byen med 1800 

boliger - og Hersted 2045, som med letbanens etablering i Ring 3 omdannes til en blandet by 

med bolig og erhverv for op mod 24 000 flere borgere.  

Det nye, grønne bydele skal udvikles med Albertslunds særlige kendetegn. Grønne og blå 

byrum. Plads til fællesskaber. Trygge stier og stræder for gående og cyklister.  Mere kollektiv 

trafik, flere grønne biler. 6 

Derfor skal vi også i de kommende år bygge flere nye bæredygtige daginstitutioner og 

udbygge skolekapaciteten. Frem mod 2032 ønsker vi at bygge 10 nye daginstitutioner for at 

imødekomme det øgede behov for pladser og erstatte udtjente institutionsbygninger. Vi vil 

også sætte gang i programmering af en ny folkeskole. Der skal både være ambitiøse 

daginstitutioner og en folkeskole af høj kvalitet til Albertslunds børn og unge. 

Vi kalder vores 2032-program for flere dagtilbud og en ny skole: ”Børnene skal gro”. 

Tilsvarende skal idræts- og kulturmuligheder være en del af de nye byudviklingsområder. 

En så omfattende udvikling af morgendagens Albertslund kræver en fast og sikker hånd - også 

på kommunens økonomi. i de sidste 10 år har Socialdemokratiet stået i spidsen for en 

økonomi, hvor vi løbende har foretaget tilpasninger, men også sikret et flerårigt sigte for 

økonomien. Overskud på driften, ordentlig velfærd og planer for de langsigtede investeringer 

er nøgleordene.   
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Vi har i de sidste 6 år både udvidet antallet af plejehjemspladser, næsten færdigbygget en ny 

hal på stadion, to nye klubber er på vej, fornyet Kanalgaden og fornyede veje, stier og grønne 

områder.  

Det er med det afsæt, at Socialdemokratiet beder om albertslundernes tillid til fortsat at stå i 

spidsen for fremtidens Albertslund.   

Vi tror på dialog og lydhørhed. Som når vi holder borgermøder, vedtager fællesskabspolitikker 

og tager initiativ til en Borgersamling, der udvikler sit helt eget bud på fremtidens Albertslund.   

Vi skal nå langt med dit og mit Albertslund. 

Sammen om et nyt Albertslund for alle. 

 

Med venlig hilsen 

Steen Christiansen 

Borgmester 

  



 

 

 

5 

 

Byens udvikling  

Vi er i gang med en langsigtet byudvikling. Den skal sikre, at kommunen har kurs mod et 

stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund. En by, der både er socialt, økonomisk og 

miljømæssigt bæredygtig.  

Der skal både renoveres boliger og bygges nyt. 

Renoveringen af de almene boliger i Albertslund Syd er ved at være færdig. Det har givet 

bedre og mere attraktive boliger og boligområder. Andre almene boligområder bliver også 

renoveret. Til gavn og glæde for beboerne. 

 

Fremtidens boliger 

Der vil blive bygget mange nye boliger i de kommende år.  

Vi vil fremme, at byggeriet bliver bæredygtigt, attraktivt og socialt forsvarligt, i tråd med 

Albertslunds kendte værdier. Det vil vi gøre i dialog med borgere, investorer og udviklere. 

Med de store byudviklingsprojekter skal vi både tænke nyt og samtidig bevare det fællesskab, 

som Albertslund er kendt for.  Vi skal kunne tiltrække nye borgere, som kan være med til at 

styrke byens fællesskab. Der skal derfor være en bred vifte af forskellige boligformer. Både 

unge, enlige, børnefamilier og ældre skal kunne finde en attraktiv bolig i Albertslund. Vi vil 

også have fokus på, at der kommer flere ældreegnede boliger i takt med, at behovet vokser. 

Det nye boligbyggeri skal have en høj standard, så det holder til fremtidens generationer. Vi vil 

bidrage til udviklingen af nye bæredygtige materialer og byggeformer, så byggeriets samlede 

CO2-aftryk reduceres mest muligt. 

Udbuddet af skole- og dagtilbud skal følge med byudviklingen og kunne matche vores 

forventninger til bygningernes kvalitet og fremtidens undervisning. Dette vil også være med til 

at tiltrække nye borgere til byen.       

Hyldagergrunden 

Tæt på grønne områder, Hyldager Bakker, Vridsløselille landsby og Dyregården skal der 

bygges et helt nyt boligområde, hvor Hyldagerskolen tidligere lå. De nye boliger skal skabe 

rammerne for nyt og aktivt liv i Albertslund og bygge bro til fremtiden midt i natur og 

fællesskab. Vi vil arbejde for også at tiltrække ejerbofællesskaber til det nye boligområde.  

Albertslund Centrum  

To nye byggerier skal i de kommende år være med til at udvikle centeret. Plejecenter 

Albertshøj skal udvides med ældre- og plejeboliger i 11 etager og butikker i stueetagen, og på 

Bytorvet projekteres et byggeri med butikker og med boliger i to punkthuse på op til 10 

etager.  

Vi vil arbejde for en fortsat udvikling af centret som et attraktivt centrum for borgerne med 

butikker, boliger, service og kulturinstitutioner. Vi lægger stor vægt på, at bygningernes 

arkitektur er med til at forskønne byens centrum. Der skal også skabes flere nye grønne 

opholdssteder, som kan højne kvaliteten i bymidten. Og der skal være tilstrækkeligt med 

parkeringspladser. 

Fængselsgrunden 

Fængselsgrunden bliver en helt ny bydel med 1200-1600 nye boliger. Med den unikke 

kulturarv og stationsnære placering skal udviklingen af Fængselsgrunden løfte fortællingen om 

Albertslund som en attraktiv by at bo i.  

Det skal være en levende bydel, der tager hensyn til områdets natur og kulturhistoriske arv, 

dvs. fængselsbygningens ikoniske stjerneform, kirken med spiret og pladsen med porten.  
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Udviklingen skal ske med nye etage- og rækkehusbyggerier samt boliger og evt. småerhverv i 

de nuværende bygninger. Der skal være markante byrum, grønne kiler og parklignede 

områder, der fremmer de rekreative værdier og sociale fællesskaber. De gamle træer søges i 

videst mulige omfang bevaret.  

Fængselsmuseet søges i dialog med grundejerne bevaret med henblik på, at museet bliver en 

af mange fællesskabsaktiviteter for de nye beboere.       

Det er afgørende, at den nye bydel kobles sammen med den eksisterende by. Derfor arbejder 

vi for, at der etableres attraktive sti- og vejforbindelser til den nye bydel via stationsforpladsen 

og Hedemarksvej. Vi vil også arbejde for at etablere gode sammenhængende gang- og 

cykelforbindelser over henholdsvis Roskildevej og jernbanen.    

Ny bydel på COOP-grunden 

Hvor COOP i dag har lager, administrationsbygninger og grunde, forventes der i løbet af 10-15 

år at blive bygget 1800 nye attraktive boliger.  

Vi skal ved planlægningen af området sikre, at det udvikles i respekt for den industrielle 

kulturarv og de karakterfulde byrum – f.eks. det åbne byrum, som Vallensbæk Torvevej 

repræsenterer med PH’s enestående lysanlæg. Grønne områder og vådområder skal integreres 

i boligområderne og bidrage til klimatilpasningen. Rekreative områder og anlæg skal kalde på 

mødet mellem beboerne og stedets historie som mangeårigt centrum for detailhandel i 

Danmark. 

Vi vil arbejde for, at der kommer ordentlige trafikale forhold for såvel biltrafik som for gående 

og cyklende. Der skal være let adgang til stationen og Albertslund Centrum, en sikker 

overgang over Roskildevej og en let og sikker adgang til daginstitutioner og skole. 

Roskildevej 

I forbindelse med udviklingen af COOP-grunden og Fængselsgrunden er det vigtigt at få 

forbedret Roskildevej såvel trafikalt som æstetisk. Det skal matche de nye boligområders 

grønne profiler med mere beplantning og attraktive cykelforhold. Hastigheden skal nedsættes 

for at mindske støjgener og forbedre håndteringen af trafik til og fra de nye bydele.  

Hersted industripark 

Hersted Industripark skal udvikles til en levende bydel med op mod 24 000 nye borgere i 

2045.  Vi ønsker, at den nye bydel bliver baseret på FN’s Verdensmål med boliger, erhverv, 

detailhandel, offentlig service og institutioner. Vi har i mange år arbejdet for at få etableret en 

letbane langs Ring 3. Den kommer nu og er forudsætningen for, at vi både kan udvikle en hel 

ny bydel, reducere trængslen på vejene og sikre kortere transporttid mellem job og bolig.  

Masterplanen Hersted 2045 er udviklet i tæt dialog med grundejere og virksomhedsejere i 

området, og vi vil realisere de enkelte faser i dialog med disse og med de boligområder, som 

støder op til området.  

Vi vil sikre, at udviklingen af den nye bydel sker på grundlag af en planlægning på et højt 

fagligt byplanmæssigt niveau, herunder en arkitekturpolitik for Hersted 2045. På sigt 

integreres Gl. Landevej i den nye bydel, og den naboindustri, som i dag giver gener for 

Herstedøster Villaby, søges udfaset.  

Hersted skal være en bydel med naturen tæt på og høj biodiversitet. Vi vil arbejde for, at 

Vestskoven trækkes ind i den nye bydel.  

I forbindelse med udviklingen af Hersted 2045 skal trafikplanlægningen sikre, at man fra de 

nuværende boligområder i den nordøstlige del af byen kan komme til og fra områderne, 

herunder den trafikale adgang til Vestskoven og motorvejsnettet. 

Hersteds rolle som erhvervsområde vil stadigvæk være aktuel, men gerne udviklet med 

virksomheder med fokus på nye teknologier og innovation. 
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Veje, stier og grønne områder  

Veje og stier skal holdes i ordentlig stand. Vi vil løbende arbejde for at højne trafiksikkerheden, 

og tage særlig hånd om de bløde trafikanter. Forholdene for byens cyklister og gående skal 

forbedres. 

Byens grønne områder og parker skal vedligeholdes i respekt for den oprindelige ide og med 

omtanke for at øge biodiversiteten. Vi skal også have natur og rekreative muligheder ind i de 

nye boligområder. Albertslunds gamle træer skal bevares og ved nybyggeri skal de sikres 

ordentlige betingelser med god afstand til nye veje og bygninger.  

Vi har et ansvar for at arbejde for sammen og i fællesskab giver naturen en hjælpende hånd, 

så fremtidige generationer også kan få lov til at opleve naturens mangfoldighed. Derfor vil vi 

arbejde for at fremme biodiversiteten i Albertslund. Vi vil samarbejde med boligområder, 

virksomheder og foreninger om, at gøre ekstra indsats for at skabe mere vild natur. 

 

Kollektiv trafik  

Gode bus- og S-togsforbindelser er vigtige for borgerne og for arbejdspladser i kommunen.  

Det skal være let at komme rundt i kommunen og videre til andre byer med kollektiv trafik.  

De fleste borgere skal højst have 400 meter til bussen, og stoppesteder skal være 

lettilgængelige og med god belysning. Det betyder, at nogle af kommunens stoppesteder skal 

flyttes eller ombygges i de kommende år. 

Når letbanen åbner i 2025, vil den betyde store tids- og komfortforbedringer i trafikken på 

tværs af de kommuner, der ligger langs Ringvejen. Letbanen bliver derfor et stærkt kort i 

opgraderingen af den kollektive trafik på hele Vestegnen.  Vi vil forberede en ny busplan for 

2025, der både tager højde for letbanen og for de nye boligområder. 

I løbet af en kort årrække vil de kendte busruter i Albertslund kunne suppleres med mindre 

førerløse busser, der betjener bolig- og erhvervsområder, der ikke har direkte busbetjening.  

Mulighederne for at etablere en adgang til perronen i den østlige ende af Albertslund Station 

skal undersøges. Når de nye byggerier på COOP arealerne står klar, vil flere passagerer have 

gavn af en adgang i den østlige ende af stationen. 

Albertslund Kommune skal samarbejde med andre kommuner om at sikre, at de hurtige 

fjerntogsforbindelser mod Fyn og Jylland fortsat stopper på Høje Taastrup Station.  

Når letbanen tages i brug, skal der arbejdes for, at regionaltog stopper i Glostrup. Dermed 

opnås hurtigere forbindelser mod København, Roskilde og lufthavnen.  

    

Den bæredygtige by 

Albertslund skal bidrage til en grønnere og mere bæredygtig klode.  

FN’s generalforsamling har vedtaget 17 bæredygtighedsmål, og i Danmark har vi et mål om at 

reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030.  

Albertslund har skabt DOLL i Hersted Industripark. Det er Europas største testcenter for 

vejbelysning og intelligente bytjenester, hvor der skabes gode resultater, der inspirerer 

besøgende fra ind- og udland. Dette er med til at give energibesparelser og bedre lys i mange 

byer. Vi skal bygge videre på de flotte resultater som et bidrag til at mindske energiforbruget 

og skabe nye arbejdspladser.  

Vi er parate til at bruge byen som et sted, hvor nye løsninger udvikles og afprøves i 

samarbejde med og til gavn for byens borgere og virksomheder.  
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Klimaet 

Albertslund har i 2020 vedtaget en omfattende og ambitiøs klimaplan, der lever op til 

Parisaftalens mål om at have nul-udledning af fossile brændstoffer senest i 2050. På baggrund 

af klimaplanen indgår kommunen i det såkaldte DK2020 klimasamarbejde med ca. 30 andre 

kommuner. I dette samarbejde kan den enkelte kommune sammenligne sig med de andre 

kommuner med hensyn til klimatilpasninger og de målsætninger, som kommunen har stillet op 

i klimatilpasningsplanen. 

I arbejdet med klimatilpasning vil vi samtidig styrke naturen i Albertslund til glæde for 

borgerne og for biodiversiteten. 

Vi vil arbejde for, at Albertslund lever op til de mål, der er fastlagt i klimaplanen, og løbende 

placerer sig i førerfeltet med hensyn til klimaindsatsen. 

Bæredygtig energi 

Vi arbejder for at udbrede fjernvarmen til hele byen. Fjernvarmen skal frem til 2026 omstilles 

til lavtemperaturfjernvarme. Det skal ske i dialog med beboere og boligområder. Omstillingen 

giver mindre varmespild og bidrager til at mindske CO2-udslippet. 

Der skal fortsat gives vejledning, der tilskynder virksomheder og borgere til at gennemføre 

energibesparelser. Kommunen skal facilitere, at boligselskaber, grundejerforeninger m.m. 

kommer i gang med at etablere adgang til ladepladser for personbiler, herunder delebiler. 

Kommunens bygninger 

Energiforbruget i kommunens bygninger skal mindskes væsentligt, samtidig med at belysning 

og indeklima forbedres. Målet er, at bygningerne er CO2-neutrale med udgangen af 2030. Nye 

kommunale bygninger skal udføres i holdbare og bæredygtige materialer, så de får en lang 

levetid og generelt vil kunne ombygges og anvendes til andre formål.    

 

Trafikstøj  

Flere boligområder i Albertslund er plaget af trafikstøj. Det er generende og påvirker 

helbredet. Med etableringen af et af Danmarks største støjdæmpende projekter, Hyldager 

Bakker, vil mange borgere i den sydvestlige del af kommunen få mindre støj fra motorvejen.  

Der er i de kommende år brug for en massiv indsats for at reducere støjen fra de støjkilder, 

som påvirker helbredet. Vi vil derfor have undersøgt mulighederne for at etablere støjvolde 

langs dele af motorvejene og realisere en sådan støjafskærmning, hvor det er muligt. Nedsat 

hastighed på motorvejene dæmper støjen, og derfor ønsker vi også, at hastigheden på 

motorvejsnettet, der omgiver Albertslund, nedsættes til 90 km/t. 

På de lokale veje i Albertslund bør den højest tilladte hastighed være 50 km/t. Der skal 

gennemføres støjreducerende tiltag på flere veje og etableres en pulje, som kan søges af 

private og grundejerforeninger med henblik på lokale initiativer til bekæmpelse af støj.  

 

Byens erhverv 

Vi vil gøre det nemmere at have virksomhed i Albertslund. I respekt for naboer skal 

forretninger og virksomheder have lov til at udvikle sig, så de kan tiltrække kunder og 

investeringer. Nye erhverv skal hjælpes i gang med hurtig og effektiv sagsbehandling. Vi skal 

også sikre, at infrastrukturen er i orden, så det er nemt at komme til og fra vores 

erhvervsområder for medarbejdere og varetransport. 
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Vi vil holde en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv for at sikre en lokal forankring og lyst til 

udvikling. Vi vil derfor fortsætte arbejdet med at etablere lokale partnerskaber med de enkelte 

erhvervsområder. Vi ønsker, at det tætte samarbejde med virksomhederne folder sig ud i 

folkeskoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser samt i jobcentret. Det er vigtigt, at vores 

institutioner får kendskab til byens virksomheder og omvendt. Det skal føre til praktikpladser, 

lærlingepladser og jobs til de unge og andre borgere i byen. 

I vores erhvervsområder ser vi gerne, at der både er almindelige virksomheder indenfor 

handel, håndværk, service og produktion, socioøkonomiske virksomheder og nye innovative 

virksomheder. For os er det afgørende, at der løbende er et arbejdsmarked i byen, som 

matcher de behov, som byens borgere har. Derfor er det vigtigt, at vi går på to ben i 

udviklingen af byens erhverv – vi skal både have øje for borgernes nuværende behov og for 

den langsigtede udvikling. 

Vi vil støtte op om arbejdet med bæredygtig erhvervsudvikling i byen, med afsæt i FN’s 

verdensmål.   
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Et godt børneliv – Danmarks bedste børneby 

Børn og unge er Albertslunds fremtid. Socialdemokratiet mener, at børn og unge skal være en 

del af fællesskabet i trygge rammer og have gode rollemodeller at spejle sig i. Byens børn og 

unge skal være i trivsel, anerkendes og tages alvorligt. Albertslund skal være Danmarks 

bedste børneby. Det fortjener vores børn.  

Vi ønsker at inddrage børns og unges perspektiv, så de har indflydelse på egen hverdag. Det 

er en af forudsætningerne for, at børn og unge udvikler sig til demokratiske, kreative, 

kompetente og kritisk tænkende mennesker. Vi ønsker at finde og udvikle det individuelle 

potentiale i alle børn og unge. 

Socialdemokratiet har gennem flere år sat fokus på en tidlig og helhedsorienteret indsats, hvor 

barnet sættes i centrum. For os er forebyggelse, og at sætte tidligt ind en vigtig parameter, 

når vi er Danmarks bedste børneby. Forældre, pædagogisk personale og lærere skal 

samarbejde om det enkelte barn og sikre, at der en rød tråd i barnets udvikling fra dagtilbud til 

ungdomsuddannelse. 

For Socialdemokratiet er fællesskaber, mangfoldighed, kreativitet og tryghed en forudsætning 

for børns opvækst, trivsel, læring og udvikling. Børn er ikke ens og gør ikke altid det samme 

på samme måde. Derfor skal der i institutioner og folkeskoler skabes rum for gode 

fællesskaber. Et fællesskab, hvor man som individ føler sig tryg, hvor man respekterer 

hinandens forskelligheder og bygger sig selv og hinanden op.  

I Socialdemokratiet er børns og unges fysiske og mentale sundhed væsentlig. Vi mener, at 

motion, bevægelse, læring og udvikling gennem leg og fællesskaber skal være en naturlig del 

af alle børns og unges liv. En god og sund opvækst er afgørende for et godt liv – gennem hele 

livet. Vi skal prioritere oplysning, forebyggelse og tidlig indsats for både den fysiske og 

mentale sundhed, så børn og unge har gode vaner med sig videre i livet. Det er væsentligt for 

os, at børn og unge kommer ind i voksenlivet med en aktiv og sund livsindstilling. Derfor 

ønsker vi, at bevægelse skal være en integreret del af de kommunale tilbud, lige fra barnet er 

helt lille til endt ungdomsuddannelse. 

I takt med byudviklingen vil vi arbejde for løbende at videreudvikle vores institutioner, så der 

er attraktive miljøer og et sundt og godt indeklima. Vi vil også arbejde for, at der frem mod 

2030 bygges 10 nye dagtilbudsinstitutioner, der dels skal imødekomme behovet for øget 

kapacitet, dels erstatte institutionsbygninger, der er udtjente. Socialdemokratiet vil arbejde 

for, at de nye institutioner kan tilbyde diversitet i størrelse og optimale rammer for fremtidens 

pædagogik, herunder at der bygningsmæssigt er medtænkt støjdæmpende materialer fra 

start. 

For os er det vigtigt, at vi har et mangfoldigt tilbud, som passer ind i forældrenes fleksible 

arbejdsliv. Derfor ønsker vi at sætte fokus på at udvikle et døgntilbud for de mindste til 

nuværende og kommende forældre.  

 

De mindste børn – høj kvalitet 

I Socialdemokratiet vil vi give de mindste børn den bedste start på livet. De første 1.000 dage 

i et barns liv er de vigtigste. Derfor skal alle børn i vores dagtilbud udfordres, så selvværdet, 

trivslen og læringen øges. Vi tror på, at en tidlig og helhedsorienteret indsats, ikke kun for det 

enkelte barn, men omkring hele familien, er med til at mindske betydningen af sociale 

problemer og ulighed. 

Derfor fortsætter vi arbejdet med at sikre den røde tråd i barnets liv, hvor der er et godt 

samarbejde mellem familier, pædagoger og kommunen. Familierne skal tilbydes en attraktiv 

sparringspartner, hvor den vigtigste opgave er at understøtte den gode udvikling hos barnet 

og familien. 
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I takt med, at vi i Albertslund indfører minimumsnormeringer, er det for Socialdemokratiet 

vigtigt, at vi fortsætter med at have en høj pædagogisk faglighed, kvalitet og professionel 

ledelse, som tager højde for børns forskellighed og udvikling. For os er det naturligt at 

involvere både medarbejdere og forældre i udviklingen. Det er vigtigt for os, at både forældre 

og børn er trygge, oplever nærvær, høj faglighed og kvalitet, så vores børn trives, udvikler sig 

og bliver nysgerrige. 

Vi fortsætter derfor med at arbejde for at fastholde en fordeling med 70 % uddannede 

pædagoger i vores dagtilbud. Vi styrker fokus på at tiltrække nyuddannede pædagoger og 

efteruddanne nuværende medarbejdere. 

 

Fremtidens folkeskole – Danmarks bedste 

Socialdemokratiet ønsker at udvikle Danmarks bedste folkeskole, hvor bevægelse, faglighed og 

trivsel er en naturlig del af hverdagen. Børn og unge skal være nysgerrige, have høj trivsel, 

have lyst til at gå i skole og til at lære. Vi ønsker at udvikle og finde det individuelle potentiale, 

så vi sikrer det bedste fundament for børns og unges fremtid. Trivslen og det faglige niveau 

skal løftes for alle børn.  

I Albertslund ønsker vi at udvikle skoleområdet, så både elever og det faglige personale har 

høj trivsel og et fagligt niveau, hvor uligheden bekæmpes. Vores nye skolestrategi skal sætte 

klare mål og rammer for folkeskolerne i Albertslund. Skolerne skal have en tydelig ledelse, 

som omsætter den nye skolestrategi i praksis. Det skal være naturligt at involvere 

medarbejdere, elever, forældre og bestyrelserne i udviklingen af den enkelte skole. Vi skal 

lære af hinanden, have tydelige forventninger og give feedback som en naturlig del af 

dagligdagen. 

Den planlagte byudvikling stiller krav om, at vi øger skolekapaciteten. Vi vil derfor arbejde for 

at igangsætte planlægningen af en ny folkeskole i byen. Tilsvarende vil vi arbejde videre med 

at udvikle vores nuværende skoler, så de kan danne optimale rammer for en god skole for 

elever, lærere, pædagoger og forældre. 

Vi vil også arbejde for at sikre optimale rammer for Ungecentret, der understøtter centrets 

aktiviteter målrettet unge, som har brug for særlige undervisningsforløb eller ønsker at 

dygtiggøre sig i et særligt fag.  

Socialdemokratiet vil, at vores folkeskoler er attraktive arbejdspladser, hvor ledernes, 

lærernes og pædagogernes trivsel er høj, og at der er fokus på samarbejde på tværs af fag og 

faglighed. Vi ønsker at tiltrække og fastholde fagligt dygtige og engagerede ledere og 

medarbejdere. Albertslund skal være kendt for at have rollemodeller, som brænder for at lære 

deres faglighed fra sig.  

Vi ønsker i Socialdemokratiet at styrke indsatsen for, at flere unge vælger at tage en 

erhvervsuddannelse. Derfor vil vi styrke samarbejdet med lokale virksomheder om at fremme 

forløb, praktikpladser eller fritidsjob, som kan understøtte eleverne i at træffe deres valg med 

hjertet.  

Ligeledes sætter vi fokus på at få flere kreative og praktiske fag ind i folkeskolerne, og at 

klæde både elever og medarbejdere på til at følge den teknologiske udvikling. For os er det 

vigtigt, at lokalområdet og relevante emner/temaer bliver en del af undervisningen, hvor der 

bliver arbejdet på tværs af fag. F.eks. kan biodiversitet være en naturlig del af undervisningen 

i flere fag på en gang. 

 

Aktiv fritid  

Socialdemokratiet ønsker, at vores børn og unge har en aktiv fritid, hvor det er naturligt at 

være en del af fællesskabet og være i bevægelse. Vi vil, at der i Albertslund er attraktive 
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fritidstilbud til børn og unge. Området skal være præget af samarbejde på tværs af både 

faggrænser og tilbud. Vi fortsætter fokus på, at vi har gode tilbud til vores børn og unge efter 

skoletid, og at der opleves en rød tråd og et tæt samarbejde. Vi ønsker, at vores kommunale 

fritidstilbud er attraktive for vores børn og unge, så de har et frirum, hvor de har lyst til at 

komme og være en del af fællesskabet. 

Vi ønsker at understøtte, at vores børn og unge aktivt bidrager til fællesskabet. Derfor ønsker 

vi, at der udvikles og skabes fritidsjobs i vores velfærdsområder i samarbejde med 

kommunens institutioner, sundheds- og ældreområde. 

Tryg by 

Socialdemokratiet ønsker at skabe en tryg by at færdes i. Derfor vil vi styrke den aktive 

indsats og samarbejdet på tværs mellem SFO’er, klubber, fritidstilbud, væresteder, 

natteravne, mentorer, foreningslivet, den boligsociale og den kriminalpræventive indsats. For 

os er det bl.a. vigtigt, at vores medarbejdere kommer ud og møder de unge, der hvor de er, 

og inddrager dem i at skabe fællesskaber og en tryg by. Derfor vil vi inddrage medarbejdere, 

borgere og vores fritidstilbud i både at styrke vores kommunale tilbud og styrke samarbejdet 

for at skabe en tryg by. 

Attraktivt klubtilbud 

Albertslund har i dag et attraktivt klubtilbud, som vi ønsker at fastholde og udvikle. Vi vil sikre, 

at de nye bygninger til Klub Bakkens Hjerte og Klub Svanen kommer i mål. Vi vil arbejde for, 

at overgangen fra SFO til klub bliver let for byens børn, herunder ved at styrke samarbejdet 

med skolerne. Vi holder fokus på, at klubberne udvikler sig i takt med byen og har attraktive 

tilbud til alle. Vi vil styrke klubtilbuddet til de unge, som har brug for klare rammer, klar tale, 

en kærlig hånd i ryggen og et lille skub for at have de mest optimale vilkår at udvikle sig i.  

  

Special- og handicapområdet 

Socialdemokratiet har fokus på en tidlig og helhedsorienteret tilgang til børn og unge med 

handicap i vores kommunale tilbud, hvor vi har barnet og familiens perspektiv i centrum. Vi 

fortsætter derfor arbejdet med at skabe kvalitet i vores tilbud og den forebyggende indsats. 

Der skal naturligvis være sammenhæng i vores specialtilbud. Vi vil understøtte, at børn og 

unge med handicap har mulighederne og får en hjælpende hånd til at få en aktiv fritid, så de 

også er en del af fællesskabet. 

Vi følger inklusionsindsatsen tæt og vil arbejde for, at lærerne og pædagoger løbende får 

mulighed for at efteruddanne sig. 

Socialdemokratiet fortsætter med at have fokus på forebyggelse og være tæt på dagligdagen 

med både børn og forældre. Vi vil arbejde for at øge mulighederne for at tilrettelægge 

undervisningen med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og behov.  

Når vi i takt med byudviklingen udvider vores tilbud, skal vi indtænke, at de skal være 

handicapvenlige, både for de synlige og ikke synlige handicap. 

 

Unge 

Socialdemokratiet ønsker at understøtte unge med mulighederne for studiejob i vores 

velfærdsområder. Vi tror på, at både de unge og vores medarbejdere får glæde af dette, og at 

det samme vil gælde de børn og ældre, der dermed får et ekstra tilbud udover det, vi har i 

dag.  

I takt med vores byudvikling er det naturligt for os at tænkte ind, at byen skal understøtte et 

attraktivt ungdoms- og studiemiljø, hvor de unge kan arbejde både alene og i grupper om 

studiet og det kreative i fritiden.  
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Vi ønsker, at vores unge i Albertslund vælger ungdomsuddannelse med hjertet og dermed 

finder den rette hylde. Derfor ønsker vi at tilbyde flere valgmuligheder for vores unge. Vi vil 

fortsat arbejde for at tiltrække flere ungdoms- og videregående uddannelser til byen, bl.a. 

med fokus på erhvervs-, håndværksmæssige og teknologiske uddannelser. 

Vi har i Albertslund i dag et attraktivt gymnasium, og vi ønsker at øge fokus på samarbejdet 

mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Derved får vores unge bedre muligheder for 

at komme styrket gennem ungdomslivet.  

Socialdemokratiet ønsker at styrke indsatsen og samarbejdet mellem folkeskolerne, 

ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Vi ønsker, at flere vælger en erhvervsuddannelse. 

Dette vil vi gøre ved at tilbyde øget mulighed for erhvervspraktik og fritidsjob. Vi vil ligeledes 

arbejde for at styrke muligheden for, at der tidligt kan indgås en kontrakt mellem den unge og 

virksomheden om en praktikplads efter endt folkeskole.  

 

Uddannelse gennem hele livet 

Albertslund er en uddannelsesby. Vi har uddannelsesinstitutioner, der dækker fra indskoling til 

voksne. Folkeskoler, gymnasiet og VUC danner rammen om tænkningen, hvor læring i stærke 

fællesskaber er det fælles omdrejningspunkt, som barn, som ung, som voksen.  

Socialdemokratiet ser et tæt samarbejde mellem kommune og uddannelsesinstitutioner for 

unge og voksne som en bærende pille i et skabe en bæredygtig by, der har ambitioner om at 

hæve det samlede uddannelsesniveau for byens borgere. På den måde skal Albertslund spille 

en vigtig rolle i at opfylde FN’s Verdensmål 4, ”Kvalitetsuddannelse”. 

I ungdomsuddannelserne på gymnasiet og på VUC er det en vigtig opgave at gøre uddannelse 

synlig og tilgængelig for alle – også dem der kommer fra uddannelsesfremmede hjem, eller 

som har særlige læringsvanskeligheder såsom ordblindhed, udviklingsforstyrrelser og psykisk 

sårbarhed. 

Socialdemokratiet vil arbejde for at styrke mulighederne, nedbryde barriererne og øge 

incitamenterne til at uddanne sig, også i voksenlivet. For de voksne skal det derfor også være 

muligt at tage en uddannelse. Det gælder både muligheden for at tage en fleksibel gymnasial 

uddannelse på HF-enkeltfag, bevægelsen fra ufaglært til faglært ved at tage 9.-10 klasse 

(AVU), samt at udvikle de basale færdigheder hos ledige og ufaglærte i beskæftigelse. 

Socialdemokratiet ser uddannelse som en løftestang for inklusions- og integrationsindsatser. 

Uddannelse kan styrke basale færdigheder inden for dansk, læsning, skrivning, matematik og 

ikke mindst IT. Basale færdigheder er i stadigt højere grad en forudsætning for ufaglærte til at 

få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og basale færdigheder styrker muligheden for deltagelse i 

byens fællesskaber, og for at hjælpe sine børn med lektier og deltage i forældremøder. 

Socialdemokratiet vil gennem et styrket samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner 

styrke indsatsen for, at uddannelse og læring kan ske på uddannelsesinstitutionerne, på 

virksomheder og i lokalområderne, hvor borgerne er. 
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Det sociale område 
  
Fælles problemer skal løses sammen  
Velfærd er for alle, både de stærke og de svagere borgere i vores by. 

Vi vil en ambitiøs socialpolitik, som omfatter alle borgere, der har brug for velfærdssamfundets 

stærke hånd. Ingen skal glemmes eller lades tilbage Dét er en konstant proces. Vi ønsker at 

give alle lige muligheder for at leve et fuldt og helt liv. Derfor er vi nødt til at behandle 

borgerne forskelligt. 

Social baggrund eller fysiske og psykiske udfordringer er ikke den enkeltes egen skyld. Vi skal 

som samfund og fællesskab så vidt muligt ligestille vores borgere. Derfor skal borgeren mødes 

med respekt og på egne præmisser i skrift, tale og det fysiske møde. 

Det betyder ikke, at borgeren ikke har et ansvar for eget liv. I Albertslund stiller vi krav, fordi 

alle fællesskaber - og ikke mindst et lokalsamfund - fordrer noget af den enkelte for at være 

velfungerende. Derfor hjælper vi også med at skabe mulighederne for at leve op til de krav, vi 

som lokalsamfund og fællesskab stiller. Vi ønsker et inkluderende byrum for alle, der 

respekterer forskelligheden. 

 

Mere og bedre sundhedsuddannelse  

Vi ønsker, at Albertslund Kommune styrker sin uddannelsesforpligtelse ved at uddanne flest 

mulige social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Derfor skal vi også have kompetente og 

dygtige vejledere, der kan vejlede de unge og sikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø, så at 

flest muligt efterfølgende vælger at arbejde på vores sundhedsområde. 

Vi ønsker på sigt at gøre Albertslund til hjemby for en sundhedsuddannelse. Det kan f.eks. 

være en skole, hvor der uddannes social- og sundhedsassistenter, -hjælpere, 

serviceassistenter og vejledere, hvorfra vi kan rekruttere ‘vores egne’ nyuddannede og hvor vi 

kan videre- og efteruddanne ufaglærte og faglærte. Det vil være et kæmpe skridt på vejen 

mod et løft af fagligheden på social- og sundhedsområdet og imødekomme behovet for 

rekruttere medarbejdere på et vigtigt velfærdsområde. 

 

Samarbejde om sundhedsopgaver 
Flere sundhedsopgaver lægges ud til kommunerne, og finansieringen følger ikke altid med. 

Vi vil gennem KL arbejde for, at de økonomiske konsekvenser ved ændring af opgaver mellem 

kommune, region og praksissektoren er klarlagt, så der over tid kommer en bedre balance i 

økonomien i forhold til opgaver. 

Vi ønsker en faglig, kompetent overdragelse af borgeren til kommunen, som ofte skal tage 

over med opfølgende behandling, støtte og genoptræning. Det forudsætter respektfuldt 

samarbejde mellem region, kommune og praksissektoren. Udredninger skal være på plads og 

kontakt være etableret, og også pårørende skal inddrages i denne proces. 

 

Fokus på forebyggelse og et sundt liv 

Socialdemokratiet arbejder for, at kommunens borgere – unge som gamle – har et godt 

helbred, fysisk og mentalt. Dårligt helbred er et problem for både den enkelte og samfundet.  

Der skal være lige adgang til sundhed. Sundhed og trivsel hænger sammen. Hele livet. 
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I flere år har der været fokus på kost, rygning, alkoholmisbrug og manglende motion. Det går 

den rigtige vej for mange borgere. Rygestopkurser, kostvejledning og træning har givet mange 

et bedre helbred. Flere borgere tager ansvar for eget liv ved at have fokus på forebyggelse af 

livsstilsygdomme.  Det nye Sundhedshus giver gode rammer for borgernes sundhed, med 

genoptræning, sygeplejeklinik, omsorgstandpleje, behandlere, cafe og foreningsliv under 

samme tag.  

Kommunens nye sundhedspolitik giver visioner og retning for de kommende års indsats. Den 

fokuserer ikke kun på den fysiske, men også på den mentale sundhed. Den skal bidrage til, at 

der sættes ind med målrettede og veldokumenterede indsatser. I den kommende periode skal 

politikken omsættes til konkrete handlinger.  

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at der som led i indsatserne støttes op om 

patientforeninger og samarbejdes forpligtende med de mange aktører, der hver på sin måde 

har indflydelse på og mulighed for at fremme sundheden. Det gælder f.eks. boligområderne og 

det boligsociale arbejde, idrætsforeningerne, ældre- og kulturcentrene, bydelsmødrene, 

Biblioteket og aktørerne på beskæftigelsesområdet. En særlig indsats skal rettes til de borgere, 

der er ufrivilligt ensomme, og som ikke af sig selv tager imod kommunens og foreningernes 

tilbud. 

Der sker i disse år en hastig udvikling i nye tekniske hjælpemidler, der kan lette dagligdagen 

og fremme trivslen for ældre og syge. Det gælder f.eks. telemedicinske initiativer og 

belysning, der understøtter døgnrytmen og giver bedre nattesøvn. Albertslund skal tage aktiv 

del i denne udvikling, så vi kan tilbyde de bedste løsninger for borgerne. 

Den forebyggende indsats overfor børn og unge skal styrkes. Derfor vil vi arbejde for at styrke 

sundhedsplejen, så der sættes tidligt ind i forhold til børnene. Tilsvarende vil vi styrke den 

generelle forebyggende indsats overfor børn og unge. 

Stærkere indsats for borgere med psykiatriske problemer  

De sidste mange år har psykiatrien fået et større offentligt fokus. Den generelle viden om 

psykiatriske lidelser er blevet markant bedre. 

Vi vil arbejde for, at borgernes forståelse for og vilje til at rumme mennesker med psykiske 

lidelser på arbejdspladserne og i lokal- og civilsamfund øges. Det skal der udvikles strategier 

og planer for i takt med, at kommunen de kommende år bliver samarbejdspartner med og 

overtager flere opgaver fra regionen. 

Det er vigtigt for den enkelte borger at føle sig tryg, når borgeren skal hjem til egen bolig og 

familien; at kende aftaler og planer for fremtiden.  

Kommunen skal have ressourcer nok, så vores kommunikation med distriktspsykiatrien, 

socialpsykiatrien, værestedet, hjemmeplejen og pårørende fungerer optimalt  

  

En aktivistisk socialpolitik 
Albertslund er en by, hvor vi understøtter aktive mennesker, som bidrager positivt til 

fællesskabet. Det gør vi på kultur- og idrætsområdet. Det ønsker vi også at styrke indenfor 

socialområdet. 

Der er nogle opgaver, som bedst løses af frivillige. Vi vil derfor arbejde videre ad et spor, hvor 

frivilligt socialt arbejde værdsættes. Men man kan og skal ikke erstatte jobs med frivilligt 

arbejde! 

Støtten til det frivillige arbejde skal bl.a. ske med fortsat støtte til boligsocialt arbejde, 

Frivilligcentret, § 18 midler, tilskud til sociale foreninger og en række kurser for forskellige 

grupper af borgere i sårbare livssituationer. Vi ønsker fremover at fastholde den ildsjæls- og 

foreningspris på det sociale område, som blev indført med budget 2021. 
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Vi vil sikre, at forvaltningen fortsat beredvilligt, pragmatisk og praktisk hjælper med at finde 

løsninger for organisationer, foreninger og personer, der f.eks. skal have hjælp med en 

ansøgning eller overkomme en forhindring, før der kan komme luft under en ide. 

Byens indretning har betydning for trygheden og følelsen af at være accepteret. Vi går ind for 

opsøgende dialog med de grupper, som bruger udearealerne til ophold og værested. 

  

Borgere med handicap 
I den kommende valgperiode arbejder vi for at gennemføre en ny handicappolitik, der er 

målrettet borgere med fysiske, psykiske, intellektuelle og/eller sensoriske 

funktionsnedsættelser. Det er borgere med både synlige og usynlige handicap, der har vidt 

forskellige udfordringer og problematikker. Fælles for borgere med handicap er, at de har 

behov for en særlig indsats for at få et meningsfuldt og aktivt liv og opleve, at de er en del af 

fællesskabet. 

Vi vil arbejde for, at borgere med handicap får et meningsfuldt og godt liv i vores by. De skal 

mødes med respekt og ligeværd; blive set, hørt og forstået. 

Borgere med handicap skal have den rigtige og nødvendige hjælp og støtte indenfor 

lovgivningens rammer. Indsatsen skal være koordineret og helhedsorienteret, og hjælpen skal 

gennemføres med respekt for borgernes selvbestemmelse. Målet er at øge borgerens 

livskvalitet og forbedre muligheden for, at borgeren bliver mere selvhjulpen. 

  

Hjemtagelse indenfor socialområdet 
Albertslunds problemer løses så vidt muligt i Albertslund. 

Nogle borgere har særdeles komplekse udfordringer, og også i mange tilfælde udfordringer, 

hvor fagligheden i en kommune af vores størrelse ikke kan være på tilstrækkeligt højt niveau. 

Vi kommer derfor også fremover til at arbejde tæt sammen med og købe os ind hos både 

offentlige og private eksterne aktører. 

Udgifterne på det sociale område stiger i disse år, ikke mindst som følge af en stadigt stærkere 

markedsgørelse, hvor private udbydere tjener mange penge på at stille tilbud til rådighed. Den 

udvikling ønsker vi at gøre op med for at undgå unødvendige udgifter og for at gøre afstanden 

til vores borgere kortere. Det er vores ambition, at flere borgere også indenfor det 

specialiserede socialområde kan hjælpes i deres liv hjemme i Albertslund. 

Vi ønsker også et tættere samarbejde med andre kommuner om at hjemtage til fælles 

kommunalt regi på tværs af kommunegrænser. Mulighederne for dette skal afsøges i den 

kommende valgperiode. 

  

Længst muligt i eget liv ikke mindst som ældre 
Folk lever meget forskelligt i vores fælles by. Det afhænger bl.a. af livssituationen; om man 

bor alene eller i familie og af ens kulturelle ophav, etnicitet, religion eller mangel på samme 

mv. 

De færreste ønsker dette forandret grundlæggende, når de bliver ældre. Derfor er 

målsætningen “længst muligt i eget liv” god! Det er en ambition, hvor mange bundlinjer møder 

hinanden på en god måde; økonomi, velfærd og værdighed. 

Vi ønsker, at det gode og sunde liv også for vores ældre medborgere kan fortsætte så længe 

som muligt. Derfor arbejder vi for stærke tilbud indenfor idræt og kultur til vores ældre 

medborgere, og at der er gode muligheder for, at man kan komme hen til tilbuddene og 
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deltage på tværs af sociale og andre skel. Derfor støtter vi, at man kan klare sig selv livet 

igennem. 

Det handler om støtte til at magte livet, socialt, fysisk og psykisk. Alt fra bostøtte til 

genoptræning og vedligeholdelsestræning er i spil. Vi vil arbejde for at samle grupper af 

borgere og grupper af pårørende med ensartede udfordringer, hvor det giver mening. 

For de ældre kommer tiden måske for en snak om plejebolig på et tidspunkt. Her skal 

pårørende også inddrages og i overgangen skal en tilbageværende ægtefælle tilbydes en 1:1 

snak om det praktiske, økonomi mv., men også om de svære følelser. 

  

Ensomhed på tværs af alder 
Det er menneskeligt invaliderende at være ensom, det vil sige ufrivilligt alene uden venner, 

bekendte eller familie som deltagere i eller fortroligt vidne til hverdagen og ens 

livsbegivenheder. 

Alle har behov for en fortrolig snak om de svære ting i livet, når man skal træffe et valg eller 

glæde sig over en god nyhed. 

Albertslund er fællesskabernes by, bl.a. i foreninger og andet, som byen understøtter med 

penge eller lokaler. Det er rimeligt at ruske op i det fælles ansvar disse steder. 

Der er også områder, hvor kommunen som organisation har en særlig opgave. På vores 

arbejdspladser, institutioner og i vores skoler skal der skabes et inkluderende miljø fri for 

mobning. 

For de unge skal vi fortsat tilbyde rådgivende samtaler om ensomhed og andre 

livsudfordringer. 

Senere i livet skal der være et særligt fokus på overgange i livet, som kan medføre social 

isolation. Arbejdsophør, arbejdsløshed, skilsmisse, pensionisttilværelse og samlevers død eller 

flytning til ældrebolig er eksempler på situationer, hvor kommunen allerede i mange tilfælde 

bruger ressourcer. I disse situationer skal der også tænkes dialog ind som forebyggelse af 

ensomhed. 

  

Jobcenter og beskæftigelsesfremme 
Vestegnen er et sammenhængende arbejdsmarked, der også er tæt forbundet med resten af 

Hovedstadsområdet. Derfor skal løsninger for vores borgere i mange tilfælde findes udenfor 

kommunens grænser, i et tættere samarbejde med andre jobcentre.  

Vejledere og sagsbehandlere skal kende borgernes virkelighed fra egen baggrund og 

efteruddannelse. Vi vil arbejde for, at Jobcentret har et godt samarbejde med A-kasserne om 

dagpengemodtagerne.  

Der er mange forskellige brugergrupper på vores jobcenter og for hver skal der lægges en 

målrettet strategi. 

Vi har et særligt ansvar for at hjælpe unge med at få en uddannelse og for udsatte grupper 

med at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet. De yngre skal have et hurtigt forløb for 

ikke at gro fast i ledighed. De alt for mange, som er et stykke væk fra at være 

arbejdsmarkedsparate, skal have en indsats, hvor fokus i meget høj grad er på andre sider af 

tilværelsen end et snævert jobsigte. 

Hvis Jobcentret ikke kan skaffe job, er det vigtigt, at Jobcentret bidrager til at holde 

arbejdsevnen hos de arbejdssøgende intakt. Et tæt samarbejde med erhvervslivet lokalt og 

regionalt om virksomhedspraktik og løntilskudsjob er væsentlige elementer i denne indsats. 
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De nedslidte, sygemeldte og langtidsledige, der har været i mange år på arbejdsmarkedet, 

skal have kvalificeret rådgivning om fleksjob, seniorjob, omskoling og andre muligheder. Vi 

lægger afgørende vægt på at alle oplever, de bliver værdigt behandlet. 
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Kultur og fritid 

For Socialdemokratiet i Albertslund er kultur og kunst et frihedsprojekt for den enkelte borger. 

Det skal styrke deltagelsen i byens mange fællesskaber. Derfor prioriterer vi i  

Socialdemokratiet kultur og kunst højt. Fra den vigtige dagligdag i byens mangfoldige 

forenings-og idrætsliv til kultur og kunst, der udfordrer den enkelte og fællesskabet til 

meningsudveksling og refleksion over livet og samfundet.  

Kultur og kunst er ikke instrument for en bestemt udvikling, hverken for den enkelte borger 

eller byen, men skaber forudsætningerne for, at man kan flytte sig selv og byen ind i et ukendt 

land, hvor nye fællesskaber og muligheder opstår for den enkelte og byen.  

 

Et ambitiøst kulturliv for alle  

Et aktivt og udfordrende kulturliv skal være et særkende for Albertslund. Kunst skal være en 

markant del af Albertslunds identitet. 

Kulturen skal styrke mangfoldigheden – og mangfoldigheden skal styrke kulturen.  Vi skal leve 

med og i mangfoldigheden. 

Det betyder et bredt kulturliv og engagement, som favner alle dele af byen, herunder de nye 

byområder, som er under udvikling. Kulturen skal være den motor, som sikrer, at Albertslunds 

DNA for fællesskab og deltagelse bliver omdrejningspunktet for udviklingen af områderne. 

For Socialdemokratiet er et inddragende kulturliv helt afgørende. Derfor vil vi skabe 

forudsætningerne for et rigt foreningsliv over hele byen. 

Et ambitiøst kulturliv stiller krav til den enkelte kulturinstitution og til samarbejdet mellem 

institutionerne, hvor ikke mindst samarbejdet om at skabe nye, fælles kulturoplevelser for 

byens borgere er vigtigt. Hen over året skal byens borgere udfordres til at deltage i nye 

kulturfællesskaber, der kan poppe op over hele byen.  

Et ambitiøst kulturliv fordrer også, at kulturinstitutioner er en aktiv del af byens udvikling. 

Derfor skal Albertslund Centrums kulturprofil styrkes i de kommende år, så området bliver et 

attraktivt kulturcentrum for hele byen og de nye boligområder, som skyder frem i Albertslund.  

Vi vil forsat understøtte venskabsbyssamarbejdet for at sikre den mellemfolkelige forståelse 

inden for kultur og idræt.  

 

Kulturinstitutionerne  

MusikTeatret er og skal være et kulturelt fyrtårn i Albertslund. Vi stiller krav om en høj 

kunstnerisk profil både i forhold til udbuddet i den store sal og i biograferne.  Vi vil arbejde for, 

at Musikteatret får sit eget ensemble, som med udgangspunkt i byen og Vestegnen vil sætte 

en højtprofileret kunstnerisk dagsorden og skabe et samtalerum for byens borgere.  

En progressiv profil skal understøtte Albertslund som kulturby og gøre det attraktivt at 

bosætte sig i byen og ikke mindst skabe et fællesskab mellem byens borgere – nuværende 

som nye.  

Albertslund Midtby – især Centrum – skal udvikles med en ny og stærkere kulturprofil i form af 

flere kulturaktiviteter og på sigt flere kulturinstitutioner, idet den igangværende fortætning af 

kulturinstitutioner fortsættes. Billedskolen er med succes placeret i forbindelse med biblioteket, 

herunder er adgangen til Billedskolen gjort nemmere. Vi vil arbejde for, at Musikskolen 

placeres i centerområdet, så den får optimale forhold for sin undervisning og er nemt 

tilgængelig for alle dele af byen.  
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Forbrændingen er en vigtig del af byens profil, både i forhold til borgerne og i opfattelsen af 

Albertslund som en vigtig kulturby. Derfor vil vi fortsat arbejde for, at Forbrændingen er en 

vigtig del af byens kulturprofil. 

Biblioteket er i dag meget velfungerende og forsyner borgerne med bøger, digital service, 

understøtter læsekredse og igangsætter løbende nye initiativer som litteraturfestivalen Avisen 

Live. Vi vil arbejde for, at biblioteket fortsætter med at udvikle nye aktiviteter, der gør, at 

biblioteket når ud til flest muligt. Biblioteket skal være et fyrtårn for folkeoplysningen og 

dannelsen blandt byens borgere.  

 

Børnekultur i Albertslund 

Socialdemokratiet i Albertslund vil arbejde for, at der kommer mere børnekultur. Den skal 

vække liv og glæde. Den skal forundre og overraske. Den skal være nysgerrig og gå på 

opdagelse i børnenes univers og ikke mindst med børnenes univers. For Socialdemokratiet 

betyder inddragende børnekultur, at den er både for og med børnene. Børnekultur betyder 

også, at børnene er med i alle faser, altså både før, under og efter events og arrangementer. 

Men det betyder også, at børnene til stadighed er socialt aktive kulturproducenter. 

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der kommer et Børnemuseum i Albertslund. Museet skal 

være et levende omdrejningspunkt for børnekulturens historie. Det skal signalere og 

understøtte kultur i børnehøjde. På børnenes præmisser. Man kan sige, at et Børnemuseum 

skal have Albertslund i perspektivet, men hele verden som horisont. På den måde vil det 

supplere fortællingen om Albertslund som den lille kulturhovedstad og bidrage til et pulserende 

kulturliv for alle borgere. 

Socialdemokratiet vil arbejde for at udbrede børneteater i Albertslund. Vi ønsker, at den årlige 

børneteaterfestival, Aprilfestivalen, kommer til vores kommune. Den vil være med til at 

iscenesætte børneteater for kommunens borgere og på Vestegnen generelt. Den vil også være 

med til at afsøge børneteatrets potentiale, og vi er klar til at sætte flere indsatser i gang, hvis 

potentialet er der. 

Socialdemokratiet vil understøtte kultur i foreninger, dagtilbud, skoler og klubber. Vi vil satse 

på mere koordineret samarbejde mellem institutionerne, så der skabes synergieffekter.  Det 

betyder, at vi på den ene side vil udvikle eksisterende tilbud såsom Kulturtrappen og 

Kulturkufferter, så flere interessenter og samarbejdspartnere kan være med, og på den anden 

side vil være parate til at revitalisere nogle af de eksisterende tilbud. Vi bakker op om 

institutionernes årlige børnefestuge. 

 

Ungekultur i Albertslund 

Socialdemokratiet i Albertslund vil arbejde for, at der kommer mere kultur på de unges 

præmisser. Vi skal sikre os, at ungekulturen understøttes i både den fysiske og virtuelle 

virkelighed, så unge kulturforbrugere i Albertslund mærker, at kommunen er med hele vejen 

rundt.   

Vi vil arbejde for, at der kommer et Center for Gaming kultur. Gaming er i voldsom vækst 

netop i disse år, og Danmark er kendt på den internationale e-sportsscene, hvor vi hvert år er 

med i flere finalerunder. Men gaming anno 2021 er også mere end elitesport; den er kulturelt 

globaliseret, kognitivt udfordrende og ikke mindst socialt inkluderende. Den kultur vil 

Socialdemokratiet understøtte med Center for Gaming, som kan supplere med at være et 

fysisk mødested for unge kulturforbrugere. Samtidig vil vi være nysgerrige på, og gå på 

opdagelse i gaming kulturen. Vi er med andre ord parate til at lære noget af og sammen med 

de unge gamere. 
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Vi vil også arbejde for flere enkeltstående ungeprojekter i Musikteatret. Det kunne være 

Musicals, hvor flere institutioner supplerer og samarbejder på tværs af kommunen. Muligheden 

for at træde ind i teaterverdenen, som ung aktør eller forbruger, er en del af 

Socialdemokratiets politik i Albertslund. 

De unge skal også have mulighed for mere hjælp og lettere adgang til kulturpuljer. Som ung i 

Albertslund er det vigtigt, at man oplever en kommune, der både er fleksibel og handlekraftig. 

Man skal have mulighed for at sætte sit eget præg på vores by.  

 

Seniorkultur i Albertslund  

Socialdemokratiet vil arbejde for, at byens seniorer og ældre kan udfolde et indholdsrigt 

kulturliv, der fremmer både den mentale og fysiske sundhed. Mange kom hertil i 60’erne og 

70’erne og har bidraget til byens udvikling og dens aktiviteter. Også derfor skal der være plads 

til en mangfoldighed af aktiviteter til denne gruppe borgere. 

Vi vil sikre kvalitet, sammenhæng og helhed i de kommunale tilbud til seniorerne. Det gælder 

lige fra de kulturelle og sundhedsmæssige tilbud til forebyggende foranstaltninger, som gode 

attraktive og hyggelige ældrefaciliteter. Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud med mulighed 

for fællesspisning og fitness er et eksempel herpå. 

Bevægelse, kultur og samvær er vigtige ingredienser i et godt seniorliv. Det understøtter 

seniorernes velfærd og sundhed, og det modvirker ensomhed. Seniorerne tager aktivt del i 

byens vidtforgrenede foreningsliv, drevet af frivillige ulønnede kræfter. Her spiller bl.a. AIF 

Senior Idræt, Lokalhistorisk forening, Damgårdshave, kulturforeninger m.fl. en markant rolle 

for seniorer i alle aldersgrupper til langt op i 80érne. 

Vi vil derfor bakke aktivt op om udviklingen af seniorernes aktiviteter indenfor kultur, idræt, 

sundhed og velfærd. 

 

Kulturfællesskaber i Albertslund 

Socialdemokratiet i Albertslund vil arbejde for, at der kommer øget deltagelse i frivillig- og 

foreningslivet. Vi skal sikre, at alle borgere i kommunen har mindst ét attraktivt kulturtilbud 

gennem foreninger, frivillige tiltag eller samskabelse. Det skal være både sundt og socialt at bo 

i Albertslund. Man skal kunne møde hinanden i byrummet og på kommunens idræts- og 

kulturfaciliteter, som en naturlig del af hverdagen. Det gælder også for de nye borgere, der 

flytter til byen. 

Vi vil arbejde for, at idræts- og fritidstilbud i og omkring den tredje hal udvikles i takt med, at 

der kommer flere indbyggere til Albertslund. Vi vil sikre driftsmidler til idrætten. Det skal være 

muligt at planlægge og arbejde strategisk ind i fremtiden. Vi vil understøtte mere liv i og 

omkring stadion, sådan vi har gjort ved at sikre bygningen af ny, moderne tredje hal på 

stadion. Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at disse kulturtilbud går på flere ben. Der skal 

med andre ord være noget for børn, voksne og seniorer. 

Vi vil sikre, at der bygges en ny svømmehal ved Herstedvester Skole. Det generelle behov 

sammenholdt med kommunens økonomi gør, at det ikke alene er en udvidelse af 

svømmefaciliteter, det er også en fornuftig driftsbeslutning. 

Socialdemokratiet vil arbejde for, at nye festivaler, som samler borgere og tiltrækker 

opmærksomhed, fortsat udvikles. Avisen Live og Badesø festivalerne skal fortsat understøttes. 

Vi vil fortsat bakke op om Vestegnens Kulturuge og Kulturaftalen, så Albertslund er med i det 

koordinerende og tværpolitiske kultursamarbejde med Vestegnens kommuner og regionen. 

Socialdemokratiet vil understøtte folkeoplysningen. Foreningsportalen og bevillinger til 

kulturelle aktiviteter skal behandles på baggrund af en endnu mere smidig og tilgængelig 
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kulturadministration. Man skal mærke, at vilje til kultur bobler frem og stimulerer til både nye 

tiltag og sikker drift. Kommunen skal være opsøgende i forhold til nye strømninger og 

understøtte lokale initiativer og græsrødder, f.eks. via kommunale puljer og medlemstilskud.   

 

Foreningslivet og fritiden 

Fritiden er en positiv del af tilværelsen og derfor er det vigtigt, at kulturlivet har gode rammer 

at udfolde sig i. Hele idrætsområdet og det frivillige foreningsarbejde vil fortsat være en del af 

den socialdemokratiske kulturpolitik. 

Vi ønsker at være brobyggere mellem det folkeoplysende og friluftslivet. Vi ønsker at styrke 

samarbejdet mellem friluftslivet og de professionelle, at arbejde for partnerskaber og at 

understøtte samarbejdet mellem borgere, forvaltning og institutioner. 

Vi vil intensivere arbejdet for en større mangfoldighed i vores parker – og ser frem til et 

fantastisk nyt naturområde Hyldagerbakker, der bliver en realitet om få år. Vores 

naturområder kan gøres endnu mere attraktive gennem etablering af aktivitetscentre, og 

derved få endnu flere brugere ud i naturen. Det kan f.eks. være sjove naturlegepladser og 

motionsredskaber af naturmaterialer. 

Da over 60 % af Albertslunds arealer er skov eller bypark, giver det gode muligheder for at 

veksle mellem kultur og friluftsliv. Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til de rekreative 

herligheder, der kan tiltrække turister, der vil opleve den enestående vekselvirkning mellem 

natur, kultur og den moderne by. 

Kirkerne og forsamlingshusene bidrager aktivt til at styrke lokalsamfundene. Vi vil arbejde for, 

at de endnu højere grad kommer til at bidrage til den lokale sammenhængskraft.  

Lokalhistorisk Samling og Albertslund Lokalhistoriske Forening varetager i fællesskab en 

betydningsfuld rolle i formidlingen af vores lokalhistorie, som er vigtig for forståelsen af 

Albertslunds historie og nutid. 

Kroppedal Museum har stor betydning, og vi ønsker at fortsætte den lokale museumsdrift på 

Vestegnen. Albertslund skal gå forrest i arbejdet med at samle kommunerne om Vestegnens 

historie, så bevidstheden om Vestegnens betydning for samfundet rodfæstes lokalt og 

nationalt.  

Vikingelandsbyen er en populær etableret kulturinstitution i byen. Arbejdet med de enkelte 

projekter er ofte mangeårige og kræver en stor indsats. Uden de frivillige i foreningen 

Vikingelandsbyens Venner kan dette arbejde ikke lade sig gøre. Vi vil fortsat understøtte 

arbejdet i Vikingelandsbyen. 

Foreningen Roskilde Kro skal sikres mulighed for at udvikle og vedligeholde bygningen til gavn 

for foreningerne og byens borgere.  Birkelundgård skal fortsat udvikles til at være et 

samlingspunkt for kulturelle arrangementer og byens mange foreninger.  

Toftegården / Dyregården og Ridecentret er unikke steder, der skal udvikles til gavn for byens 

borgere, så stederne forbliver en integreret del af vores by.  

 

Attraktiv arbejdsplads 

Det er vigtigt, at Albertslund Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan fastholde og 

tiltrække kompetente, engagerede og glade medarbejdere. Vi mener, at det er grundlaget for, 

at byens borgere får den bedste velfærd og oplever en by i udvikling.  

I de kommende år vil vi arbejde for, at vores medarbejdere og ledere i højere grad sættes fri 

til at tilrettelægge hverdagen i den enkelte institution og afdeling. Det vil vi samarbejde med 

borgere, forældre, brugere og faglige organisationer om.  
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Tillige er en forudsætning for rekruttering, fastholdelse og fagligt løft et godt samarbejde med 

de faglige organisationer.  

Det gode arbejdsmiljø hænger sammen med høj faglig stolthed; det kræver åbenhed, 

professionel kommunikation, et stærkt tværfagligt samarbejde i hele kommunen og med 

eksterne samarbejdspartnere, private og offentlige 

Vi ønsker, at Albertslund Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne 

trives og har ejerskab. Det er en afgørende forudsætning for, at borgerne oplever velfærd af 

høj kvalitet og en ambitiøs organisation, der er innovativ og konstant afsøger nye løsninger 

sammen med borgere og politikere – fordi vi er sammen om Albertslund. 

 


