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S-POSTEN 
Medlemsblad for  

Socialdemokraterne i Albertslund. 

Redaktion: 
Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) 
Britta S. Jørgensen  (layout) 
e-mail: Britta.snebar48@gmail.com 

Indlæg sendes eller mailes til: 

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

Deadline - se kalenderen bagest i bladet 

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

Leveringsproblemer - kontakt 
Aage Jensen, tlf.. 60 35 05 02 
 

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

 
torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30  

i Auditoriet, Liljens Kvt. 2 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent  
4. Valg af stemmetællere  

 
5. Beretninger 

Kommunalpolitik v/ borgmester Steen Christiansen.  
Organisatorisk v/ formand Flemming Jørgensen 
Regnskab v/ kasserer Else Boel 
  

6. Vedtagelse af kommunalpolitisk program  
7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 da-
 ge før generalfor salingen) 
 
8. Supplering af kandidatlisten til kommunalvalget 
 
9. Valg til bestyrelsen 
10. Valg af revisorer 
11. Valg af tre kongresdelegerede og to suppleanter  
12. Valg af fanebærer og -suppleant 
13. Valg til AOF 
 
14. Eventuelt  
 
Detaljeret dagsorden kommer i maj-nummeret af S-posten. 
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v. borgmester Steen Christian-
sen  
 
I et valgår indtræffer et tids-
punkt, hvor man føler, man bli-
ver trukket op i en helikopter 
og valgkampen er i gang. Den 
fornemmelse kan godt være 
indtruffet tidligt her i 2021, 
hvor vi skal til kommunal- og 
regionsrådsvalg i november.  
 
Debatten pibler frem på de so-
ciale medier og i Albertslundpo-
stens spalter. Sådan skal det 
være i et levende demokrati og 
en by, hvor fællesskaber, byens 
ve og vel og debat er omdrej-
ningspunkter for albertslunder-
ne – måske især i en tid, hvor 
coronaen har sendt os hjem – 
og ud i naturen. 
 
Børnene skal gro i vores Al-
bertslund 
Vi har sikkert også selv bidra-
get til lidt valgkampstemning 
med udspillet ”Børnene skal gro 
i vores Albertslund”. Vi har spil-
let ud, fordi det er en stor op-
gave, vi og byen har foran os 
de næste 8-10 år med at bygge 
10 nye daginstitutioner og 
mindst en hel ny skole. Det er 
en opgave, vi har af to årsager. 
 
Vi ser ind i en befolkningsudvik-
ling, hvor vi de næste ti år bli-
ver 10 000 flere albertslundere. 
Det bliver familier, der er for-
skellige i størrelse og baggrund, 
men helt sikkert mange børne-

familier. Og de skal selvfølgelig 
møde dag – og skoletilbud, 
som matcher de høje ambitio-
ner, vi som parti har på børne-
nes vegne. Derfor skal vi bygge 
nye institutioner i takt med at 
de nye bydele tager form. Det 
er lidt mere åbent, hvor en ny 
skole skal placeres, men den 
del af planlægningen, skal vi 
have sat gang i. 

 
Derudover står vi med en lille 
håndfuld institutioner opført 
tilbage i 1970’erne, som det 
simpelthen ikke længere er 
muligt at renovere til et niveau, 
hvor det giver mening – og et 
udtryk for kvalitet og krav til 
rammer om børns hverdag, 
som skal være tilstede i en am-
bitiøs børneby som Albertslund.  
 

           Gruppens hjørne 
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Vi har senest set det i forbin-
delse med facaderenoveringen 
af Brillesøen, som udløste mas-
sive mængder af skimmel-
svamp. Tilsvarende har vi ople-
vet med Damgården. Begge 
steder har der været indeklima-
problemer i årevis. Det kan 
hverken børn, forældre, ansatte 
eller vi som politisk ansvarlige 
være tilfredse med. 
 
Derfor ruller vi nu et fornyel-
sesprogram ud for dagtilbuds-
området – og på samme vis 
skal vi også i gang med at se 
på de eksisterende skoler. Ud-
over altså at bygge en ny sko-
le. 
 
Klubberne 
 
Apropos nybyggeri, så er vi i 
gang med at bygge nyt til klub 
Svanen og Bakkens Hjerte. Se-
nest har vi på kommunalbesty-
relsesmødet godkendt lokalpla-
nen for Svanen, hvilket baner 
vejen for at byggeriet kan gå i 
gang. Desværre kolliderer byg-
geriet med den omfattende re-
novering af gårdhavehusene i 
samme del af Albertslund Syd. 
Det  har givet lidt vanskelighe-
der med adgangsforholdene for 
brugerne af klub Svanen 

For Albertslund Motor Centers 
(AMC) vedkommende har vi nu i 
kommunalbestyrelsen vedtaget, 
at AMC ikke kan blive liggende. 
I konsekvens heraf skal der ud-
vikles en nyt tilbud til medlem-
merne. Som I ved handler sa-
gen om etableringen af Hyld-
ager Bakker, et af Danmarks 
største støjdæmpningsprojekter 
som også bliver et helt nyt, fan-
tastisk naturområde i Alberts-
lund. Det bliver et attraktivt re-
kreativt område for mange al-
bertslundere og hele hoved-
stadsområdet. 

Det har været en meget svær 
sag for hele kommunalbestyrel-
sen, og vel en af de mest bely-
ste politiske sager i mange år. 
Med mange – forståelige – følel-
ser på spil og kompliceret lov-
givning og økonomi. Men nu 
skulle der træffes en beslutning, 
fordi etableringen af Hyldager 
Bakker ikke kunne forsinkes 
yderligere, og det blev en – 
desværre – snæver afgørelse i 
kommunalbestyrelsen, hvor vi, 
B og V stemte for en afvikling af 
AMC stedet til fordel for Hyld-
ager Bakker og boligbyggeri på 
Hyldagergrunden. Men også 
med en klar forpligtelse til at 
udvikle et nyt tilbud målrettet 
de unge, som har været glade 
for AMC. Det arbejde er allerede 
gået i gang i en forhåbentlig 
hurtigarbejdende arbejdsgrup-
pe. 
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Byudviklingsprojekterne 
 
De store projekter – Hersted 
Industripark, Fængselsgrunden 
og COOP Byen – er fortsat i god 
gænge. Vi har lidt skærmydsler 
med Glostrup, som er nabo til 
Hersted Industripark, men det 
forventer jeg finder et fornuftigt 
leje. 
 
Pædagogernes Pensionskasse 
har bygget 93 lejligheder på 
den gamle ALBO grund. Søndag 
d.21.3. var der fremvisning af 
prøvelejlighed, og der meldes 
klar til indflytning midt på som-
meren. Og det er jo alt andet 
lige en første milepæl i byud-
viklingen, vi når. Tilsvarende er 
byggeriet på Lækrogen ved si-
den af COOP’s hovedkvarter i 
slutfasen. Albertslund begynder 
så småt rent fysisk at tage sig 
lidt anderledes ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det gælder også på Hjørne-
grunden og Randragegrunden, 
hvor to seniorboligbyggerier 
bliver klar til indflytning i år. Og 
dermed har vi leveret på et af 
de store emner i valgkampen i 
2017, nemlig det stærke ønske 
om, at der blev bygget senior-
boliger til de borgere, som har 

været med til at bygge Alberts-
lund op fra starten af. Nu er 
valgmuligheden der. Snart går 
de to seniorboligbyggerier i Ro-
holmparken i gang og dermed 
kommer der yderligere små 
100 seniorboliger. 
 
Og endelig må vi ikke glemme 
den 3. hal på stadion. Der er 
fuld gang i opførslen. Også den 
kan tages i anvendelse i løbet 
af i år. Dermed indfrier vi et 
mangeårigt ønske fra idræts-
foreningerne  og de aktive ild-
sjæle her om nye og bedre fa-
ciliteter – og vi står nu med et 
topmoderne stadionkompleks. 
Jørn Jensby har, som formand 
for Idrætsrådet, ydet en uvur-
derlig indsats med at holde 
snor i byggeriet. Tak for indsat-
sen,  Jørn. 

 
Covid19 
 
Jeg kan ikke berige jer med 
noget nyt om covid-19 situatio-
nen  i forhold til det,  I kender 
fra medierne, Albertslundpo-
sten og de sociale medier. I 
skrivende stund er vi ramt af et 
stærkt stigende smittetryk, 
især i Albertslund Syd. Sam-
men med Styrelsen for Patient-
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sikkerhed er vi i gang med flere 
indsatser ift. borgerne. Som I 
ved er kommunerne på skift 
ramt af smitteudbrud, og vi har 
efterhånden fået ganske gode 
erfaringer med, hvordan det 
skal håndteres i samarbejde 
med sundhedsmyndighederne. 
 
Forår 
 
Nu står foråret for dørene, tem-
peraturen stiger, og mange, 
mange vacciner er på vej, så 
mon ikke en næsten normal 
sensommer bliver mulig? 

Det vil jeg glæde mig til, for 
der skal jeg nemlig ud på 
stræder og torve og møde al-
bertslunderne med det nye A-
hold af kandidater, der er så 
klar til at tage fat og sikre So-
cialdemokratiet et rigtig, godt 
kommunalvalg. Det bliver så 
godt! 
 
Bedste hilsen 
Steen 
 
  
 
  

 

1. maj  online 
 
 
Vi afholder 1.maj online og håber på en inspirerende morgen sam-
men på nettet med Flemming som konferencier. 
 
Der vil være taler af  Steen, Gunvor, vores folketings kandidat, 
Claus Heje, som stiller op for regionen  og Mathias Niebuhr, som 
er Vestegnens DSU forkæmper.  
 
Derudover vil Rene Nielsen hjælpe os med sin guitar, så at vi kan 
synge nogle dejlige sange fra arbejdersangbogen. 
 
Nærmere om tilmelding vil komme i et nyhedsbrev, som du forhå-
bentlig modtager, fordi formanden har din mailadresse.  
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Nyt fra Børne- og Skoleområdet 

v. Marianne Burchall 
 
Børnene er Albertslunds frem-
tid. Vi ønsker at give vores 
børn den bedste start på livet 
ved at forebygge og investere i 
de små for at skabe et godt 
børneliv. 
 
Børnene skal gro i vores Al-
bertslund 
 
Vi vil børnene, og vi vil give 
dem bedre rammer end dem, 
de har i dag. Derfor ønsker vi 
at bygge 10 nye daginstituti-
oner og en ny skole 
 
Dette er der primært to grunde 
til. 
 
Den ene grund er, at vi des-
værre i dag har 3-4 institutio-
ner fra 1970’erne, som er så 
udslidte, at det næppe kan be-
tale sig at renovere. Her skal vi 
bygge nye institutioner som 
erstatning. Et første skridt er 
allerede taget med beslutnin-
gen om at bygge en ny institu-
tion til erstatning for Brillesø-
ens nuværende bygninger. 
 
Den anden grund er, at vi er i 
gang med byudviklingen af Al-
bertslund med nye boligområ-
der, og der bliver derfor brug 
for flere daginstitutioner og en 
helt ny skole til de børnefamili-
er, der flytter til.  
 
 
 

Tidlig indsats og fokus på 
kvalitet 
 
De første 1.000 dage af et 
barns liv er nemlig meget vigti-
ge for barnets udvikling. Vores 
børn fortjener et godt børneliv. 

 
Derfor skal vores tilbud og ram-
mer være af høj kvalitet. Vi vil 
udvikle de pædagogiske ram-
mer, der sikrer vores børn gode 
muligheder for at udvikle sig. 
 
Både børn og forældre skal op-
leve, at Albertslund er byen, 
hvor børnene gror og trives.  
 
Vi skal sammen tale om, hvad 
der er god kvalitet og om, hvor-
dan vi gør hinanden stærke. 
Det er bl.a. dette vi har ment 
med at ’stå på tæerne’. Vi kan 
hjælpe hinanden, samarbejde 
og blive stærkere sammen ved 
at vi efterspørger, giver feed-
back og vurderer på om det, vi 
gør, er det rigtige og giver den 
kvalitet og udvikling, som vi 
ønsker. Altid med det for øje, at 
børnene skal gro. 
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AL-CAMINO 
 

Gåtur Albertslund rundt 
 

Søndag d. 9. maj Kl. 11.00 
 

Mødested Albertslund station ( Sneglen) 
 

Nærmere info. følger på Socialdemokraterne i Albertslund 
(FaceBook) 

 
 

 
Bedste Hilsner  

 
   Claus Heje og Ulla Nielsen 

Minimumsnormeringer 
 
Vi har i Albertslund besluttet, at 
vi i januar 2023 har indført mi-
nimumsnormeringer (1 voksen 
pr. 3 vuggestuebørn eller pr. 6 
børnehavebørn). Ud over vores 
eget budget til dette modtager 
vi hvert år statslige midler til at 
indføre minimumsnormeringer. 
Der har den seneste tid været 
en del debat i medierne om 
hvor mange penge, der går til 
børnene. I Albertslund går der 
ca. 6% af det samlede budget 
til ledelse og administration, og 
ikke de 20 % som der har væ-
ret beskrevet i medierne.  
 
Nyt tilbud til AMC 
 
Steen Christiansen og jeg har 
haft et møde med 12 børn og 

unge fra AMC. Det er nogle dejli-
ge børn og unge med rigtig 
mange ting på hjertet.  
 
Jeg glæder mig til, at vi skal i 
gang med første møde i arbejds-
gruppen om et nyt tilbud til 
AMC. Vi skal komme med forslag 
til en midlertidig og varig place-
ring samt indhold.  
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Beretning fra Kandidatudvalget 24. marts 2021  

 
Kandidatudvalget 
Kandidatudvalget blev dannet på generalforsamlingen den 15. juni 
2020. Det bestod fra starten af Else Boel, Britta Jørgensen og Niko-
laj Carlsen med mulighed for at supplere sig med 1 -2 medlemmer 
mere. Nikolaj er udtrådt af kandidatudvalget, da han valgte at mel-
de sig som kandidat. Kandidatudvalget har suppleret sig med Ole 
Borgstrøm. 
 
Finde kandidater 
Kandidatudvalget har via S-posten og nyhedsbreve opfordret mulige 
kandidater til at melde sig. Parallelt med dette har bestyrelsen til-
budt et uddannelsesforløb for potentielle kandidater, hvor der deltog 
10 – 12 medlemmer. 
Ved udløb af fristen (31. december) for at stille op havde 18 med-
lemmer afleveret udfyldte stillerlister til kassereren, der kontrollere-
de dem i forhold til partiforeningens opstillingsregler.  
Blandt de 18 medlemmer havde én markeret at ville opstille som 
borgmesterkandidat, nemlig Steen Christiansen, der dermed er vo-
res borgmesterkandidat uden afstemning.  
 
Urafstemning 
Kandidatudvalget har udsendt et hæfte med præsentation af de øv-
rige 17 kandidater til alle medlemmer og har endvidere gennemført 
et virtuelt medlemsmøde den 25. februar, hvor kandidaterne kunne 
præsentere sig. 
Kandidatudvalget har med bistand fra partikontoret gennemført en 
urafstemning blandt disse 17 kandidater for at få fastsat rækkeføl-
gen. Urafstemningen fandt sted fra 2. marts til 23. marts 2021. 
Medlemmer, som partiet havde mailadresse på, fik tilsendt en af-
stemningsmail fra partikontoret med et link til afstemningen. Øvrige 
medlemmer fik et brev med en kode. Medlemmer kunne få hjælp 
fra formanden og kassereren, hvis der var brug for det. 
Resultatet af urafstemningen er modtaget fra partikontoret og op-
gjort af kandidatudvalget og formanden den 24. marts. Foreningens 
revisorer har fået tilsendt partikontorets stemmetal og kandidatud-
valgets opgørelse til vurdering. Revisorerne havde ikke bemærknin-
ger til opgørelsen. 
 
Der var 241 stemmeberettigede medlemmer. Der er afgivet 103 
stemmer, heraf 2 blanke og 0 ugyldige. 
 
Ud af de 17 personer har to meddelt formanden, at de af personlige 
hhv. arbejdsmæssige årsager har trukket sig som kandidater.  



Side 11 S-posten 

 

 

 
Listen består herefter af 16 kandidater, inklusive borgmesterkandi-
daten. 
 
Resultatet af urafstemningen er, at listen ser således ud: 
 
1.  Steen Christiansen 
2.  Marianne Burchall 
3.  Paw Østergaard Jensen 
4.  Ulla Nielsen 
5.  Dogan Polat 
6.  Tina Christiansen 
7.  Mikkel Skovby 
8.  Nikolaj Carlsen 
9.  Lasse Wilson Crüger 
10.  Rukhsana Ali 
11.  Qasir Mirza 
12.  Emil Ottesen 
13.  Jane Nannberg 
14.  Julie Marie Larsen 
15.  Rashid Leegaard Kestey 
16.  Akhlaq Ahmad 
 
 
For en ordens skyld skal udvalget gøre opmærksom på, at partifor-
eningen opstiller sideordnet. Det betyder, at det alene vil være de 
personlige stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt til kommunal-
bestyrelsen. 
 
Supplering af listen 
 
Kandidatudvalget kan i henhold til opstillingsreglerne på en general-
forsamling i det år, hvor kommunalvalget afholdes, foreslå, at kandi-
datlisten suppleres, hvis der vurderes at være behov for dette for at 
få en bred sammensætning af kandidater. 
 
Kandidatudvalget har lige efter udløbet af fristen for at aflevere stil-
lerliste fået en henvendelse fra nuværende 1. suppleant i Kommu-
nalbestyrelsen, Carsten Boje Larsen. Carsten Boje Larsen har ikke 
fået afleveret en stillerliste, men vil gerne genopstille. Kandidatud-
valget har efter drøftelse valgt at foreslå generalforsamlingen, at 
kandidatlisten suppleres med Carsten Boje. 
Kandidatudvalget har desuden besluttet at foreslå generalforsamlin-
gen, at kandidatlisten suppleres med Flemming Jørgensen. 
 
Else Boel  Ole Borgstrøm  Britta S. Jørgensen 
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Forsinket kandidatur… 
 
Af Carsten Boje Larsen 
 
 
 
… hvor pinligt kan det være! 
 
Da jeg for fire år siden stillede op til KV 2017, var jeg så heldig, at alt papirarbejdet i 
forbindelse med mit kandidatur, blev lavet for mig. Det blev desværre en ”sovepude” 
for mig her ved KV 2021, og jeg nåede ikke i tide at blive opstillet.  
 
Kandidatudvalget har imidlertid valgt at benytte muligheden, at generalforsamlingen 
her til maj kan vælge, at jeg kan opstiller som kandidat for Socialdemokratiet.  
 
Jeg håber, at I vil hjælpe mig til denne generalforsamling. 
 
Hvad kan jeg så bidrage med ? 
 
Som bekendt, er der flere Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller, og 
både deres stemmeopland og mærkesager er præcist det jeg kan byde ind på.  
 
Stemmer i ”vest”  
Jeg har stort set boet i “vest” hele mit liv (flyttede til Randager i 1965), og er derfor 
ganske kendt i dette lokalområde. 
 
Kendt, da jeg har gået i skole på Egelundskolen, har jeg været aktiv udøvende og fri-
villig leder på Stadion, været ansat på Stadion som stadioninspektør i 7 år og er stadig 
bosiddende i ”vest”. 
 
Denne berøringsflade var stærkt medvirkende til de forholdsvis mange stemmer, som 
jeg fik i vest i 2017.   
 
Mærkesager 
Mit hjerte banker virkelig for forenings- og idrætslivet samt for et godt seniorliv.  
 
Jeg har rødder ind i bl.a. AIF Fodbold, Håndbold, Svømning, Tennis til ALOT, og jeg 
er også sikker på, at stort set alle i AIF Senior Idræt kender mig. 
  
Jeg vil derfor påstå, at jeg har en helt unik tilgang til sportsudøvere på Stadion, da de 
ved, hvad jeg står for, og at dette også var mig en god hjælp under KV 2017.  
  
 
Jeg er derfor sikker på, at der hvor andre sluttede deres gode arbejde, der kan jeg være 
med til at tage over.  
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Offentlig eller privat, fælles eller individuel..... 

Af: Paw Østergaard Jensen 
 
Vi skal tænke os om med hen-
syn til, hvad vi overlader til 
markedskræfterne. Vi skal styre 
efter den gode læresætning om 
at “markedet kan være en god 
tjener, men vil altid være en 
ustyrlig herre”. 
 
De bærende funktioner i et 
samfund, som vand, varme og 
affald mv, bør i min optik være 
offentligt ejede og drevne. Det 
burde telefoni, it og anden in-
frastrukturer også være. 
 
90’erne bød på en privatise-
ringsbølge, som desværre greb 
om sig til områder, som det of-
fentlige aldrig skulle have solgt 
fra. F.eks. hele telefoni- og di-
gitaliserings branchen. Den op-
hobede værdi herfra, betalt af 
trofaste kunder gennem årtier, 
burde have været anvendt på 
ny digital infrastruktur i ver-
densklasse i DK, fremfor udbe-
talt som provenuer i amerikan-
ske kapitalfonde. 
 
 
 
Vi må sande, at vi som lokalpo-
litikere og lokalt samfund ikke 
kan gøre meget ved de store 
infrastrukturelle beslutninger. 
Man må jo nu engang rette ind 
efter landets love, og central-
myndighedernes anvisninger. 
 
 

 
En del er dog op til os lokalt at 
sætte rammerne for. Det man 
kan kalde den sociale infra-
struktur. Det handler om sko-
ler, daginstitutioner, klubber, 
ældrepleje og kulturinstitutio-
ner mv. 
 
Der er love som rammesætter 
dette, f.eks. på ældreområdet 
hvor der er frit valg for de æl-
dre på hjemmehjælp mv. også 
fra privat leverandør.  

 
Også på kulturområdet eller 
børneområdet har private fir-
maer lov og ret til at starte en  
business op og drive kernevel-
færdsområderne som en over-
skudsgivende forretning, hvis 
lokalplanen i øvrigt tillader det. 
 
Forretningsdrivende fonde mv 
er lidt noget andet, men poten-
tielt kan det også undergrave 
sammenhængskraften, hvis det 
‘trækker’ stærke familier, eller 
særlige borgergrupper ud af 
fællesskabet. På sigt kan det 
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Vær med  
i fællesskabet 

være med til at skabe et A og B 
hold og et Albertslund som er 
væsensforskelligt fra det, vi har 
kendt og kender. 
 
Dog har vi en række styrings-
værktøjer, som jeg synes vi 
skal bruge i videst muligt om-
fang. Allermest skal vi på skole 
og børne/unge området sætte 
foden ned og insistere på, at 
dette i Albertslund varetages af 
samfundet. 

 
En vigtig del af det, vi kalder 
Albertslund ånden, vores DNA 
kunne man sige, har været en 
stærk tro på fællesskabet. At 
kollektive udfordringer, løses i 
fællesskab. 
 
Dette vil blive trykprøvet de 
kommende år, hvor vi skal ud-
vide byen med op mod 10.000 
nye borgere de næste ti år. Vi 
har relativt få arealer på kom-
munale hænder, som kan brin-
ges i spil. Vi er på den store 
klinge fortsat  udfordret på 
økonomien til investeringer i 
den størrelsesorden og vi er 
hængt hårdt for organisatorisk 
på byudviklingen, som det alle-
rede er, også uden at skulle 
planlægge en forøgelse af den 

kommunal infrastruktur i dén 
størrelsesorden. 
Det er hér vore principper skal 
stå sin prøve og vi skal holde 
fast. Udvikling ér udvikling, og 
hos os betyder det mere Al-
bertslund, som vi kender det og 
ikke afvikling af vores ånd og 
principper.  
 
De 10.000 nye borgere skal 
være Albertslundere og ikke 
bare bo i kommunen eller være 
et appendix, som de nye kvar-
terer kunne risikere at blive.  
 
Vi skal åbne nye kommunale 
daginstitutioner mv i disse om-
råder, og vi skal flytte dele af 
de kendte funktioner til de nye 
områder, f.eks. en ny musik-
skole på fængselsgrunden eller 
jobcentret til Hersted Industri-
park. 
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Af Jette Kammer Jensen 
 
I en tid, hvor megen af tiden 
inden døre er hjemme, ja så 
må jeg jo se teaterforestillinger 
via nettet – og her er der fuld 
valuta på Folketinget! 
 
Medens alle vi andre skal huske 
på mundbind/sprit og ikke kan 
alt det, vi gerne vil – ja så teer 
medlemmerne på Tinge som en 
børnerhave. 
 
Venstre er blevet verdensme-
ster til at stille spørgsmål til de-
res egne medlemmer på taler-
stolen – og man må da regne 
med, at de godt ved, hvad Ven-
stre mener, men der har de 
måske mere uro end ro. Og 
næste spørger fra et andet 
Venstre-medlem til samme ord-
fører kører efter samme mo-
del…det er ulideligt at overvæ-
re.  I spørgetimen kører Ven-
stre efter samme model, de har 
medspørgere, der afløser hin-
anden, og stort set spørger om 
det samme. 
 
Venstremedlemmerne har et 
utroligt aggressivt sprogbrug 
både på talerstolen og når de 
taler fra salen. Værst i den ka-
tegori er Martin Geertsen, Mor-
ten Dahlin, Sophie Løhde og 
Ulla Tørnæs. Det er beskæm-
mende at høre på. 
 
Venstre medvirker i høj grad til, 
at mange har en negativ opfat-
telse af Folketinget – og DET er 

en fare for vores demokrati. 
 
Så er der de  folketingsmed-
lemmer, som er klogere end 
alle andre – her står Liselott 
Blix fra Dansk Folkeparti for-
rest. Hun tror, hun er virolog!! 
Og så taler hun med utroligt 
mange mennesker, ja når man 
hører hende, så må hun jo slet 
ikke have tid til andet – eks. 
sagligt folketingsarbejde. TV2 
har fundet ud af, at hun er pa-
rat til at svare på hvad som 
helst, så hun bliver tit ringet op 
af TV2, og her mangler der så 
total kritisk journalistik!! Men 
TV2 er jo også blevet en ren 
reklamekanal for medlemmer 
fra blå blok. 
 
Mon de nævnte – og flere kun-
ne nævnes – tror at vi borgere 
er småtbegavede! 
 
Vi skal passe på vores demo-
krati – og her bærer folketings-
medlemmerne er stort ansvar – 
så de skal ud af børnehavemo-
dellen. 
 
  
 
  
 

 Teater Folketing 
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Nye valgtilforordnede 

Kære partifæller 
 
Kunne du tænke dig at være valgtilforordnet til kommune-
valget den 16.november 2021 og kommende valg? 
 
 
Hvad vil det sige at valgtilforordnet? 
 

 Du vil møde borgere på afstemningsstedet 

 Du vil møde ansatte ved Albertslund Kommune 

 Du vil møde personer fra andre partier 

 Du er på afstemningsstedet fra kl. 8.30 til stemmerne er op-
talt og afstemt (ikke fintælling). Der er mad og drikke hele 
dagen og p.t. er vederlaget kr. 850,00, hvoraf der skal betales 
partiskat iflg. vores vedtægter. 

 
Hvordan bliver man valgtilforordnet  
 

 Hvis du mener at det er noget for dig, kan du sende mig dit 
navn, adresse , tlf.nr. samt mailadresse. Cpr.nr. vil jeg bede 
om senere, når valget nærmer sig. 

 

 Jeg vil tildele dig et afstemningssted. Jeg prøver på, at det 
bliver tæt på din bopæl. Senere sender jeg listen digitalt til 
Albertslund Kommune med ovennævnte oplysninger. Jeg har 
på forhånd modtaget besked om, hvor mange tilforordnede 
partiforeningen skal stille med. 

 

 Du vil så modtage et brev fra Albertslund Kommune med op-
lysning om, hvilket afstemningssted du skal møde på samt 
klokkeslæt, og nogle praktiske oplysninger.  

 

 På afstemningsstedet vil du blive tildelt en arbejdsopgave af 
holdlederen eller dennes assistent. De er administrative med- 

        arbejdere i Albertslund kommune. 
 
 
Else Boel 
elseboel@stofanet.dk 
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En god håndfuld 

Claus Heje 
 
Socialdemokratisk 
kandidat i Taastrup 
Kredsen til Region 
Hovedstaden 
 
Jeg var næsten fyr-
re før jeg fik kørekort og bil. Min 
første bil købte jeg af min far og 
var af et kendt mærke, som jeg 
fortsat holder meget af. Det var 
den mindste model i produkti-
onslinien, men alligevel, en god 
bil. Den var brugt, og derfor var 
der til tider behov for reparatio-
ner og reservedele. Én gang før-
te en sådan reparation bilen og 
mig til hovedværkstedet i Nord-
sjælland, hvor en dims skulle 
udskiftes. Det ville kun tage 20 
minutter og jeg kom 10 minut-
ter før det aftalte tidspunkt.  
 
Efter at have afleveret nøglen 
satte jeg mig til at vente. Andre 
bilejere kom og gik, og tiden 
blev lang. Jeg forstod ikke hvor-
for jeg skulle vente, og spurgte 
nervøst til om der var tilstødt 
komplikationer. Jeg fik intet 
svar. Der gik lang tid før det gik 
op for mig, hvad der foregik.  
 
Min bil var af den mindste mo-
del, og dem, der i øvrigt kom til 
værkstedet havde større og dy-
rere modeller. Uanset tidsbestil-
ling prioriterede man de største 
modeller først. Derfor fik jeg lov 
til at vente mere end fire timer, 
før man påførte min motor en 
specialdims. 

Min pointe med denne historie 
er, at sådan fungerer det i 
mange lande: dem med flest 
penge, store jobs og dyre for-
sikringer får først behandling i 
sundhedsvæsenet. Sådan skal 
det aldrig være hos os. Min po-
inte er også, at specialisten 
skal gøre sig umage med at 
tale et sprog, som vi forstår. 
Jeg ved for min gud ikke den 
dag i dag hvad den dims, der 
skulle skiftes på min bil, skulle 
gøre. 
 
I løbet af vinteren har jeg 
haft tid til at arbejde med 
de vigtigste temaer i vores 
valgkamp til regionsrådet i 
Region Hovedstaden her i 
Taastrup kredsen.
(Albertslund og Høje Taa-
strup kommuner).  
 
Det er et samarbejde med 
kredsbestyrelse og andre gode 
kræfter. Som sommeren nær-
mer sig og restriktionerne for-
håbentlig lempes glæder jeg 
mig til at snakke politik med 
jer alle. 
 
Her er en håndfuld temaer 
som jeg blandt meget andet 
gerne vil have fokus på: 
 

 Vi skal kæmpe for den fri 
og lige adgang til sund-
hed. Det starter med til-
strækkeligt mange prakti-
serende læger på Vesteg-
nen, et sprog, vi alle kan 
forstå, og et præventivt 
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og oplysende sundhedsar-
bejde. En særlig opmærk-
somhed på en friere ad-
gang til tandpleje. 

 Et værdigt liv fra vugge til 
grav. Det nyfødte barn 
skal have en start på livet 
præget og tryghed, nær-
vær og gode fysiske ram-
mer. Lige sådan skal af-
slutningen på livet foregå 
på en værdig måde, også 
hvis det foregår på et 
hospital, hvor der skal 
være enestuer og god ple-
je. 

 Til kamp mod ensomhe-
den. Det er invaliderende 
og livsfarligt at være en-
som. Vi har et fælles an-
svar for at hjælpe ensom-
me og andre, der er soci-
alt udsatte eller isolerede, 
og det kræver et samar-
bejde mellem region og 
kommune om en aktivi-
stisk socialpolitik. 

 Alt for mange får et ringe-
re liv på grund af støj i 
nærmiljøet. Vi kan gøre 
noget. Eksempelvis kan vi 
bygge støjbarrierer, som 
man gør ved Hyldager 
bakker ved Albertslund, 
og vi kan investere i lyd-
dæmpende asfalt, og vi 
kan reducere hastigheden 
på udvalgte strækninger. 

 At investere i sikre super-
cykelstier i god stand, så 
de udgør et godt trans-
portalternativ for alle 
dem, der i hverdagen skal 
fra hjem til arbejde. At 
gøre cyklen til det fore-

trukne transportmiddel i 
hverdagen er ikke kun 
miljøvenligt, det er også 
sundt. 

 
 
For mig er det vigtigt aldrig at 
glemme, hvad det betyder at 
være kandidat i Taastrup kred-
sen med dens særlige udfor-
dringer. Eksempelvis færre 
praktiserende læger, kortere 
middellevetid, mange, der ikke 
får en uddannelse, ensomhed 
og en presset infrastruktur. Ef-
ter 8 år uden nogen repræsen-
tation i regionsrådet er det nu 
vigtigt, at vi kommer til orde 
igen. I den kommende tid star-
ter min valgkamps første fase, 
og jeg håber ydmygt, I vil hjæl-
pe mig med at dele og fremme 
de vigtige politiske emner for os 
i Taastrup kredsen.   
 
PS. Da familieforøgelse et par 
år senere medførte, at vi skulle 
købe ny bil, tog vi forbi en for-
handler af det kendte bilmær-
ke, og der oplevede vi præcis 
det samme: Forhandleren for-
svandt hver gang en køber 
spurgte til en større eller dyrere 
model.  
 
Vi endte med at købe familie-
containeren (som mine davæ-
rende kollegaer døbte den) hos 
en forhandler af et andet bil-
mærke. 
 
Claus Heje 
Socialdemokratisk kandidat i 
Taastrup Kredsen til Region Ho-
vedstaden 
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Sundhed for alle og trafik med plads til alle 

 
Kaffemøde med Claus Heje  -vores kandidat til 
regionrådet i Region Hovedstaden.  
 
Torsdag d. 20.05. kl.19.30 i Bygning M  
Liljens Kvt. 2      2620 Albertslund. 
 
Claus Heje fortæller om udfordringerne i de kom-
mende års regionspolitik. 
 
-          Den ulige fordeling af udfordringerne på sundhedsområdet 
i Region Hovedstaden, tandpleje til dem der ikke har råd, livsstils-
sygdommene m.m.   
 
-          Trafik til og fra storbyen gennem Albertslund, støjproble-
merne, kø på motorvejene, styrkelse af den kollektive trafik i 
fremtiden (og efter Corona) m.m.   
 
Vi giver kaffe og kage.  
Tilmelding nødvendig til: Claus    Ch_dk@hotmail.com 
 
Arrangementet afvikles med forbehold for restriktioner i forbindel-
se med Covid-19 og flyttes evt. til virtuelt møde såfremt det ikke 
er muligt at afholde mødet fysisk. (besked gives direkte til de til-
meldte)   

Kom med på holdet !!!!! 
 

I forbindelse med regionsrådsvalget er jeg ved at samle et hold af aktive i 
såvel Albertslund partiforening som Høje Taastrup partiforening.  
Vi er allerede nogle stykker, men vil gerne være flere.  
 
Som en del af holdet kommer du med i en spændende valgkamp og kan væ-
re med til at forme vores politik, lige som at du får organisatorisk erfaring og 
hjælper mig med alle mulige praktiske opgaver.  
 
Og der er mange opgaver, som jeg håber på din hjælp til.  
 
Efter valget håber jeg, at du vil være med i min baggrundsgruppe. 
 
Venlig hilsen   Claus Heje  Tlf.: 21 23 08 58 E-mail:   Ch_dk@hotmail.com
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Demokratiet må aldrig være for de få!  

Tirsdag 16. november skal vi 
stemme til kommunal- og regi-
onsvalget, og desværre ved vi 
at en række grupper i sam-
fundet stemmer mindre end 
andre. Det er fx unge, ufaglær-
te og kortuddannede, ledige og 
indvandrere og efterkommere.  
 
Derfor har Regionsrådet ved 
de senere valg afsat penge 
til målrettede aktiviteter, 
som opfordrer disse grupper 
til at bruge deres stemme-
ret.  
 
Vi socialdemokrater mener, at 
et stærkt demokrati forudsæt-
ter, at flest mulige benytter de-
res ret til at stemme og i øvrigt 
blander sig i samfundsdebatten 
uanset om det handler om den 
lokale skolebestyrelse, er med-
lem af et parti, fagforening, stil-
ler op til valg, eller på anden vis 
deltager. Det var jo også der-
for, at arbejderbevægelsen i sin 
tid oprettede fx AOF – arbejder-
nes oplysningsforbund – der 
skulle uddanne arbejderne, så 
de kunne sidde med ved sam-
fundets bord. Demokratiet skul-
le ikke være for de få, men de 
mange.   
 
Vi afsætter i regionen 1,8 
mio.kr. til valgaktiviteter i 
2021 og det svarer til 1 kro-
ne per borger. Der bliver bl.a. 
en pulje på 500.000 kr. som 
kan søges af kommuner, bolig-
selskaber, civilsamfund og 
ngo’er og målrettes aktiviteter 
fx i udsatte boligområder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg håber, at der kommer 
mange gode ansøgninger, som 
kan hjælpe med at løfte stem-
meprocenten. Det skulle man 
tro alle partier kunne støtte.  
 
Men sådan er det ikke. V-K-O 
stemte simpelthen imod, at der 
skulle være en sådan pulje. VK 
vil ikke påvirke valget af princi-
pielle årsager, mens DF er 
mere direkte og siger, at de 
ikke vil støtte ekstra tiltag 
for at indvandrere husker at 
bruge deres stemmeret.  
 
Tak for kaffe. Jeg synes det er 
lidt sølle.  
 
Demokratiet må da være for 
alle, også indvandrere og deres 
efterkommere, naturligvis. Jeg 
er glad for at alle øvrige partier 
bakkede op om en ekstra ind-
sat for at øge valgdeltagelsen, 
og jeg håber vi får en høj 
stemmeprocent til kommunal- 
og regionsvalget.  
 
Af Lars Gaardhøj, kandidat til 
regionsrådsformandsposten i 
Regionsrådet  
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Ensomhed rammer vores unge hårdt 

 

Af Gunvor Wibroe, folketings-
kandidat  
 
Mange børn og unge har det 
rigtigt svært, og tallet er des-
værre stigende. År efter år ser 
vi nye rapporter, der i stadigt 
stærkere vendinger slår alarm 
om unges psykiske helbred.  
 
Stress, angst, depression og 
ensomhed er efterhånden ble-
vet en folkesygdom hos ung-
dommen. Derfor var det også 
en stor lettelse, at regeringen i 
efteråret afsatte 100 mio. kro-
ner til børn og unge i psykisk 
mistrivsel.  
 
Ifølge Ventilen, en organisation 
der arbejder med at afhjælpe 
og dæmme op for ensomhed 
blandt unge, er antallet af unge 
der føler sig svært ensomme 
12%. Men nationale undersø-
gelser viser nu, at det tal er 
fordoblet som følge af det se-
neste års Corona-nedlukning. 
Det er en bekymrende udvik-
ling!  
 
For langvarig ensomhed kan 
have alvorlige konsekvenser 
for unge mennesker og i vær-
ste fald føre til selvskade, 
angst, depression og selv-
mordstanker. Ifølge forskere 
kan sociale afsavn som følge af 
social isolation påvirke unge 
menneskers liv negativt i man-
ge år efter, at den fysiske iso-
lation er slut. Og mangel på 
sociale relationer påvirker 

menneskers fysiske og psykiske 
helbred.  
 
Det er derfor vigtigt for det en-
kelte menneske og for vores 
samfund som helhed, at vi gør 
alt, hvad vi kan for at bekæm-
pe unges ensomhed. En gene-
ration som nogen kalder den 
ulykkeligste i nyere tid. Og en 
generation der i forvejen er 
hårdt presset af corona-
isolation og uvished om fremti-
den.  
Regeringen har allerede afsat 
50 mio. til initiativer til at af-
hjælpe ensomhed i idræts- og 
foreningslivet. Men spørgsmålet 
er om det er nok? Det tror jeg 
desværre ikke -  der skal meget 
mere til.  
 
Derfor er min opfordring til re-
geringen: At ensomhed aner-
kendes som en folkesygdom, 
og at man knokler på med at få 
vedtaget en national strategi, 
som sætter mål og retning for, 
hvordan vi i de næste mange år 
bekæmper og afhjælper en-
somhed blandt unge - ja blandt 
alle sårbare grupper i Danmark.  
 
Det er bare at komme i gang - 
og hellere før end siden. 
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Indslusningsløn ??? 

Af Ejner K. Holst, FH 
 
En gammel kanin er igen truk-
ket op af hatten: Indslusnings-
løn. Men det løser intet at sætte 
flygtninge og indvandreres løn 
ned og derpå lade dem sejle i 
deres egen sø. Det vil føre til et 
opdelt arbejdsmarked, hvor B-
holdet vil få lønninger, der er 
umulige at leve af. 
 
Vejen til at få flere flygtninge 
og indvandrere i job er at sikre, 
at de får de sproglige og faglige 
kompetencer, som øger deres 
produktivitet, så de kan matche 
de krav, der stilles på arbejds-
markedet. Og her har vi faktisk 
allerede en række af redskaber, 
som kan bidrage til dette. Fx er 
Integrationsgrunduddannelsen 
(IGU), blevet udvidet og styr-
ket, så flere i målgruppen kan 
få gavn af tilbuddet om opkvali-
ficering, sprogundervisning og 
virksomhedsrettede tilbud. 
 
Indslusningsløn har før været 
bragt op i debatten, men er 
hver gang blevet kasseret. Det 
er der mange gode grunde til. 
 
Det er en vigtig udfordring, at 
flygtninge og indvandrere har 
en lavere beskæftigelsesgrad 
end etniske danskere. Og det er 
rigtigt, at dette i høj grad skyl-
des, at deres sproglige og fagli-
ge kompetencer er for lave – 
hvilket betyder, at de ikke kan 
matche de relativt høje krav til 
jobbene på det danske arbejds-
marked. 

Working poor 
 
Men løsningen er ikke bare at 
sætte flygtninge og indvandre-
res lønninger ned med en ind-
slusningsløn og så ellers bare 
lade dem sejle i deres egen sø. 
Dette vil medføre, at vi får et A
- og et B- hold på arbejdsmar-
kedet, hvor B-holdet vil få løn-
ninger der er umulige at leve af 
i Danmark. Det kender man i 
udlandet som ”working poor”. 
 
Løsningen er at sikre, at flygt-
ninge og indvandrere får de 
sproglige og faglige kompeten-
cer, så de kan matche de krav, 
der stilles på arbejdsmarkedet 
 
 Løsningen er i stedet at gribe 
fat om problemets rod og sikre, 
at flygtninge og indvandrere får 
de sproglige og faglige kompe-
tencer, som øger deres produk-
tivitet, så de kan matche de 
krav, der stilles på arbejdsmar-
kedet. 
 
Det vil kræve en investering, 
men det vil utvivlsomt kunne 
betale sig på den lange bane, 
når beskæftigelsen i gruppen 
øges. 
 
Vi har allerede redskaberne 
 
Vi har faktisk allerede en række 
af redskaber, som kan bidrage 
til dette. For et par måneder 
siden udvidede og styrkede vi 
Integrationsgrunduddannelsen 
(IGU), så flere i målgruppen 
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Nyt fra EU v. Christel Schaldemose 

kan få gavn af tilbuddet om op-
kvalificering, sprogundervisning 
og virksomhedsrettede tilbud. 
 
Derfor er der nu mulighed for 
at udbrede denne gode ordning 
til endnu flere. Regeringens for-
slag om 37 timers aktivitet kan 
med det rette indhold også bli-
ve et godt redskab i denne 
sammenhæng. 

Samtidig er det ikke i nogens 
interesse, hvis politikerne med 
en indslusningsløn skulle til at 
diktere lønniveauer og dermed 
gribe ind i den danske model. I 
Danmark er det lønmodtagere 
og arbejdsgivere som forhandler 
lønnen. 
 
Det har det været i over 100 år 
og det har skabt grundlaget for, 
at Danmark i dag er et af ver-
dens rigeste lande. 

Tunge poster i Europa-Parlamentet 
 
I en tid hvor corona stadig fylder virkelig meget, og hvor vi længes efter 
at komme tilbage til en nogenlunde normal hverdag, så prøver jeg at fo-
kusere på de positive ting. Mit 2021 er heldigvis startet med et par styk-
ker af den slags:  
 
Først og fremmest er jeg udnævnt som Parlamentets chefforhandler på 
den såkaldte Digital Services Act, som er en del af Kommissionens nye 
digitale udspil.  
 
Derudover er jeg netop blevet valgt som formand for Europa-Parlamentets 
Japan-delegation. Begge udnævnelser er et kæmpe skulderklap og noget 
jeg er meget stolt af. Med de nye poster følger et stort arbejde, så jeg er 
trukket i arbejdstøjet og er klar til at klø på! Lad mig give jer et indblik i 
de opgaver, der ligger foran os: 
 
Klar til at lægge arm med tech-giganterne 
 
Jeg har 15 år på bagen som Europaparlamentariker. I al den tid har jeg 
kæmpet for at sikre fair konkurrenceforhold og ordentlige forbrugerret-
tigheder i EU-landene. Online platforme er blevet en integreret del af 
hverdagen hos langt de fleste, hvad enten 
det er gennem sociale medier eller e-
handel. Det har dog skabt nogle helt nye 
udfordringer i forhold til konkurrence og 
forbrugerrettigheder, fordi den eksiste-
rende lovgivning på området er håbløst 
forældet. Det betyder, at de online plat-
forme lige nu kan trække både forbrugere 
og konkurrerende virksomheder rundt i 
manegen helt uden at tøve.  
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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 

EU-lovgivningen skal derfor have en gevaldig opdatering, så vi kan få nogle 
bedre værktøjer til at tøjle tech-giganter som Facebook, Google og Ama-
zon.  
Som Europa-Parlamentets chefforhandler på Digital Services Act skal jeg 
stå i spidsen for netop det arbejde og være med til at sikre bedre rammer 
for regulering af de online platforme. Det skal være slut for fx Amazon og 
Wish med at kunne sælge farlige og ulovlige produkter til EU fra tredjelan-
de, som ikke lever op til EU’s strenge regler for produktsikkerhed.  
 
Det går både ud over de europæiske virksomheders konkurrenceevne og 
forbrugernes rettigheder, når sådanne produkter helt uhindret kan sælges 
til EU via online platforme. Det skal vi skride ind over for, og så skal vi sik-
re at platformene stilles til ansvar. 
 
Bedre beskyttelse mod sundhedskriser 
Og her til sidst kommer så alligevel lidt corona-relateret. Vi skal nemlig 
være bedre rustet mod pandemier i fremtiden. I løbet af den seneste tid 
har vi i EU arbejdet på et nyt sundhedsprogram “EU4Health”. Det er utrolig 
vigtigt, at vi ruster os mod fremtidig grænseoverskridende sygdom og pan-
demier.  
 
Især, når vi har set, hvilke fatale konsekvenser covid-19-pandemien har 
haft for vores alle sammes liv, sundhed og hverdag. Den har også haft (og 
fortsætter med at have) enorme konsekvenser for vores samfundsøkono-
mi, og derfor skal vi se fremad og forebygge nye sundhedskriser.  
 
Med det nye sundhedsprogram afsætter vi i EU 5,1 milliarder euro for at 
styrke den samlede sundhed i EU. Programmet skal understøtte og styrke 
medlemslandenes nuværende sundhedssystemer, og en stor del af penge-
ne skal gå til sygdomsforebyggelse. Programmet skal sikre, at vi er forbe-
redt og rustet til at håndtere en pandemi i fremtiden." 
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Ligestillingsdebatten har fået en ny aktualitet de senere år med Me-
Too bevægelsens opståen. Flere sager der blotlægger magtmisbrug 
med krænkelser og undertrykkelse af kvinder i har trukket over-
skrifter i alverdens medier. I 2020 så vi de første større enkeltsa-
ger og mere udbredte vidnesbyrd om at uheldige kulturer, der til-
sidesætter ligestilling mellem kønnene, også har kunnet trives i 
Danmark. Desværre også i vores egne rækker.  
 
Enkeltsagerne skal dog ikke skygge for at Socialdemokratiet både i 
fortid, nutid og fremtid er et parti der arbejder for at fremme lige-
stilling.  
 
Vi har derfor inviteret fem fremtrædende socialdemokrater, der 
hver især har markeret sig i ligestillingsarbejdet gennem årene.  De 
vil hver komme med deres bud på hvor vi står i 2021 og hvilke ud-
fordringer der fortsat ligger i vejen for ligestillingen.  
 
Helle Degn (tidl. MF, udviklingsminister m.m.)  
Marianne Vind (MEP) 
Maria Gudme (Medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden 
m.m.) 
Helena G Hansen (Forkvinde for Dansk Kvinde Samfund) 
Gunvor Wibroe (Medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg 
og folketingskandidat Taastrupkredsen) 
 
Der vil naturligvis blive mulighed for en god debat om emnet 
m.m. 
Sæt X i kalenderen.   
 

Arrangementet afholdes d.09. september 2021 
kl.19.00 i Bygning M (Liljens kvt. 2)  
 
Nærmere information om tilmelding m.m. kommer så snart vi har 
overblik over hvilke restriktioner o.l. der vil være gældende på det 
tidspunkt.    

Har Me Too bevægelsen gavnet ligestillingen?  
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KALENDER: 

 

April 
13.  Kommunalbestyrelsesmøde,  Rådhuset kl. 18.00 
14. Bestyrelsesmøde,  virtuelt kl. 20.00 
18. Gåtur for kandidaterne  kl. 11.00 
25.  Regionsrepræsentantskabsmøde,  Musikteatret kl. 10.00 
25.  Kandidatuddannelse kl. 16.00 
 
Maj 
1. 1. maj møde virtuelt 
9. Al-caminoen, Gåtur i Albertslund, Sneglen ved Albertslund station kl. 11. 
11. Kommunalbestyrelsesmøde,  Rådhuset kl. 18.00 
12. Bestyrelsesmøde,  virtuelt kl. 20.00 
15. Deadline til s-posten 
15. Online møde med Lars Gaardhøj og Claus  Heje- indkaldes via 

nyhedsbrev 
20.   Kaffemøde med Claus Heje, Bygning M, Liljens kvt.  Kl.19.30 
26. S-posten uddeles. 
26. Kandidatuddannelse kl. 20 
27. Generalforsamling. Bygning M, Liljens kvt. 2  kl. 19.30  

 
 

         Velkommen til den Virtuelle verden 
Din mailadresse er den bedste vej til  

information i disse coronatider 
 

 
Mød vores lokale partiforening på hjemmesiden: 

         

 www.socalb.dk 
 

Den bliver løbende  
opdateret og her kan du hente  

mange informationer 
 

Webmaster    (Hjemmeside) 
Finn Stubtoft 

Tlf..: 22 20 08 22 
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Borgmester,  
Økonomiudvalg (F) 
Udvalg for plejeboliger 
(17.4) (F) 

Steen Christiansen 
Præstehusene 59 

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

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

Dogan Polat 
Bækgården 12, 2 th 
 
 

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

Børne– og skoleudvalg (F) 
Social– og sundhedsudvalg 
 

Marianne Burchall 
Kvædehaven 32 

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

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

Susanne Storm Lind 
Randager 100 

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

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

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

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

   

    

   

   

   

   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

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

Regionsrådsformand       Sophie Hæstorp Andersen , formand@regionh.dk 

Kredsformand    Per Gravgaard Hansen  Tlf. 20266852  gravgaard3@hotmail.com 
 

 

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



(label) 

Partiforeningens bestyrelse 

(f) betyder medlem af forretningsud-
valget 

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

E-mail: 
Flemming.snebar48@gmail.com 
  

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

E-mail: 
aase@prime-asp.com 
 

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

E-mail: 
elseboel@stofanet.dk 

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

E-mail: 
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com 

Bestyrelses-
medlemmer: 

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

E-mail: 
Britta.snebar48@gmail.com 

 Claus Heje 
Vibevej 1    2630 Taastrup 
Tlf.: 21 23 08 58 

 E-mail 
Ch_dk@hotmail.com 

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

E-mail:  
prs@webspeed.dk  
  

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

E-mail: 
Ole_b@msn.com 

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

E-mail: 
Henrikseidenfaden@mail.dk 

Suppleanter:   

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

E-mail: 
Ulla-nullert@hotmail.com 

   

   


