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Kalenderen  
 
Juni 
 
5. Grundlovsmøde virtuelt   på 
 ZOOM   12.15. 
9. Bestyrelsesmøde,  kl. 19.00 
 på Birkelundgård 
24.   Kommunalbestyrelsesmøde 
 kl. 18.00 på rådhuset 
 
Juli     Her holder vi sommerferie 
 
August. 
 
18.   Bestyrelsesmøde, kl. 19.30 på 
 Birkelundgård  
 Intet kommunalbestyrelses-
 møde 

 
 
Gruppens hjørne: 
Indlæg fra Steen om aktuelle 
sager i Albertslund 
 
1. Maj taler  fra Claus Heje og 
Gunvor Wibroe 
 
5. juni virtuelt fra Vallensbæk 
Du får et link i nyhedsbrev fra forman-
den 
 
 

 
 

Fra redaktionen ønskes 
alle vores medlemmer en 

rigtig god sommer. 
 

med gyldige coronapas og 
mod på fremtiden 

Socialdemokraterne i Albertslund 
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1. maj i solskin—men hver for sig 

Jeg har altid holdt meget af 
vores 1. maj møder. 
 
Det er dagen, hvor vi samles 
om de store fremskridt både 
før os og nu, men det er også 
dagen, hvor vi mødes med 
venner, som vi måske ikke ser 
til daglig. Vi synger de sange, 
som også binder os sammen,  
og kaffen er klar!  Men i år 
blev det så hver for sig – over 
nettet – og det ”funkede” fak-
tisk, selvom jeg savnede det 
fysiske møde og snakken over 
kaffen! 
 
Og der var også 1. maj-taler, 
som jeg kun gengiver hoved-
punkterne i. det er svært at 
notere, medens man er på 
skærmer og høretelefonerne 
hele tiden falder ud af ørerne! 
 

Frihedsprojekt Albertslund 
 
Steen Christiansen talte over 
Frihedsprojekt Albertslund, 
hvor det skal være muligt for 
enhver at folde sit livspotentia-
le fuldt ud. Det skal ske under 
overskrifterne lighed, ligevær-
dighed og fællesskab. Alberts-
lund er født, som et sådant S-
projekt. Derfor skal vi have 
fokus på uddannelse, dannelse 
og kultur. 
 
Vi har fået et nyt gymnasium, 
som er det mest moderne i 
landet. Og vi vil arbejde på og-
så at få velfærdsuddannelse til 
Albertslund. Det betyder også, 
at vi skal have flere ungdoms-
boliger. 
Vi skal være flere Albertslun-
dere, derfor skal vi have flere 
boliger, herunder seniorboli-
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ger. Letbanen kommer inden 
for overskuelig fremtid,   I Her-
sted Industri skal der bygges 
boliger i samspil med erhverv. 
Vi skal have besluttet, hvad der 
skal ske på fængselsgrunden. 
Det betyder også, at vi skal 
havde bygget nye dagtilbud til 
børn og unge, men også ny fol-
keskole. 
 
Kommunens leverandører skal 
leve op til ordentlige arbejdsvil-
kår, overenskomster, arbejds-
miljø m.m. Det gør Nemlig.com 
ikke, så de er sat på porten 
som leverandør til Albertslund 
Kommune. 
 
Vi skal levere resultater: børn, 
fællesskab og det grønne. 
 
 
 
 
Frihed, lighed og fællesskab 
 
Vores Folketingskandidat 
Gunvor Wibroe var for første 
gang her i staden 1. maj-taler 
og takkede for valget. 
 
1, maj blev her i landet afviklet 
for første gang for 131 år siden, 
og rigtig ca. 40.000 deltog.  
1. maj er  både en festdag og  
en kampdag, og hun var enig 
med Steen i, at frihed, lighed 
og fællesskab skal være i fokus. 
Fællesskabet skal være for alle 
såvel mænd som kvinder, det 
har tidligere generationer af 
socialdemokrater sikret. Vi står 
på skuldrene af tidligere S’ere 
indsats, og de skal også hyldes 
i dag. 

2020 har været præget af co-
vid19, som også har ført til iso-
lation og ensomhed – som ikke 
mindst har ramt de unge, de 
har mistet en tid i deres liv, der 
ikke kommer tilbage. 
 
Men covid19 har også vist styr-
ken af fællesskabet – vi har væ-
ret enormt gode til at passe på 
hinanden.   
 
 
Lighed i sundhed 
 
Claus Heje er Taastrupkred-
sens kandidat til regionsrå-
det i Region Hovedstaden- 
 
For Claus er fri og lige adgang 
for alle til sundhed uhyre vig-
tigt, det skal ikke være af-
hængig af pengepungen, så det 
er ikke private, der skal stå for 
velfærden. Og vil også gerne 
gøre besøg hos tandlægen fri 
for betaling. 
 
Vestegnskommunerne er ind-
rammet af støj fra motorveje, 
jernbaner og hovedlandeveje – 
der skal der gøres meget, me-
get mere for støjdæmning. 
 
Vi ses fysisk næste år 1, maj. 
 
JKJ 
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           Gruppens hjørne 

 
Ved borgmester Steen Christi-
ansen 
 
Covid-19 – nok en gang  
Det er forår. Dagene er blevet 
længere, og vi er mere ude. 
Det er vi i mere end en forstand 
efter den store genåbning 
d.6.maj. Efter mere end et år 
med covid-19 er hverdagen så 
småt begyndt at vende tilbage. 
Skolerne, sfo’ere, klubber, kul-
turlivet og alle dele af detail-
handlen er tilbage på næsten 
fuldt blus. Næsten, fordi der 
fortsat gælder allehånde re-
striktioner. Som vi vist alle 
sammen så indimellem kløjs i.  
 
Smittetrykket – og tak  
Da genåbningen d.6.5. nærme-
rede sig lå Albertslund med et 
meget højt testkorrigeret inci-
denstal tæt  på de 200. Jeg var 
faktisk nervøs for, at vi hurtigt 
efter genåbningen ville opleve 
en stigning i smittetrykket, 
hvorefter eleverne, som jo i 
den grad sukkede efter at kom-
me i skole, måtte sendes hjem 
igen.  
Det modsatte skete. Incidens-
tallet faldt i en længere perio-
de. Ikke mindst takket være 
alberslundernes store villighed 
til at lade sig teste, som har 
gjort det muligt hurtigt at få 
standset smittekæderne. Så 
mange tak til albertslunderne 
for indsatsen.  
 

Automatik i nedlukningen 
Med genåbningen trådte den 
automatiske lokale nedluk-
ningsmodel i kraft, som bety-
der, at enten lukker man hele 
kommunen ned eller også et 
sogn. Der er lidt forskellige kri-
terier for, hvad der udløser 
nedlukning på henholdsvis 
kommune – og sogneniveau. 
Selvom Vestegns-kommunerne 
har haft et højt smittetryk gen-
nem hele pandemien, var det 
Hørsholm Kommune, der som 
den første blev ramt af den au-
tomatiske nedlukning. Gentofte 
har været tæt på også at blive 
lukket ned. Så man kan helt 
stilfærdigt konstatere, at ned-
lukning altså kan ramme alle 
kommuner. 
 
Sognene  
Albertslund  har tre sogne: 
Genopstandelseskirken, Her-
stedvester og Herstedøster. In-
teressant nok har de tre sogne 
på skift været tæt på at bliver 
lukket ned. Det er undgået ind-
til nu med målrettet kommuni-
kation, smitteopsporing og ikke 
mindst omgående isolation. 
Kommunen har et tæt samar-
bejde med Styrelsen for Pati-
entsikkerhed om indsatsen, 
som bl.a. betyder at styrelsen 
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indimellem sender testambas-
sadører ud i sognene, hvor de 
banker på hos borgerne med 
opfordring til at lade sig teste.  
 
Lokale smitteudbrud – og 
mere tak  
Vi oplever stadig smitteudbrud 
på institutioner, skoler og ple-
jecentrene. Når det sker bliver 
situationen håndteret typisk 
med hjemsendelse af børn og 
personale på stuer, eller hjem-
sendelse af elever og klasser. I 
nogle tilfælde lukkes hele insti-
tutioner eller afdelinger på sko-
ler. Hvor det for et år siden var 
en situation, der udløste drama 
og panik ( næsten da), ja så 
sker det i dag efter helt faste 
procedurer og med stor forstå-
else fra alle involverede. 
 
Det vidnerom, hvor unikt et 
samfund Danmark er. Vi forstår 
i den grad i fællesskab  at finde 
løsninger på de udfordringer, vi 
står med.  Tilsvarende når det 
gælder vaccinationsprogram-
met er der etableret et helt 
enestående effektivt system, 
hvor det største problem er at 
få vaccinerne hjem hurtigt nok.  
Der er virkelig grund til at tak-
ke mange i sundhedssektoren 
og vores medarbejdere i kom-
munerne for en super indsats.  
  
Ikke alle er tilbage på ar-
bejde  
Selvom Danmark står i genåb-
ningens tegn, er det vigtigt at 
huske, at 1 million stadig ar-
bejder hjemmefra og rigtig 
mange private virksomheder 
på trods af hjælpepakker kæm-

per med økonomien.  Lad os 
håbe, at regeringens strategi 
med en aktiv finanspolitik, hvor 
man investerer i nye job og 
bedre  rammer for virksomhe-
derne, slår igennem, og både 
holder hånden under job og 
virksomheder.  
 
Ældre  
Selvom covid-19 fylder meget 
både i forvaltningen og politisk 
sker der meget på den politiske 
front også.  
Byggeriet af etape 3 med Al-
bertshøj er nu gået i gang. Det 
betyder vi i 2023 står med 36 
plejeboliger til demente med-
borgere og 30 ældreboliger, 
som man skal visiteres til. 
Samtidig rykker Sundhedsple-
jen fra Damgården og ind i den 
nye bygning. Her er også plads 
til yderligere erhverv og butik i 
stueetagen. Det forlyder, at det 
er ALDI som rykker ind og der-
med flytter fra den nuværende 
placering i centret.  
 
Besøgspakker  
På kb-mødet i maj behandlede 
vi en sag om at indføre besøgs-
pakker i hjemmeplejen. Lykkes 
vi med det, betyder det, at bå-
de medarbejdere og borgere får 
langt bedre muligheder for i 
fællesskab at vurdere, hvad 
borgeren har brug for af hjælp. 
Det kræver en omfattende om-
lægning af  vores hjemmepleje, 
så det kommer til at tage tid, 
inden vi er i mål.  
 
Sundhedshuset  
På KB i juni kommer der en sag 
om strategi for Sundhedshuset, 
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som vil understrege Sundheds-
huset centrale betydning for 
kommunens sundhedsindsats.  
 
Børn og unge  
Daginstitutionen Brillesøen 
blev som bekendt i starten af 
året ramt af asbest – og skim-
melsvampeproblemer, som 
desværre for børn, forældre og 
medarbejdere resulterede i et 
kaotisk genhusningsforløb bl.a. 
på Sydskolen.  
 
Genhusning på plads  
Nu er institutionen genhuset 
dels i pavilloner, hvor Brillesø-
en lå, dels i Klub Vests tidlige-
re bygninger udbygget med to 
pavilloner. Meget tyder på, at 
der er ro på genhusningen. På 
KB i juni får vi en sag om ny-
byggeri af ny institution, der 
skal huse Brillesøen.  
 
Ny politik  
På KB i juni behandler vi en ny 
Børne- og ungepolitik, som 
skal fungere som politisk og 
værdimæssig retningssnor for 
alle politiker og strategier på 
børne- og unge området.  
 
Seniorboliger, støj, hal og 
bus til stadion  
Som I husker fyldte spørgsmå-
let om mangel på seniorboliger 
i Albertslund rigtig meget op til 
kommunalvalget i 2017. Vi lo-
vede at gøre noget ved det. 
Det har vi gjort. Til sommer og 
i starten af efteråret flytter 72 
glade familier ind i seniorboli-
gerne på Hjørnegrunden og 
Randagergrunden. Mange er 
efter, hvad der er oplyst her 

fra byen og en del kommer fra 
Glostrup og øvrige omegns-
kommuner. Men vi har opfyldt 
et løfte, og der er to nye seni-
orboligbyggerier på vej i Ro-
holmparken og formentlig også 
i Albertslund Syd, hvis vi kan 
få det til at falde på plads.  
 
Støj Albertslund Vest  
Vi lovede også at gøre noget 
ved støjen i Albertslund Vest. 
For at gøre det, er vi i fuld 
gang med både at støjdæmpe 
og sikkerhedsrenovere både 
Egelundsvej og Herstedvester-
vej. Det indebærer også bedre 
udkørselsforhold i krydset Ege-
lundsvej/Herstedvestervej/
Roskildevej.  
 
Ny hal  
Byggeriet af den nye hal på 
stadion skrider planmæssigt 
fremad, og når efteråret stun-
der til står vi med et nyt super 
moderne idrætskompleks på 
stadion til store glæde for al-
bertslundere i alle aldre. 
 
Bus til stadion  
Og inden da, nemlig i slutnin-
gen af juni, er der etableret 
busbetjening af stadion to gan-
ge i timen. Et mangeårigt øn-
ske, især fra de mange af vo-
res seniorer, som kommer på 
stadion flere gange om ugen. 
 
 
Det var alt, hvad det det kun-
ne blive til i denne omgang.  
 
De bedste hilsner 
Steen 
Borgmester  
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    Ældrerådsvalg  d. 16. november 2021 
 
Samtidig med valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet er der 
valgt til ældrerådet i Albertslund. 
 
Ældrerådet består af 11 medlemmer, der alle er personligt valgte 
for en 4 årig periode. 
 

 
For at stemme til ældrerådet skal man være fyldt 60 år inden 
valgdagen og bosiddende i kommunen. 
 
For at være  kandidat til det kommende ældreråd skal man ligele-
des være fyldt 60 år på valgdagen og bosiddende i kommunen. 
 
Det er vigtigt for rådets arbejde, at det har en bred repræsentati-
on af de ældre i Albertslund  dvs. aldersfordeling, boligformer, er-
hvervsbaggrund, etnicitet m.m. 
 
Rådet mødes en gang om måneden og er repræsenteret i andre af 
kommunens råd. 
 
Hvis du vil vide mere om rådets arbejde, kan du gå på hjemmesi-
den www.aeldreraadetalbertslund.dk  
 
Hvis du ønsker at være kandidat til det kommende ældre-
råd skal du kontakte Lone.Kreutzmann@Albertslund.dk  in-
den d. 1.9 

HVAD ER ÆLDRERÅDET? 
 
Ældrerådet er de ældres kontaktorgan til Albertslund Kommu-
nalbestyrelse. 
Ældrerådet skal høres og have mulighed for at udtale sig om alle 
forslag, der vedrører ældre, inden der tages beslutning. 
Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i alle forhold, der 
vedrører ældre. Det gælder ikke alene for det sociale område, 
men også i kulturelle, miljømæssige og tekniske sager. 
Ældrerådet tager selv sager op til forelæggelse i kommunalbesty-
relsen, når de har betydning  for de ældre. 
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Claus Hejes 1. maj tale 

Kammerater 
 
Vi skal samme vej – sammen 
Vi skal samme vej sammen, 
også når det er nødvendigt at 
mødes hver for sig. 
 
Lad mig starte med en lille hi-
storie fra vores virkelighed. For 
flere år siden var der en mand, 
der lige var gået på pension. 
Han havde faktisk altid passet 
godt på sine tænder, og det 
var meget lidt tandlægen no-
gensinde skulle gøre ved hans 
tænder. Men så var det, at han 
fik en betændelse i tandkødet, 
og det klarede tandlægen også 
fint. Betændelsen gik væk. Og 
så var det, at manden fik fe-
ber. Lægen prøvede at be-
kæmpe det med forskellige 
slags antibiotika. Intet hjalp, 
ugerne gik.  
 
Da manden endelig blev sendt 
afsted til at få taget nogle 
blodprøver, fandt man ud af, at 
bakterierne fra tandbetændel-
sen havde fundet vej til hans 
hjerte, hvor de sad og åd af 
hans hjerte. Der var tale om 
en sygdom, der er kendt som 
endokardit. Han blev hasteind-
lagt på Rigshospitalet, og i de 
næste uger forsøgte lægerne 
at slå betændelsen ned medi-
cinsk.  
 
Til sidst måtte der opereres. En 
snefuld januardag døde man-
den på operationsbordet. Læ-
gerne kæmpede, men betæn- 
delsen havde for godt fat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er meget, der kan læres af 
denne historie. Og der er me-
get, der er lært. Eksempelvis 
kender de fleste praktiserende 
læger til endokardit nu, og 
manden ville nok været kom-
met på hospitalet flere uger 
tidligere i dag.  
Men vi kan også lære noget om 
hvor vigtige vores tænder er 
for vores liv:  
 
Manden havde jo sunde tæn-
der, alligevel kom sygdommen 
til ham via tænderne. 
 
I dag vil jeg gerne samle jeres 
opmærksomhed på tandplejen. 
 
Hvorfor er det egentligt, at 
vi selv skal betale for tand-
pleje? Hvorfor er det sådan, 
at når nu sunde tænder kan 
betyde så meget for et godt 
liv, for et sundt liv? 
 
Jo jo, jeg ved godt at I alle kan 
give mig en masse gode histo-
riske forklaringer, og jeg ken-
der mange af dem. Men jeg vil 
godt vende vores blik den an-
den vej – mod fremtiden.  
 
Vi skal samme vej sammen. 
Min ældste søn kan jo ikke bru-
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ge fortidens forklaring til noget, 
når han skal træffe vigtige øko-
nomiske beslutninger for sig 
selv, der kan påvirke hele hans 
fremtid. Ofte er det tandplejen, 
de unge må vælge fra, når de 
skal få økonomien til at hænge 
sammen. Ofte er det sådan, at 
de af os, der kommer i krise 
økonomisk af simpel nødven-
dighed må fravælge turen til 
tandlægen som noget af det 
første. 
 
Det er begyndelsen til en nega-
tiv spiral for den enkelte, og det 
er begyndelsen til alt det, som 
jeg tror på, vi skal kæmpe 
imod.  
Vi skal samme vej sammen, og 
tiden er nu. Begynder vi ikke i 
dag, kommer vi ikke videre i 
morgen.  
 
I Albertslund har vi allerede ta-
get det første skridt, og det er 
jeg stolt af:  
 
Gratis tandpleje til nogle af 
de mest udsatte i vores 
samfund.  
 
Det skridt burde vi brede ud til 
hele Region Hovedstaden. Og 
så skal vi kæmpe for næste 
skridt imod den frie og lige ad-
gang til tandpleje.  

Vi skal samme vej sammen, og 
tiden er nu.  
 
Jeg vil kæmpe for den frie og 
lige adgang til sundhed uanset 
pengepung, uddannelse og so-
cial baggrund. Vi skal kæmpe 
for at det også gælder alle på 
Vestegnen.  
 
Derfor skal vi i Albertslund 
og Høje Taastrup igen have 
en lokal kandidat i regions-
rådet.  
 
Derfor har jeg brug for jeres 
hjælp hele vejen fra nu og 
frem til valget den 16. no-
vember. Jeg tror I alle ved, 
at jeg vil kæmpe for jer, at 
jeg brænder for at gøre en 
forskel for jer. 
 
Jeg besøger ofte en ældre kvin-
de, der har nedsat hørelse. Det 
er et handicap, der gør mange 
ting svære: det kan være svært 
at opfatte, hvad andre siger, 
det kan være svært at følge 
med i selv helt almindelige 
samtaler.  
 
Ofte sidder hun jo bare og kig-
ger på os, når vi taler og prøver 
at gætte på det som vi taler 
om. Coronaens mundbind har 
ikke gjort det nemmere, for så 
duer ikke en gang mundaflæs-
ning. Det er endnu en dagsor-
den, som jeg gerne vil kæmpe 
for og som kommer i vores 
valgprogram for regionen:  
 
Bedre og ikke mindst hurti-
gere hjælp til de hørehæm-
mede. 
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I det hele taget er lyd der 
bliver til støj et vigtigt tema 
for os her på Vestegnen.  
 
Jeg er så glad for, at vi har en 
handlekraftig statsminister og 
visionær regering som faktisk 
vil gøre en forskel. Senest læg-
ger transportudspillet op til 
støjbekæmpelse. Vi her på 
Vestegnen ved hvad støj er. 
Omkranset af nødvendige mo-
torveje og togbaner lever vi alle 
med støj i vores hverdag. For 
nogen betyder det væsentlig 
ringere livskvalitet.  
 
Albertslund går allerede foran 
med nye initiativer i støjbe-
kæmpelsen, men vi har brug 
for megen mere hjælp til støj-
bekæmpelsen. Mindre støj be-
tyder et bedre liv -. særligt for 
os på Vestegnen. 

 
I sangen står der: ”det klinger 
og gror, det er de stærke, de 
sejrende ord”. Ser vi over At-
lanten står en ny præsident 
med et stærkt ønske om at 
skabe noget af den velfærd, 
som vi allerede har. Derfor bli-
ver det så hult i mine øre når 
borgerlige kræfter mener, at vi 
skal udvælge velfærd vi har råd 
til, at vi skal lade private over-

tage velfærd.  
 
Jeg håber I alle sammen med 
mig kan se, hvor absurd en 
tankegang, det er: Mens USA 
halser efter den velfærd, som 
generationers kloge socialde-
mokrater har opbygget i Dan-
mark, vil liberale og konserva-
tive partier i Danmark nedbry-
de selv samme velfærd. 
 
- Vi skal sige nej til at for-
handle vores velfærdsstat.  
- Vi skal ja til at udbygge 
vores fælles velfærd.  
- Vi skal hjælpe alle til at 
være en del vores fællesskab.  
- Vi skal hjælpe alle til et 
godt og værdigt liv.  
 
Derfor taler jeg til jer i dag om 
morgendagen.  
 
Derfor taler jeg til jer om den 
virkelige kamp for fri og lige 
adgang til sundhed også i mor-
gen.  
 
Derfor taler jeg til jer om mor-
gendagens nye velfærd i form 
af eksempelvis billigere tand-
pleje. 
 
Vi skal samme vej. Jeg kunne 
også have holdt en tale til jer 
om den fantastiske indsats 
som hele vores sundheds-
væsen har gjort siden Co-
ronaen kom til Danmark.  
 
Vi skylder jer alle tak. Vi har 
skal huske at lære af jeres 
kæmpeindsats.  
Det kan vi blandt andet gøre i 
den kommende nærhedsre-
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form, hvor vi skal lade fagpro-
fessionelle være … fagprofessio-
nelle. Ordentlige løn og arbejds-
forhold for dem, der arbejder i 
regionen er en vigtig del af 
fremtidens velfærd. Det betyder 
også, at vi skal blive skarpere 
på retfærdig og lige løn for alle 
ansatte. 
 
Jeg kunne fortsætte med at tale 
til jer om, hvor vigtigt det er 
med en aktivistisk socialpolitik, 
om at prioritere psykiatrien, om 
et stærkt hospitalsvæsen, om 
det værdige liv. Det får blive en 
anden gang. Men tro mig, det 
ligger mig på sinde, alt sam-
men. 
 
Mine franske venner skriver til 
mig hvordan landet lukker ned 
og hvordan den ene bølge aflø-
ser den næste.  
 
I Indien er der over 300.000 
nye smittede hver dag. Vi har 
stået sammen og bevist, hvil-
ken forskel vi kan gøre i fælles-
skab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi kan se hinanden i øjnene og 
sige tak til hinanden. Jeg gruer 
ved tanken om hvordan det var 
gået i Danmark hvis Løkke hav-
de været statsminister, eller 
hvis en borgerlig havde været 
regionsrådsformand.  
 
Ikke godt, kan jeg love jer. 
Inden jeg slutter: manden, som 
jeg omtalte er min far, og kvin-
den, som jeg omtalte er min 
mor. To mennesker, som jeg 
selv skylder alt. 
 
Tak for jeres tid og tak for jeres 
støtte i det kommende valg til 
regionsrådet. Også i morgen 
skal vi samme vej ind i fremti-
den Sammen.  
 
God 1. maj. 



Side 13 S-posten 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Regionen 
 
Søndag den 16. maj var mere end 200 socialdemokrater fra hele 
Hovedstadsregionen samlet i Musikteatret Albertslund for at holde 
et ekstraordinært regionsrepræsentantskabsmøde. Der var vigtige 
emner, vi skulle tage stilling til. 
 
På mødet vedtog vi et arbejdsprogram for de kommende fire år. 
Dermed har vi et stærk politisk grundlag for de kommende års ind-
sats i Regionsrådet. Vi fik også præsenteret de 24 kandidater til 
regionrådsvalget, og stemte om rækkefølgen af dem. For vores 
egen kandidat, Claus Heje, betød afstemningen, at han bliver pla-
ceret som nr. 12 på listen, når der er valg til regionsrådet den 16. 
november. 
 
Vi fik også lejlighed til at sige tak til Sophie Hæstorp Andersen for 
hendes store indsats som regionsformand. Hun overgiver nu plad-
sen til Lars Gaardhøj, så hun fuldt og helt kan koncentrere sig om 
at blive den næste overborgmester i København. Og så kunne vi 
hylde Lars Gaardhøj og ønske ham tillykke med hvervet som regi-
onsformand og som spidskandidat. 
 
Jeg er sikker på, at Lars bliver en rigtig god regionsrådsformand. 
Han er super dygtig, flittig og vellidt, og han har hjertet på rette 
sted. 
 
Vh. Flemming Jørgensen 
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Gunvor Wibroes 1. maj tale 

1. maj-tale 2021: Om vores 
vigtige fællesskaber 
 
Det er min allerførste 1. maj-
tale, og det er en kæmpe ære 
som jeres folketingskandidat at 
tale for jer i Albertslund.  
 
Frihed, lighed og fælles-
skab! Socialdemokratiet er 
bygget på disse tre grund-
piller!  
 
Og særligt fællesskabet vil 
jeg tale om i dag.  
 
Fællesskabet betyder nemlig 
noget særligt både for Social-
demokratiet og for Albertslund. 
Som Borgmester Steen Christi-
ansen sagde i sin 1. maj-tale:  
 
“Albertslund er det Socialdemo-
kratiske velfærdsprojekt!” Og 
fællesskabet er netop en 
grundsten og særligt DNA for 
Albertslund, som også er ned-
fældet i kommunens vision om 
Albertslund som en by for bør-
nene, det grønne og ikke 
mindst fællesskabet. 
 
Det er noget ganske særligt 
ved at holde en 1. maj-tale. 
For os, der sidder her, er 1. 
maj - arbejdernes internationa-
le kampdag - noget helt speci-
elt. Nogle socialdemokrater 
kalder 1. maj for vores 
“juleaften” og årets store kamp
- og festdag. Jeg selv har væ-
ret med, siden jeg var ganske 
lille. De voksne nød talerne og 

en kold øl i solen. Og vi børn 
havde travlt med at samle fla-
sker og tjene lidt ekstra i lom-
mepenge. Vi puklede, men det 
VAR en fest, og minderne om 
barndommens 1. maj-
fællesskab sidder indprentet i 
mig som noget enestående og 
fantastisk. Ligesom den sikkert 
også gør hos jer.  

I år er det 131 år siden, at 
kampdagen blev afholdt for 
første gang. I 1890 handlede 
talerne om en otte-timers ar-
bejdsdag og bedre arbejdsfor-
hold. Arrangeret af Socialde-
mokratiets formand P. Knudsen 
og formanden for de køben-
havnske fagforeninger og se-
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nere Danmarks første socialde-
mokratiske borgmester Jens 
Jensen.  
 
Til den første 1. maj og interna-
tionale kampdag trodsede mere 
end 40.000 mennesker magtha-
vernes forsøg på at begrænse 
deres bevægelses- og ytrings-
frihed. De fik lov til at være på 
Fælleden i tre timer, og selvom 
politi og militær var massivt til 
stede, så var det en festdag!  
 
En festdag for arbejderbevæ-
gelsen og for solidaritet og fæl-
lesskab. Siden blev 1. maj ef-
terhånden afholdt flere steder i 
landet. Og 1. maj 1899 optråd-
te der kvindelige talere for før-
ste gang. Det var Olivia Niel-
sen og Andrea Nielsen. De to 
var frontkvinder i fagbevæ-
gelsen, og de gjorde en kæm-
pe indsats for alle de fattige og 
udsatte kvinder ved at organi-
sere dem og forbedre deres ar-
bejds- og levevilkår.  
 
 
1. maj var derfor ikke kun et 
fællesskab for mændene i ar-
bejderbevægelsen. Bevægelsen 
gav også kvinderne en plads, et 
talerør- og ikke mindst muskler 
til at kæmpe side om side med 
deres mandlige kollegaer. For 
sammen at kæmpe for de fatti-
ge og for de udsatte. Sammen 
gav de en stemme til arbejder-
ne og de umælende. Vi der sid-
der her i dag har vores ret-
tigheder på grund af deres og 
senere generationers kamp for 
et bedre samfund med lige mu-
ligheder. Og senere etablerin-
gen af det velfærdssamfund, vi 

kender i dag. 
 
 Alle dem der kæmpede - 
kendte som ukendte - for-
tjener en tanke fra os alle i 
dag på 1. maj.    
 
Statsminister Viggo Kampmann 
sagde engang: “Det er dejligt 
at være socialdemokrat.” Det 
er rigtigt! Men for at vende 
blikket fra de tidlige dage i par-
tiet til i dag, så er det dælme 
også svært indimellem at være 
socialdemokrat. For som det 
store, ansvarlige parti ved vi, 
at der ikke findes nogen nem-
me løsninger. Og vi ved, at de 
holdbare forlig også er de bre-
de forlig - ofte med dem vi til 
daglig er uenige med.   
 
Se nu bare på vedtagelsen 
af klimaloven! Socialdemo-
kratiet har historisk set gået 
forrest for vores miljø og 
klima.  

I 1971 oprettede statsmini-
ster Jens Otto Krag verdens 
første miljøministerium.  
 
Og Svend Auken regnes af 
mange for at være den miljø-
minister, der fik sat Danmark 
på verdenskortet som et grønt 
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foregangsland. Lige fra danske 
vindmølleparker til Kyoto-
aftalen. Den arv har vi social-
demokrater med os i vores po-
litiske bagage. Det var også en 
socialdemokratisk regering der 
igen skrev danmarkshistorie 
ved vedtagelsen af Danmarks 
første klimalov i 2020. Med 
bred politisk opbakning til at 
reducere CO2-udledningen med 
70% i 2030.  
 
Loven har efterfølgende mødt 
masser af kritik fra andre parti-
er, eksperter og interesseorga-
nisationer. Noget er kritikken 
er rimelig nok, men man skal 
bare huske på, at det var Soci-
aldemokratiet, der fik gennem-
ført den første politiske klima-
aftale- og lov. Noget mange 
ikke havde troet var muligt for 
bare få år siden. Anker Jørgen-
sens ord fra 1975 virker næ-
sten profetiske i forhold til ar-
bejdet med kli-
maloven, når 
han sagde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»Det er afgjort min erfa-
ring, at en regering ikke 
skal slå større brød op, end 
Folketinget kan bage. De 
gamle har ret. Politik er det 
muliges kunst. Men der er 
også meget om, at politik 
tillige er kunsten at gøre 
det umulige muligt”  

En meget sigende beskrivelse i 
forhold til regeringens arbejde 
med at få alle med ombord til 
gavn for vores fælles klima. 
Om fremtid.  
 
I 2020 skete der noget vi alle 
troede var umuligt: Verden 
blev ramt af en pandemi.  

 
Ensomhed og social isolation 
var i forvejen udbredt herhjem-
me. Men nationale undersøgel-
ser viser nu, at antallet af dan-
skere ramt at voldsom ensom-
hed kan være fordoblet som 
følge af det seneste års Corona
-nedlukning. Og særligt hårdt 
ramt er vores unge, vores ud-
satte og vores ældre medbor-
gere. Vores unge er blevet 
kaldt den ulykkeligste generati-
on i nyere tid, og vores udsatte 
lever så isoleret fra samfundet, 
at de i starten end ikke blev 
ramt af Covid-19.  
 
Svækkede ældre og ældre på 
plejecentrene er blevet tvunget 
til at leve endnu mere afson-
dret end før. Mange har oplevet 
massiv mistrivsel og i værste 
fald kan det have fatale konse-
kvenser. Det er derfor vigtigt 
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både for det enkelte menneske, 
vores samfund og for vores dy-
rebare fællesskab, at vi gør alt, 
hvad vi kan for at bekæmpe og 
dæmme op for ensomhed. Vi 
ved nemlig, at den bedste kur 
til at bekæmpe social isolation 
og ensomhed er stærke fælles-
skaber.  
 
Fællesskabet og sammenholdet 
er heldigvis stærkt i Danmark. 
Selvom sortklædte mennesker 
og vaccine-skeptikere har fyldt 
meget i medierne, må vi ikke 
glemme, at størstedelen af 
danskerne - på tværs af politisk 
overbevisning - tålmodigt og 
loyalt har fulgt myndighedernes 
anbefalinger. Fordi vi danskere 
trods alt holder sammen, pas-
ser på hinanden og bakker op 
om, at vi sammen skal igen-
nem vort århundredes pande-
mi.  

Når vi så engang er på den an-
den side af Corona-epidemien 
har vores regering en bunden 
opgave i at knytte vores sam-
fund sammen igen. På tværs af 
generationer, erhverv og lands-
dele. Og have fokus på at få 
alle dem, der er faldet uden for 
- unge såvel som ældre - kom-
mer med i fællesskabet igen.   

For Socialdemokratiet er fæl-
lesskabet ikke en eller anden 
luftig og intetsigende betegnel-
se. Fællesskabet er noget me-
get konkret - det består og er 
af rigtige mennesker. Anker 
Jørgensen sagde det en 
gang så fint:  
 
“I vil også fra forskellige 
sider af samfundet møde 
kravet om, at I må have en 
livsanskuelse. Men hvilken 
livsanskuelse I end vælger, 
så glem ikke, at den først og 
fremmest skal være menne-
skelig”.  
 
Fællesskabet består af menne-
sker, og den vigtigste livsan-
skuelse er at være menneskeli-
ge! 
 
Men nu er det dejligt forår, 
vaccinationerne udrulles effek-
tivt over hele landet, mange er 
vaccineret, og USA er med Joe 
Biden i spidsen atter trådt ind 
på den internationale scene og 
har meldt sig ind i det interna-
tionale samarbejde og fælles-
skab igen. Klimaforandringer 
og beskyttelse af menneskeret-
tigheder er igen områder, hvor 
vi kan regne med USA. Og det 
er både vigtigt og betryggende.  
 
 
For Socialdemokratiet har det 
internationale fællesskab altid 
haft første prioritet. Og her har 
Albertslund og Taastrupkredsen 
en helt særlig og stolt historie, 
idet kredsens tidligere folke-
tingskandidat, Mogens Lykke-
toft bestred et af de største og 
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vigtigste internationale embe-
der som formand for verdens 
vigtigste, internationale fælles-
skab nemlig FN.  
 
Vigtigheden i det internationale 
fællesskab beskrev Jens Otto 
Krag i sin 1. maj-tale fra 
1963, hvor han sagde:  
 
“For arbejderbevægelsen er 
1. maj også en anledning til 
at understrege, at der be-
står et fællesskab, der ræk-
ker ud over grænserne, ud 
over Norden og Europa, som 
omfatter vor deltagelse i De 
forenede Nationer, og som 
bekræfter vor vilje til fred 
og internationalt samarbej-
de. Disse idealer er ledende 
for socialdemokratisk poli-
tik." 
 
Med USA tilbage på sporet er 
det derfor vigtigt, at Danmark 
med Socialdemokratiet i spid-
sen står klar til at bakke op om 
det internationale fællesskab 
med andre ligesindede og de-
mokratiske nationer. Blandt 
andet når det gælder klima og 
respekten for menneskeret-
tigheder. Fællesskabet og fokus 
på det internationale fælles-
skab er nemlig en yderst cen-
tral del af Socialdemokratiets 
DNA.    
 
Men for at slutte ved begyndel-
sen! Vi der er her i dag står på 
skuldrene af tidligere generati-
oners kampe for lighed og en 
mere retfærdig verden. Sejre 
såvel som nederlag! På skuld-
rene af P. Knudsen, Jens Jen-

sen, Olivia Nielsen og Andrea 
Nielsen. Og alle de andre kendte 
såvel som ukendte, der kæmpe-
de mod ulighed og uretfærdig-
hed. Hver generation har knok-
let for, at den næste generation 
fik det lidt bedre. Fik flere ret-
tigheder og muligheder. Og her 
taler jeg ikke kun om politikere 
og fagforeningsfolk. Men om alle 
de aktive, der har engageret 
sig, deltaget i debatten, i de-
monstrationer, stillet op og bi-
draget til fællesskabet. Aktivi-
ster og forenings-mennesker. 
Så til tidligere generationer og 
til alle jer, der lytter med i dag: 
Tak for jeres indsats og for jeres 
bidrag. Store som små! Til gavn 
for dem der har de svært og har 
brug for en ekstra hånd i ryg-
gen: De udsatte, de unge, de 
syge og de ældre. Og til gavn 
for vores fælles klode og dyre-
bare miljø og klima. I der sidder 
her i dag har gjort - og gør en 
forskel for de kommende gene-
rationer og for fremtidens fæl-
lesskaber.  
 
 
Tak! Jeg glæder mig til at arbej-
de for et stærke fællesskaber 
sammen med jer.    
 
Rigtig god 1. maj. 
 
 
Gunvor Wibroe 
 
Folketingskandidat for Taastrup-
kredsen 
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Den sidste tid har for mig bestået af en del aktiviteter både med 
deltagelse i affaldsindsamling (Albertslund Centret) og planlæg-
ning/ arrangere gåture, et par stykker for kandidaterne rundt i Al-
bertslund Syd og en enkelt lang tur ca. 15 km rundt i Albertslund 
Nord/Vest for alle. 
 
Sidste tur Al-caminoen, som blev arrangeret sammen med Claus 
Heje,  var en lang men også hyggelig tur, hvor der blev talt og ud-
vekslet politiske synspunkter. 
 
Vi kom først rundt i den nordlige del af byen, gennem gårdene, Al-
bertshave, Godthåbsparken til Trippendalscentret. Hvor vi blev ta-
get imod af Borgmester Steen Christiansen og forsyningsvognen 
styret af Ole Borgstrøm 
 
Derfra gik turen videre forbi Storagergård, Rideskolen, Galgebak-
ken/ Hyldespjældet, Herstedvester, Badesøen/ stadion, og vi kom 
forbi de nye seniorboliger og Topperne. 
 
Sidste strækning gik gennem Hedemarken, langs fængselsmuren 
(Hedemarksvej) Vi sluttede godt trætte ved Albertslund station
( “Manden i Badekaret”) 
 
Flere aktiviteter er på tegnebrættet 
 
Bedste hilsner fra Ulla 

Nyt fra bestyrelsens kampagneleder Ulla 
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 Mangel på faglærte 

Af Lizette Ris-
gaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2030 kommer vi til at mangle 
minimum 99.000 faglærte. 
Tømrere, industriteknikere og 
elektrikere – bare for at nævne 
nogle få – kommer til at være 
endnu sværere at få fat på. 
 
Hvorfor? Det skyldes en blan-
ding af tre ting. For det første 
går mange faglærte på pension 
i de kommende år. For det an-
det betyder vores klimaambitio-
ner, at vi står over for et behov 
for arbejdskraft svarende til 
mindst 20.000 jobs om året, 
hvoraf mange er faglærte. For 
det tredje vælger alt for få unge 
at tage en erhvervsuddannelse. 
Vi bør fortælle vores børn, at 
det at være faglært åbner en 
verden af muligheder. Både når 
det gælder spændende job og 
kampen for klimaet 
 
Det er her, at vi hver især kom-
mer ind i billedet. For utallige 
undersøgelser viser, at når vo-
res børn, niecer, nevøer, grand-
fætre og alle andre skal vælge 
uddannelse, så lytter de til de 
voksne. Og som mor til to søn-
ner får jeg lyst til at tilføje: For 
én gang skyld. 

 
Hvad vi opfordrer dem til, hvil-
ke argumenter vi bruger, og 
hvordan vi taler om de forskel-
lige uddannelser er afgørende 
for, hvad vores børn vælger. 
 
Min appel til alle er derfor, at vi 
hver især tager snakken med 
de unge, der er i vores hjem 
eller i vores omgangskreds. At 
vi ikke tager det for givet, at de 
skal i gymnasiet eller ligefrem 
opfordrer til det, fordi gamle 
fordomme tilsiger os, at det er 
finere at få en studenterhue på 
hovedet end et svendebrev i 
hånden. 
 
I 2030 kommer vi til at have 
24.000 akademikere i over-
skud. Sagt med andre ord: Fle-
re akademikere vil stå i kø til 
dagpenge, mens virksomheder, 
det offentlige og privatpersoner 
vil stå i kø for at hyre faglærte. 
Det skylder vi også at fortælle 
vores unge, når vi krydsforhø-
rer dem om, hvad de har tænkt 
sig at vælge af ungdomsuddan-
nelse. Vi må hver især kigge 
indad og tage et opgør med 
uddannel-
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Læser du Albertslund-posten ? 

 
AP er vores allesammens lokale nyheds kilde, og læses flittigt af rig-
tig mange borgere, men nogle får af den ene eller anden grund ikke 
avisen.  
 
AP bruges af Albertslund Kommune og partiet til at formidle viden 
om kommende aktiviteter, så hvis du vil være på forkant, bør du læse 
avisen, enten i trykt udgave eller på nettet,  
 
Www.sn.dk/albertslund 
 

Medens alle danskere nu har 
lært at hilse på hinanden på 
alle mulige andre måder end at 
trykke hånd, noget som mulig-
vis er kommet for at blive, i 
hvert tilfælde, hvis man føler 
sig sløjd med forkølelse og lign. 
 
Men det gælder ikke den så-
kaldte Grundlovsceremoni: 
 
 Grundlovsceremoni Erhvervel-
se af dansk statsborgerskab er 
noget ganske særligt. Tildeling 
af dansk statsborgerskab skal 
derfor fortsat betinges af delta-
gelse i en ceremoni. Fremover 
skal ansøgeren alene have mu-
lighed for at deltage i en cere-
moni i bopælskommunen, og 
ansøgeren skal give hånd til 
borgmesteren eller en rådmand 
i stedet for en repræsentant for 

kommunalbestyrelsen. Aftale-
parterne noterer sig i den for-
bindelse, at regeringen vil 
fremsætte lovforslag om æn-
dring af indfødsretsloven samt 
udstede en ny bekendtgørelsen 
om kommunalbestyrelsernes 
afholdelse af grundlovsceremo-
nier. Sydslesvig Det danske 
mindretal i Sydslesvig er histo-
risk set en del af Danmark. 
 
Steen har givet udtryk for, at 
det er da en tåbelig regel. 
Straks kommer DF’eren Ken-
neth Kristensen Berth til taster-
ne og  beskylde Steen nære 
sympati for islamistisk funda-
mentalisme, som om et hånd-
tryk skulle sikre os mod det!! 
 
Ak ja…. 
 
JKJ 

Gakkede regler 
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Grundlovsmøde d. 5. juni 

   
Onsdag d. 5. juni 2021 kl. 1215 på ZOOM 
   
Program: 
                                   
Kl. 1215                    ZOOM åbnes velkomst ved Søren Wiborg, formand Socialde-
    mokratiet i Vallensbæk 
Kl. 1230-(1245)      Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) 
Kl. 1245-(1300)      Direktør Rasmus Kjeldahl, Børns Vilkår 
Kl. 1300-(1315)      Borgmester Steen Christiansen (S) Albertslund 
  
 Som det ser ud i skrivende stund, så er forsamlingsforbuddet 100 d. 5. juni 2021. 
Vi er traditionelt over 200 deltagere. Selv om dette bliver hævet inden, så synes vi 
ikke, vi forsvarligt kan holde et offentligt møde før betydeligt flere er vaccineret. 
 

Dette er beskeden fra Vallensbæk partiforening, der hvert år er 
ansvarlig for afholdelsen af arrangementet.  Via et nyhedsbrev fra 
vores partiforening får du adgang til at deltage i mødet.  

1. Lars Gaardhøj 
2. Sofie de Bretteville Olsen 
3. Leila Linden 
4. Kim Rockhill 
5. Brian Høier 
6. Susanne Due Kristensen 
7. Martin Baden 
8. Jarl Feyling 
9.Jens Peter Steensen 
10. Nicolai Kampmann 
11. Louise Bro 
12. Claus Heje 

13. Martin Thor Petersen 
14. Vibeke Westh 
15. Troels Neiiendam 
16. Maria Gudme 
17. Erdal Colak 
18. Mette Simonsen 
19. Mads S. B. Petersen 
20. Ergin Øzer 
21. Bodil Kornbek 
22. Flemming Pless 
23. Leif Grønvold Jensen 
24. Oscar Langtved Pallisgaard 

Kandidatliste til regionsrådsvalget 
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Kommunalvalget 

  
Vi er i bestyrelsen og gruppen godt i gang med at forberede kom-
munalvalget til november.  
 
En vigtig del af disse forberedelser er at holde kurser og møder for 
kandidaterne. Ind til nu har vi mest kunne mødes virtuelt, men nu 
lysner det med Coronarestriktionerne, så vi kan mødes fysisk.  
 
På møder og kurser taler kandidaterne om aktuel politik, drøfter 
det kommunalpolitiske program, lærer om kommunalpolitikeres 
opgaver, taler om valgetiske regler, hører om brug af sociale me-
dier og får gennemgået planerne for valgkampen.  
 
Vi har også gåture rundt i kommunen med nogle af KB-medlem -
merne som guides. På den måde lærer kandidaterne både kommu-
nen og hinanden bedre at kende. 
 
For bestyrelsen og gruppen er det rigtig vigtigt, at alle kandidater 
får en bred viden om kommunen og vores politik, så de har gode 
forudsætninger for at møde vælgerne. Det er også super vigtigt, at 
kandidaterne arbejder sammen med respekt for hinanden, så vi 
fremstår som et samlet hold, som vælgerne kan have tillid til. 
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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 

 
    Nyt initiativ fra bestyrelsen 
 
         En gang om måneden—en fast ugedag—samme sted 
 
Sådan forestiller vi os, at en kommende seniorklub for medlemmer 
af Socialdemokratiet i Albertslund kunne dannes. 
 
Vi forestiller os et mødested, hvor der hver gang er et oplæg, der 
kan gøre os klogere, inspirere os, få os til at diskutere, se tilbage på 
et godt liv og frem til et fint seniorliv. 
 
Vi kunne inspirere vores politikere til at indtænke ældrestyrken i 
vores by, for der er rigtigt mange, der har noget at byde ind med. 
 
Selvfølgelig skal der også være tid til kaffe med blødt brød, gode 
historier, omsorg og nærvær. 
 
Vi satser på, at vi må benytte et lokale i Sundhedshuset til vores 
samvær. 
 
 
Mange hilsener   Britta Jørgensen  
 
 
 

Ældrestyrken 
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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: 

 
Juni 
 
5. Grundlovsmøde virtuelt   på ZOOM   12.15. 
9. Bestyrelsesmøde,  kl. 19.00 på Birkelundgård 
24.  Kommunalbestyrelsesmøde kl. 18.00 på rådhuset 
 
Juli     Her holder vi sommerferie 
 
August. 
 
18.  Bestyrelsesmøde, kl. 19.30 på Birkelundgård  
 

 
 
 
         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 

   

   


