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Kalenderen  
September 
1. Sæsonstart, Birkelundgård,  kl. 
 19.00 
2.     Medlemsmøde om budgettet, 
 Rådhusets kantine kl. 20,00 
8. Bestyrelsesmøde, Cafeen 
 Sundhedshuset, kl. 19.30 
9. Ældrestyrken, Tur til Bio-
 topia, Birkelundgård kl. 10- 
9. Offentligt møde med temaet 
 MeToo, Bygning M Liljens  kvt. 
 2 kl. 19.00 
14 Kommunalbestyrelsesmøde, 
 Rådhuset kl. 18.00 
16. Møde i social– og sundheds
 gruppen,  Rådhuset,  kl. 19.00 
18. Deadline for s-posten 
28.   s-posten uddeles 
Oktober 
5. Møde i byudviklingsgruppen 
 Sted: kontakt Per Sheye 
6. Børnepolitisk gruppe, lokale på 
 Rådhuset kl. 19.00 
12  Kommunalbestyrelsesmøde, 
 Rådhuset kl. 18.00 
13. Bestyrelsesmøde, Cafeen Sund-
 hedshuset kl. 19.30 
25. Møde i social– og sundheds
 gruppen, Rådhusets kantine kl. 
 19.00 
27. Ordinær generalforsamling, 
 Rådhusets kantine, kl. 19.00 

Velkommen til en ny sæson i 
vores partiforening. 
 
Der bliver travlt i dette efterår, 
for d. 16. november er der valg til 
kommunalbestyrelsen .  
 
Inden da må vi alle gøre en ind-
sats  for at få mandater nok til at 
socialdemokratiet kan sætte ret-
ning for Albertslund i de næste 4 
år. 
Vi har brug for alle  til uddelin-
ger, plakater, arrangementer, an-
befalinger m.m.  

Socialdemokraterne i Albertslund 

 

S-posten 
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S-POSTEN 
Medlemsblad for  

Socialdemokraterne i Albertslund. 

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

Indlæg mailes til: 

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

Deadline - se kalenderen bagest i bladet 

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

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

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

Onsdag d. 1 september vil vi glæde os til at se rigtig man-
ge af jer, når vi holder opstartsmøde på Birkelundgård.  
 

Vi skal synge, høre Steens tanker om valgkampen og kandidaternes 
bud på, hvordan de har tænkt at holde valgkamp. Hvad og hvor meget 
de kan tilbyde til fællesskabet ( kampagne, roseuddeling, omdeling af 
valg materiale, mm.) 
 

Der vil også være tid til at få en snak med vores kandidater. 
Der vil være lidt at drikke, og lidt til den søde tand. 

 
 

Mødet starter Kl. 19.00 og forventes at slutte ca. Kl. 21.00  
 

Kom og vær med til at vi får et fantastisk valg. 
 
 

 

Medlemsmøde om kommunens budget  
2. september 20.00 i Rådhusets kantine 

 
Den 12. oktober skal Kommunalbestyrelsen vedtage kommunens bud-
get for 2022. Vil du høre, hvad der er i vente, og få indflydelse på bud-
gettet, så kom til budgetmøde den 2. september kl. 20.00 Rådhusets 
kantine.  
 
Her vil borgmesteren give en orientering om 
kommunens økonomiske situation, mulige bespa-
relser og nye initiativer.  
 
Herefter vil der være spørgsmål og debat.  
Vel mødt.  
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           Gruppens hjørne 

August 21  
 
Ved borgmester Steen Christi-
ansen  
 
Efter en dejlig, lang varm som-
mer er den politiske sæson 
startet igen. Og hvilken start. 
Kabul er faldet og Afghanistan 
er i kløerne på Taliban. Et radi-
kalt folketingsmedlem har truk-
ket sig fra Folketinget og byråd 
– og vi har fået to nye ministre.  
Her i byen går det mere roligt 
for sig – og så endda i den me-
re positive ende.  
 
Ny hal på Stadion  
Fredag d.6.august indviede vi 
den nye hal på stadion med 
deltagelse af et stort antal bor-
gere.  
Hallen er stor og kæmpeflot. 
Idrætslivet får med hallen nye 
og gode betingelser for deres 
aktiviteter. Til glæde for børn, 
unge, børnefamilier og senio-
rer. Både sundhed og fælles-
skab får et nøk opad med hal-
len.  

 
 
 
 

Bus til Stadion  
Der er i forvejen et rigt liv på 
Stadion og Badesøen.  AIF se-

nioridræt har fx mange hold på 
anlægget i løbet af ugen. Gen-
nem mange år har der været 
efterlyst en busbetjening af 
stadion. 
 
Med den nye hal besluttede vi, 
at nu skulle det være! Siden 
slutningen af juni har Stadion 
derfor været busbetjent med 
en bus i timen. Forhåbentlig til 
stor glæde for de mange borge-
re, som har efterlyst den gen-
nem årene. Busbetjeningen kan 
desuden glæde de mange bor-
gere, der nu kan komme med 
offentlig trafik til Herstedvester 
kirkegård.  
 
Seniorboliger indtaget  
Der er også mange der er flyt-
tet ind i nye boliger henover 
sommeren. Det gælder de nye 
seniorboliger på Hjørnegrunden 
og Randager, hvor 87 nye helt 
nye seniorboliger stod klar. Vi 
lovede før valget i 2017 at ar-
bejde for at sikre seniorboliger 
til albertslunderne. Det er vi er 
altså i fuld gang med at sikre. 
Nye er på vej i Roholmparken 
og på Kanalgaden. Og flere vil 
komme til ifm. kommende bo-
ligprojekter.  
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Rådhus Have og Lækrogen  
I Rådhus Have på den gamle 
ALBO-grund er der flyttet nye 
beboere ind i næsten alle 93 
lejligheder. Her i sommerdage-
ne har det summet af liv hos 
mine nye naboer til Rådhuset.  
Også i Lækrogen, det nye byg-
geri ved siden af COOP’s ho-
vedkvarter, er indflytningen i 
de nye boliger i gang. 

Det er både dejligt og vigtigt 
for byen, at de nye boligområ-
der nu får liv med nye borgere 
og albertslundere, der har valgt 
at flytte til en ny, mindre seni-
orbolig. Det er først og frem-
mest vigtigt for borgerne men 
også for byen på  længere sigt. 
  
Tænke, tænke folkeskole  
Folkeskolen er også vigtig. Bå-
de for børnene og deres frem-
tid, men også for vores vel-
færdssamfund. Vi har derfor 
haft nedsat en Tænketank på 
folkeskoleområdet med repræ-
sentanter fra alle dele af vores 
skolevæsen. Den er nu klar 
med sine anbefalinger til kom-
munalbestyrelsen, og nu kan 
det egentlige arbejde med at 
udvikle en strategi for vores 

skoler for alvor gå i gang.  
 
Hjemmeplejen  
Hjemmeplejerne landet over 
har denne sommer haft rigtigt 
svært at rekruttere ferieafløse-
re. Det gælder også i Alberts-
lund. Konsekvensen har været, 
at borgere ikke har fået de 
ydelser, som de har været visi-
teret til. Først og fremmest er 
det rengøring, som er blevet 
aflyst eller udskudt, men der er 
også eksempler på, at andre 
ydelser ikke er blevet leveret. 
Det til trods for at vores med-
arbejdere og ledere i hjemme-
plejen  har yder en formidabel 
indsats for at så få borgere 
som muligt er blevet ramt.  
 
Jeg håber, at vi meget snart 
kommer tilbage til vores nor-
male, høje serviceniveau – 
bl.a. når nogle af de 30 000 
ansatte i testecentrene ikke 
længere er optaget af at teste 
og pode os alle sammen.   
 
Budget – og valg  
Vores helt egen politiske sæ-
son er selvfølgelig præget af de 
to store politiske begivenheder 
– kommunens budget og kom-
munal- og regionsrådsvalget.  
  
Budgettet ser desværre ud til 
at blive svære end forudset før 
sommerferien. Kommunens 
befolkningstal er fortsat inde i 
et fald, der mest af alt kan 
henføres til de mange genhus-
ninger ifm renoveringen af bl.a 
Galgebakken. Vi ved, der er 
håb forude i takt med, at de 
nye boligprojekter bliver ind-
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OBS OBS OBS 
 
Til den kommende valgkamp mangler vi uddelere  til : 
  
Uglen – Svanen – Ravnen – Ørnen og Duen   225 stk. 
Hanen – Spætten – Viben og Lærken             215 stk. 
Vridsløse landsby – Linde Alle – Enighedsvej  
– Nyvej 2-18          100 stk. 
  
Det drejer sig om 3 uddelinger:i september, okto-
ber og november. 
 
Henvendelse til Elseboel@stofanet.dk 
 
 

flytningsklar.  Men her og nu 
koster nedgangen i befolk-
ningstallet på bloktilskuddet. 
Det betyder ca. 26 mio. kr. 
mindre i indtægter i 2022 og 
hvert af overslagsårene. Noget 
af en udfordring netop som vi 
skal til at investere i dagtilbud- 
og skolekapacitet for at kunne 
følge med i byudviklingen.   
 
Jeg er sikker på, at vi nok skal 
finde gode løsninger i løbet af 
budgetprocessen, men mere 
bøvlet bliver det.   
 
Der er valg til kommuner og 
regioner d.16. november. Vigti-
ge valg, som sætter en politisk 
retning for kommunerne og 
regionerne, der jo om nogen 
har ansvaret for borgernes mø-
de med velfærdssamfundet og 
sundhedsvæsnet.  

Lars Gaardhøj er nu spidskandi-
dat for A i hovedstadsområdet, 
og vi stiller selv med en ny 
fremragende regionskandidat i 
form af Claus Heje. 
  
Her i byen er vi også klar. En 
del af sommeren er gået med at 
gøre valgmaterialer klar, der 
kan omsætte vores fremragen-
de valgprogram, som vi vedtog i 
foråret. Det er faktisk et over-
bevisende bud på en by for bør-
nene, de ældre, det grønne og 
fællesskabet.  
 
Det glæder jeg og hele A-holdet 
os i den grad til at knokle for og 
sikre Socialdemokratiet det 
stærkest mulige mandat til at 
stå i spidsen for Albertslund de 
næste fire år.  
 
Håber I er klar til at give en 
hånd med!  
 
De bedste hilsner  
Steen 
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Nyt fra Børne- og Skoleområdet 

v. Marianne Burchall 
 
Vi, i Socialdemokratiet, ønsker at udvikle Dan-

marks bedste folkeskole, hvor bevægelse, fag-

lighed og trivsel er en naturlig del af hverda-

gen. Børn og unge skal være nysgerrige, have 

høj trivsel, have lyst til at gå i skole og til at 

lære. Vi ønsker at udvikle og finde det individu-

elle potentiale, så vi sikrer det bedste fundament for børns og un-

ges fremtid. Trivslen og det faglige niveau skal løftes for alle børn.  

Vi har i løbet af foråret haft en lang række inspirations- og debat-

møder i ’Tænketank for fremtidens folkeskole’. Udkastet til anbefa-

lingerne ligger nu klar. Disse skal vi i tænketanken nu kvalificere 

inden det bliver sendt videre til behandling i kommunalbestyrelsen. 

Her er udkast til anbefalinger fra. 

 
Beslutningsanbefalinger (udkast) 
 
1. Tænketanken anbefaler, at en ny skolestrategi får tid og ro til 

at virke. 
2 Tænketanken anbefaler, at en ny skolestrategi fastsætter få 
 og klare mål eller pejlemærker. 
3. Tænketanken anbefaler, at en ny skolestrategi for det fælles 
 skolevæsen bliver omsat på den enkelte skole med udgangs-
 punkt i den lokale kontekst og i dialog med forvaltningen. 
 
Pejlemærkeanbefalinger (udkast) 
 
4. Tænketanken anbefaler, at læring og trivsel går hånd i hånd i 
 en ny skolestrategi, og at der er fokus på progression for alle 
 børn. 
5. Tænketanken anbefaler, at det er centralt i en ny skolestrate-
 gi, at alle har forventninger og ambitioner på alle børns vegne 
6. Tænketanken anbefaler, at livsduelighed er et centralt pejle-
 mærke for børn og unge i byens skoler. 
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Implementeringsanbefalinger (udkast) 
 
7. Tænketanken anbefaler, at en ny skolestrategi har fokus på 
 stærke læringsmiljøer. 
8. Tænketanken anbefaler, at en ny skolestrategi har fokus på 
 stærk og synlig skoleledelse i dialog. 
9. Tænketanken anbefaler, at en ny skolestrategi har fokus på 
 forældrene som den vigtigste samarbejdsrelation for skolen – 
 udover børnene. 
10. Tænketanken anbefaler at en ny skolestrategi har fokus på, at 
 vi får fortalt de gode og succesfulde historier om Albertslunds 
 skoler. 
11. Tænketanken anbefaler, at en ny skolestrategi har fokus på at 
 implementeringen og kvaliteten i skoleudviklingen følges i dia
 log med hele ledelses- og styringskæden. 
 
Dette kommer vi til at drøfte meget mere om i den børnepolitiske 
baggrundsgruppe, så meld jer meget gerne på banen til enten Ole 
Borgstrøm eller til Marianne Burchall. 
 
De næste to møder er:  Onsdag, den 25. august kl. 19 – 21 
                                   Onsdag, den 6. oktober kl. 19 – 21 

     Nye ansigter i bestyrelsen 

Ida Ottesen 
Bestyrelsesmedlem 

Marianne Nelhorf-Holm  
Suppleant 

Rukhsana Ali 
Suppleant 
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Albertslunds problemer løses i Albertsund 
--så vidt muligt  

Af Paw Østergaard Jensen 
 
Hvad mener jeg egentligt 
når jeg opstiller en sådan 
dogmeregel ? 
 
Hjemtagelse 
Det er egentligt en videre-
tænkning af målet om hjemta-
gelse af opgaver til kommunen 
selv. Fra eksterne private, så-
kaldte aktører og andre kom-
muner. 
  
Når vi har fagligheden, og det 
er økonomisk forsvarligt, er 
hjemtagelse klart at foretræk-
ke. Albertslunds borgere har 
valgt at bo i vores by. Sociale 
begivenheder bør ikke fratage 
dem dette, medmindre det er 
strengt nødvendigt.  
 
Siden kommunalreformen i 
2007 er der stort set kun ned-
lagt offentlige tilbud på det so-
ciale område, og næsten ingen 
nye oprettet. Konsekvensen af 
dette har været, at flere og 
flere af de mindre kommuner 
har fået løst deres sociale for-
pligtelser af andre. Det har 
været bo-, aktiverings- eller 
behandlingstilbud. De senere 
år har der været en lille ten-
dens den modsatte vej.  
 
Den nye udvikling skal styrkes 
i den kommende valgperiode, 
og betingelserne er tilstede. I 
et styrket samarbejde med na-
bokommuner ville vi fagligt for-
svarligt kunne varetage flere 

opgaver end i dag og dermed 
hjemtage til kommunalt regi. 
Vi ville kunne styre området 
bedre fagligt og økonomisk. Vi 
ville kunne fjerne den profit-
margen, der er i private sociale 
tilbud. 
 
Erhvervspolitik 
Men der er mere i min tænk-
ning end det. Det handler også 
meget vores erhvervspolitik, 
som i min optik primært skal 
målrettes at sikre et godt 
match mellem vore virksomhe-
der og de uddannelser eller 
mangel på samme, som vor 
befolkning har.  
 
Derfor er et for stort sats på 
højteknologiske arbejdspladser 
forfejlet. Hvorimod at udnytte 
vores geografiske placering for 
feks logistik og håndværk vil 
være klogt tænkt.  
 
I den sammenhæng skal mit 
tidligere forslag om at få byg-
get et hotel i vores by ses. Li-
gesom vores uddannelsesstra-
tegi, hvor vi arbejder aktivt for 
et pædagogseminarium og en 
sosu-skole, skal ses i dette lys. 
En kombination af at matche 
den nuværende befolkning og 
få mere uddannelse til vore 
unge mennesker. 
 
Borgerinddragelse 
Og så er der også dette med 
samarbejdet mellem borgere 
og kommune, politikere og for-
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valtning. Når løsningen skal fin-
des, så at sig lige udenfor dø-
ren, er vi nødt til at kigge hin-
anden i øjnene. Det ses tyde-
ligst på emner som gadesocialt 
arbejde og tryghed i byens 
rum, men gælder jo hele vejen 
rundt.  
 
Vi er i Albertslund gode til og 
skal holde fast i processer, der 
involverer vore borgere i be-
slutningerne. 
 
Jeg ønsker en byudvikling hvor 
vi får mere Albertslund af det, 
vi kender, ikke blot en række 
nye kvarterer, der bare ligger 
her fysisk. Det giver også styr-

ken og mulighed for at løse fle-
re udfordringer i Albertslund, 
hvilket sådan set er hele poin-
ten i byudviklingen; et stærke-
re , rigere og mere selvstændigt 
Albertslund. 
Vi samarbejder gerne og ofte 
med andre, globalt og lokalt.  
 
Ambitionen er også fremover, 
at Albertslund er 
en by i egen ret, 
ikke en forstad, 
hverken til Kø-
benhavn eller 
provinsens 
fremskudte stil-
ling imod ho-
vedstaden. 

Mindeord i forbindelse med Jette Blom-Jensens død 
 
Det er med stor sorg, at vi d. 23. juli modtog meddelelse om, at partiforenin-
gens mangeårige medlem Jette Blom-Jensen var død efter lang tids svær 
sygdom. 
 

Jette har været aktivt medlem af partiforeningen i en lang årrække. Hun har 
haft mange tillidsposter i partiforeningen og kredsen, og har bl.a. været for-
mand og kasserer i partiforeningen. De seneste år har Jette bl.a. været kreds-
repræsentant. 
 
Da jeg for 27 år siden kom med i bestyrelsen og kort efter blev formand, var 
Jette kasserer. Hun var en stor hjælp, og hun havde altid styr på partiets love, 
vores vedtægter og alt det man skal tage sig af som besty-
relse. Man kunne altid regne med Jette, og så havde hun 
sine meningers mod. 
Partiforeningens bestyrelse udnævnte kort før sommerfe-
rien Jette som æresmedlem af partiforeningen som en 
anerkendelse af hendes mangeårige og uegennyttige ind-
sats for partiet og partiforeningen. Fotoet blev taget ved 
den lejlighed. 
 
Æret være Jette Blom-Jensens minde. 
Flemming Jørgensen, formand 
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Det blev jo på mange måder en speciel sommer. 
 
Mange kunne igen tage på ferie uden for landets grænser, men rig-
tig mange holdt ferie i Danmark. Optimismen har været klart sti-
gende, flere er blevet vaccineret, få er indlagte og dødstallet er mi-
nimeret. 
 
Men ikke alt er fryd og gammen, nye virusvarianter dukker op, men 
det ser ud til, at vaccinerne også er virksomme overfor dem. 
 
Der er et lettelsens suk – men det er nok klogt fortsat at tage ho-
vedet med, når vi går i byen – og langt flere skal tage imod mulig-
heden for at blive vaccineret. 
 
Men sommeren blev også speciel – det blev tydeligt for enhver, at 
klimakrisen raser. Og at der SKAL gøres noget nu både lokalt og 
globalt. 
 
Det var Gro Harlem Brundtland – tidligere norsk statsminister – der 
i 1987 som formand for kommissionen fik sat bæredygtigheds be-
grebet på dagsordenen, som blev defineret således:: 
 
”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuvæ-
rende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder 
for at opfylde deres behov i fare.” 
 
Der også havde sloganet: tænk globalt og handl lokalt. 
 
Det var en udfordring, som Socialdemokratiet i Albertslund fik sat 
på den  lokale dagsorden i en sådan grad, at nogle sagde til mig, 
kan I dog ikke tale om andet! 
 
Nu kan enhver se, at det var og er en vigtig dagsorden –ja  som-
merens  vejr viser med al tydelighed, at den dagsorden er vigtigere 
end nogensinde før. 
 
  
 
Jette Kammer Jensen 

En særlig sommer 
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Referat af ordinær generalforsamling  
torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30 i Auditoriet, Liljens Kvt. 2 

47 stemmeberettigede og 2 gæster 
 
1. Valg af dirigent 
 Claus Heje valgt med applaus.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 
3. Valg af referent  
 Nikolaj Kristian Carlsen 
 
4. Valg af stemmetællere  
 Per Gustafsson, Mikkel Skovby, Jørgen Holst 
 
5. Beretninger 
 a. Kommunalpolitik v/ borgmester Steen Christiansen.  
 
Vi er i fuld gang med at forberede os til det forestående kommu-
nalvalg og regionsrådsvalg til november 2021. Denne beretnings 
periode har været præget af Covid 19, og genåbningen er i fuld 
gang. Albertslunderne har taget opfordringer om test til sig. Det 
fungerer efterhånden ganske godt. Vi har et meget fint samarbej-
de med patientsikkerhedsstyrelsen. Kommunens medarbejdere har 
været rigtig gode til at håndtere de krævede omstillinger. Det 
samme gælder på såvel børneinstitutioner, skoler og klubber. Alle 
medarbejdere og forældre har taget udfordringerne med oprejst 
pande. Også samarbejdet med regionen har været eksemplarisk 
og barrierer er blevet brudt ned.  
 
Det lykkedes at få en budgetaftale med de øvrige partier. Den 
har givet arbejdsro i kommunalbestyrelsen. Der arbejdes med at 
øge trygheden i Albertslund. En tænketank er sat i gang vedr. 
folkeskolen. Vi har mange børn i Albertslund, som er udfordret af 
sociale problemer. De har brug for et særligt løft. Der er sat penge 
af til forbedringer af vore dagtilbud. Vi har et efterslæb på dagtil-
budsområdet. Det gør vi nu noget ved. Vi er i gang med at udvikle 
et nyt og udvidet tilbud til AMCs brugere og andre unge. Vi har 
været udfordret af skimmelsvamp i daginstitutioner, men der ar-
bejdes på sagen, som følges meget tæt og i godt samarbejde med 
forældre og personale. Vi er på trapperne med en ny børne- un-
gepolitik, som kommer til efteråret.  
 
Vi har leveret en ny sundhedsstrategi, herunder indsats mod en-
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somhed. Som en af de første kommuner omlægges hjemmeple-
jen, så der fokuseres på bruger og medarbejder. Efter en lang pro-
ces er vi kommet i mål med en ny kulturpolitik. Den tredje hal på 
stadion er næsten færdig. Det vil give et fantastisk løft for idrætsli-
vet i Albertslund. Som noget nyt vil Stadionområdet blive busbe-
tjent 1 gang i timen fra slutningen af juni 21.Det vil skabe meget 
mere aktivitet. Erhvervs- og beskæftigelsesområdet er blevet på-
virket af Covid 19, så det er en alvorlig situation med en del lang-
tidsledige og sygdomsramte. Det kommer vi til at tage højde for i 
budget 2022. Vi har haft et godt samarbejde med erhvervslivet. 
FNs verdensmål er vores udgangspunkt i samarbejdet med Er-
hvervslivet. 
Corona situationen har fået et stærkt stigende antal borgere på 
dagpengeområdet og på andre overførsler. Opfordrer til at handle 
lokalt.  
 
Byudvikling 
Der vil ikke kunne bygges boliger på Radiogrunden de næste 25-35 
år pga. de mange byudviklingsprojekter. Vi vil gerne bo grønt og 
blandet. Seniorboliger på Randager og Hjørnegrunden er revet 
væk.. Gang i Kanalgaden 3. Der opføres 88 seniorboliger. Fæng-
selsgrunden er solgt til en jysk entreprenør og et pensionssel-
skab. Der bygges 1200-1600 boliger. Coop byen regner med at 
bygge op mod 1800 boliger. Plan der strækker sig over 10-12 år i 
samarbejde med stor dansk pensionskasse. Hersted Industripark 
og letbane – stor interesse i at byudvikle måske op til flere tusinde  
boliger. Albertslund Centrum  (ejet af City com) – nyt bud på ud-
vikling af Albertslund Centrum.  
Vi får flere ældre og flere børn – og det er noget, som den 
nye kommunalbestyrelse skal arbejde med –især  plan for 
dagtilbud, skole og infrastruktur. Hovedudfordringen i bud-
get 22 og årene frem bliver at skaffe råderum til investerin-
ger i dagtilbud, skoler, klubber mv. som følge af befolk-
ningstilvæksten. 
Beretning godkendt 
 
 b. Organisatorisk v/ formand Flemming Jørgensen 
 
Beretningen er trykt i hæftet, der er delt ud. Hvad er der sket siden 
beretningen er trykt ?  Begynder at kunne se et lys for enden af 
corona tunnelen med kampagner og lignende, så at vi kan begynde 
at mødes fysisk, digital 1. maj, afholdt Al-Camino, haft et politisk 
møde med regionskandidat Claus Heje. På lørdag d. 29. maj er der 
torvedag, frøbomber og div. foldere uddeles . Grundlovsmødet bli-
ver et virtuelt møde. Taler med Steen Christiansen og Mattias Tes-
faye. Første efterårsarr. d. 9. september om Metoo, Britta er i gang 
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med at stable en seniorklub på benene. Vi skal have valgt Claus 
Heje til regionsrådet, og et stærkt hold til kommunalbestyrelsen. 
Kandidaterne er i fuld sving.  
Godkendt. 
 
Britta orienterer om seniorklub: afholdes en gang om måneden, 
oplæg til diskussion,  hygge og snak.   
 
 c. Regnskab v/ kasserer Else Boel  
Regnskabet er omdelt til generalforsamlingen. 
Godkendt. 
 
 d. Folketingskandidat v. Gunvor Wibroe  
I 1997 blev revselsesretten vedtaget med 1. stemme. Omtale af 
corona – vi er kommet igennem med bravur. Sygeplejersker er co-
rona tidens helte. Samle ensomme mennesker op. Socialdemokrati-
et er Danmarksmestre i fællesskaber. 
Valgt med applaus.  
 
 e. Kredsformand v. Per Gravgaard Hansen 
God folketingskandidat og regionsrådskandidat. Ikke glemme regi-
onsrådsvalget. Uhyre vigtigt at få vores egen repræsentant i regi-
onsrådet. Der kommer et nyt møde med Claus, hvor han vil rede-
gøre for sine politiske mål 
 
6. Vedtagelse af kommunalpolitisk program  
 
Forslag til kommunalpolitisk program er udsendt pr. mail den 25. 
januar. Det har også kunnet hentes hos kassereren og formanden. 
Fristen for at komme med ændringsforslag var 11. marts. Æn-
dringsforslag er sammen med indstillinger fra redaktionsudvalget 
(borgmester, formand og næstformand) omdelt til medlemmerne 
med S-posten for maj. Der skal stemmes om redaktionsudvalgets 
indstillinger og derefter om det samlede program. 
 
Redaktionsudvalgets indstillinger til ændringsforslag blev godkendt 
og det samlede kommunalpolitiske program vedtaget – med sidste 
ændring s.5  l. 40 – ændres ”op til 1600”  til ”1200-1600” 
 
7. Indkomne forslag  
(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlin-
gen) 
 
Forslag fra Vibeke Storm Rasmussen om digitale løsninger.  
Efter drøftelse fulgte man bestyrelsens indstilling med tilføjelse, at 
der i forbindelse med møder for nye medlemmer gives mulighed for 
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introduktion til partiets digitale løsninger. Bestyrelsen tilbyder via 
opslag i S-posten medlemmerne, at de er velkomne til at kontakte 
bestyrelsen, hvis de har udfordringer med de digitale materialer fra 
partiforeningen og partiet. Bestyrelsen foreslår den kommende se-
niorklub tage partiets brug af digitale medier op som et emne.. Mu-
lighed for hjælp på Damgårdshave og biblioteket 
 
Forslag fra Vibeke Storm Rasmussen om museum på fæng-
selsgrunden 
 
Bestyrelsen synes, det er et spændende forslag, som der kan ar-
bejdes videre med.  
Overdrages til kulturpolitisk arbejdsgruppe. 
 
Valgetiske regelsæt: retningslinjer for hvad man kan tillade sig 
som kandidat. 
 
Debat om forslag fra bestyrelsen til valgetiske regler. 
Efter drøftelse tilsluttede generalforsamlingen sig en indstilling fra 
borgmesteren om at bede kandidatfeltet diskutere og aftale ret-
ningslinjer og værdigrundlag for kandidaternes valgkamp.  
 
Supplering af kandidatlisten til kommunalvalget 
Kandidatudvalget kan - i henhold til opstillingsreglerne - på en ge-
neralforsamling i det år, hvor kommunalvalget afholdes, foreslå, at 
kandidatlisten suppleres, hvis der vurderes at være behov for dette 
for at få en bred sammensætning af kandidater. Kandidatudvalget 
foreslår, at listen suppleres med en kandidat. Hvis generalforsam-
lingen godkender dette, vil den nye kandidat blive placeret nederst 
på listen. 
 
Kandidatudvalget foreslår, at listen suppleres med Flemming Jør-
gensen. Han er i dag formand for partiforeningen og har i to perio-
der været medlem af kommunalbestyrelsen. Han har en bred viden 
om kommunalpolitik og en særlig indsigt i teknik, miljø og kommu-
nal økonomi. Desuden vil opstillingen af Flemming Jørgensen, der 
er 66 år og pensionist, bidrage til en bredere alders-
fordeling i kandidatfeltet. 
 
Flemming Jørgensen er nu på det kommunalpolitiske 
hold. 
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8. Valg til bestyrelse 
 
 a. Næstformand (2 år)  Aase Elkott. Valgt  
 b. Kasserer (2 år)   Else Boel. Valgt 
 c. 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år)  
   Henrik Seidenfaden og Ole Borgstrøm  valgt 
 d. 3 bestyrelsesmedlem (1 år)  
  Britta S. Jørgensen, Ulla Nielsen, Ida Ottesen valgt 
 e. 3 suppleanter   
  Marianne Nelhorf-Holm, Per Sheye, Rukhsana Ali  valgt 
 
9. Valg af revisorer 
 
 a. 2 revisorer Jørgen Lind og Astrid Hansen, valgt 
 b. 2 revisorsuppleanter Jette Blom-Jensen og Joan Stubtoft,  
  valgt 
 
10. Valg til kongres 
 
 a. 3 delegerede  Formand, næstformand og sekretær, valgt 
 b. 2 suppleanter Bestyrelsen udpeger to af sin midte,  
 Godkendt 
 
 11. Valg af fanebærer 
 
 a. Fanebærer   Karsten Wenneberg, valgt 
 b. Fanebærer suppleant  Per Gustafsson, valgt 
 
12. Valg til AOF 
 
 a. Bestyrelsesmedlem     Britta Jørgensen, valgt  
 b. Repræsentantskabsmedlem Jørgen Stubtoft. valgt 
13. Eventuelt  
 
Opfordring til at deltage i torvedage og andre arrangementer i for-
bindelse med valgkampen 
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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   
inden 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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”En historie om ildsjæle”. 

 
Her på tærsklen af sensommer 
og valgkamp håber jeg, I alle 
har haft en god sommer. Selv 
har en del af min ferie været 
præget af min mors sygeforløb. 
Efter en stor vellykket operati-
on nærmer afslutningen på et 
otte uger langt forløb med gen-
optræning. Som det ser ud nu 
er der lang vej til fordums 
kræfter og hoved. Hun ser ud 
til at være bundet til et rulle-
stol, og den kvinde, der i maj 
måned kunne klare sig i eget 
hjem med hjemmehjælp én 
gang om ugen skal nu have 
hjemmehjælp 8-9 gange om 
dagen.  
 
Når vi holder møde med min 
mor og personalet spørger hun 
hvert femte minut ”hvad laver 
vi her?” og ofte kan hun slet 
ikke huske, hvad hun lavede 
for fem minutter siden. Jeg tror 
alle, der har prøvet noget til-
svarende med deres pårørende 
ved, hvor svært det kan være. 
 
Jeg husker min mor for mange 
ting, og jeg ved, at mange hu-
sker hende for hendes arbejde. 
En ting, jeg husker min mor 
brugte mange timer på i 
70erne, var sit arbejde i det 
der dengang hed Tåstrup fri-
tidscenter (Nu Taastrup kultur-
center).  
 
Min mor sad i bestyrelsen som 
suppleant. Det var nemlig kun 
mænd, der blev valgt som fuld-
gyldige medlemmer.  

 
Hvert år havde centret en stor 
festival med musik, film og te-
ater, og hvert år arbejdede min 
mor hårdt med programmet.  
 
Jeg husker, at til centerets ju-
bilæum blev der lavet et stort 
program, der fik titlen ”En hi-
storie om ildsjæle” og det for-
talte om byens mange ildsjæle. 
Selv om min mor løste mange 
opgaver stod der ikke noget 
om hende, og det syntes jeg 
var tarveligt. For jeg så min 
mor som en ægte ildsjæl. 
 
Jeg fortæller denne historie 
fordi vi uden at tænke over 
det møder mange ildsjæle i 
hverdagen.  
 
Alle dem, der har hjulpet min 
mor, siden hun en sen nat i 
maj kom på hospitalet frem til 
dem, der hjælper hende dag og 
nat på plejecenteret.  
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Sygeplejersker og læger på 
hospitalet, Sosuer, plejeperso-
nale og mange andre. Ofte dre-
vet som ildsjæle af at gøre det 
bedste for alle dem, der kom-
mer igennem det offentlig 
sundhedsvæsen.  
 
Jeg har lært to ting af min mors 
sygdomsforløb:  
 
For det første hvor effektivt 
Sundhedsplatformen funge-
rer.  
 
For lige meget hvor min mor 
kom hen i sit sygdomsforløb 
kunne man hurtigt finde den 
rette hjælp.  
 
For det andet hvor vigtigt 
samarbejdet mellem region 
og kommune er.  
 
Skal kommunen løfte opgaven 
når patienten kommer fra hos-
pitalet er dette samarbejde vi-
talt. 
 
Der findes mange ildsjæle. Min 
mellemste søn, der er autist, 
har i de seneste to år nærmest 
ikke været i skole, og når han 
har været der, har det været 
kort. Alligevel er han på intet 
tidspunkt blevet glemt af hans 
lærere. Tidligt i maj i år mødte 
en af hans lærere op hos os og 
lagde en plan for at drengen 
kunne få sin afgangsprøve. De 
næste otte uger var et langt 
forløb med næsten daglig kon-
takt mellem lærerne på Herste-
døster skole og hjemmet. Den 
24. juni kneb jeg flere tårer, da 
han modtog sit afgangsbevis og 
var klar til næste kapitel i sit 

liv: efterskole. Det havde ikke 
været muligt uden en gruppe af 
ildsjæle på skolen og vi er dem 
dybt taknemmelige. 
 
 
Det er en af de vigtigste op-
gaver i arbejdet i regionsrå-
det: at anspore medarbej-
derne til at yde den fantasti-
ske indsats nu og i fremti-
den.  
 
 
 
For nylig talte jeg med en anæ-
stesilæge, der hurtigt kiggede 
mig dybt i øjnene og fortalte 
mig, at det største problem på 
mange regionale arbejdsplad-
ser var arbejdsmiljøet. Det var 
simpelthen umuligt at tilrette-
lægge arbejdet på de enkelt 
afdelinger så der er et accepta-
belt arbejdsmiljø. Alene det 
kræver sin ildsjæl. 
 
Valget er nu tæt på og det er 
nu det gælder. Jeg kan bruge al 
jeres hjælp, også hvis det er at 
I blot deler mine budskaber på 
Facebook. Jeg glæder mig til at 
se jer i den kommende tid. 
 
Claus Heje 
 
Socialdemokratisk kandidat i 
Taastrup Kredsen til Region Ho-
vedstaden 
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 Dansk økonomi i bakgear, men vi har dog klaret os 

Af Lizette Risgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coronakrisen har sendt dansk 
økonomi i bakgear ad flere om-
gange. Alligevel har vi klaret os 
langt bedre end frygtet, da pan-
demien brød ud. 
 
Det skyldes, at vi under krisen 
har passet på hinanden og holdt 
hånden under økonomien med 
kompensation til virksomheder 
og lønmodtagere.Vi kommer til 
at mangle flere tusinde faglærte 
i arbejdsstyrken i det kommen-
de årti, og den grønne omstil-
ling vil stille store krav til nye 
kompetencer og omstillingspa-
rathed. 
 
Fællesskabet er trådt til, så den 
fælles udfordring ikke bare er 
blevet til individuelle problemer. 
Vi har handlet klogt, og det har 
været med til at afbøde krisen 
og fastholde gode arbejdsplad-
ser.  
 
Kommende udfordringer. 
Coronakrisen er dog ikke slut 
endnu. 
Der er gode muligheder for, at 
vi kan komme ud på den anden 
side i god form, men det kræ-
ver, at vi investerer klogt og 
tager livtag med nogle af de 

store udfordringer, vi står over 
for i det kommende årti som 
den grønne omstilling, globali-
sering og automatisering. Ud-
fordringer, der ikke kan undgå 
at føre til forandringer på vores 
arbejdsmarked. 
 
Her skal vi stå forrest og sikre, 
at forandringerne sker med go-
de og lige forhold for lønmodta-
gerne. Med fokus på et godt 
arbejdsmiljø og trivsel, hvor vi 
sørger for ordentlige, attraktive 
løn- og arbejdsvilkår for med-
arbejderne. 
 
Derfor har vi i FH en række for-
slag til politikerne, som de bør 
tage med, når de snart skal i 
gang med at forhandle finans-
loven for 2022. 
 
Dagpenge 
Coronakrisen har for alvor vist, 
hvor vigtigt et fleksibelt ar-
bejdsmarked og trygge løn-
modtagere er for samfundet. 
Her spiller det økonomiske sik-
kerhedsnet en afgørende rolle. 
Desværre har mange års udhu-
ling af dagpengene givet store 
huller i nettet. 
 
Mens lønnen stiger løbende, så 
følger dagpengene ikke med. 
Det betyder, at mange lønmod-
tagere vil miste over halvdelen 
af deres indtægt, hvis man er 
så uheldig, at lønnen skiftes ud 
med dagpenge. Hvis vi vil be-
vare trygheden for lønmodta-
gerne og et dynamisk arbejds-
marked, skal der rettes op på 
det nu. 
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Læser du Albertslund-posten ? 
AP er vores allesammens lokale nyheds kilde, og læses flittigt af rigtig man-
ge 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 
 
Endvidere kan avisen erhverves på biblioteket, samt i de større supermarkeder.  

Dagpengesatsen skal hæves de 
første tre måneder af dagpen-
geforløbet for a-
kassemedlemmer med en vis 
medlems- og beskæftigelsesan-
ciennitet. Og mindreregulerin-
gen i 2022 og 2023 skal ophæ-
ves. 
 
Fremtidssikring af velfærden 
For det andet skal vi sørge for 
at fremtidssikre den velfærd, 
som er en grundstenen i vores 
samfund. 
 
Det økonomisk pres på vores 
velfærd bliver større, fordi an-
tallet af børn og ældre stiger. 
Flere børn skal passes og i sko-
le. Flere ældre får brug for pleje 
og omsorg. Så hvis vi skal be-
vare den service, vi kender i 
dag, skal vi også investere i 
den. 
 
Politikerne skal ikke gentage 
fejlen med at underlægge den 
offentlige velfærd en hård spa-
rekur, som vi oplevede efter 
finanskrisen. For trods coronak-
risen har vi stadig sunde offent-
lige finanser, og velfærd af høj 
kvalitet er nødvendigt, hvis vi 
skal give dansk økonomi de 
bedste vilkår. 

Uddannelse og opkvalifice-
ring 
Sidst, men bestemt ikke 
mindst, er det nødvendigt, at 
vi løbende investerer i kompe-
tencer og læring. 
 
Vi kommer til at mangle flere 
tusinde faglærte i arbejdsstyr-
ken i det kommende årti, og 
den grønne omstilling vil stille 
store krav til nye kompetencer 
og omstillingsparathed. 
 
Samtidig har coronakrisen gi-
vet sværere kår for personer 
på kanten af arbejdsmarkedet. 
Uddannelse og opkvalificering 
kan være med til at sikre bedre 
muligheder og hjælpe flere til-
bage i arbejdsfællesskabet.  
 
Disse udfordringer håber jeg, 
at regeringen og støttepartier-
ne vil have fokus på i forhand-
lingslokalet, når næste års fi-
nanslov skal i hus. På den må-
de bliver det forhåbentlig OG-
SÅ lønmodtagernes finanslov. 
En finanslov, som hjælper 
samfundet hele vejen ud af 
coronakrisen – sund og rask og 
i en stærkere og grønnere ud-
gave. 
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Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

Onsdag d. 27. oktober 2021, kl. 19.00 i Rådhusets kantine 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Valg af stemmetællere 
5. Beretninger: 

 a. Landspolitisk v/ folketingskandidat Gunvor Wibroe 
 b. Regionen v/ regionskandidat Claus Heje  
 

6. Orientering fra borgmesteren  
7. Orientering fra formanden  
 
8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage  
 før generalforsamlingen) 
 
9. Valg af 7 kredsrepræsentanter og 3 suppleanter. 
  a.Kredsrepræsentanter. På valg er: Anne Hultengren, Finn Hul- 
     tengren, Hans Erik Sølby, Susan Steinhauer, Lone Poulsen,  
              Per Sheye og Per Gustafsson. 
  b. Suppleanter. På valg er Britta Schneider Jørgensen, Ole Borg 
     strøm og Karsten Wenneberg 
 
10. Valg af 4 regionsrepræsentanter og 3 suppleanter.  
  a. Regionsrepræsentanter. På valg er: Elisabeth Bentzen, Finn  
      Stubtoft, Vibeke Storm Rasmussen og Dorthe Holm. 
  b. Suppleanter. På valg er: Lone Poulsen, Anne Hultengren og  
      Finn Hultengren 
 
11.  Eventuelt 
 
Medbring kaffe/the og krus. Partiforeningen serverer lidt frugt m.v. 
 
Med venlig hilsen 
Flemming Jørgensen 
formand 
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Social og sundhedspolitisk baggrundsgruppe hol-
der to møder frem mod kommunalvalget . 

Torsdag d 16 september kl 19- 21   Lokale i forhallen på Rådhuset 
dagsorden er budgettet, de aktuelle sager og valgkampen.  
 
Mandag d 25/10 kl. 19 -21 Rådhusets kantine 
dagsorden er den sidste slutspurt op mod kommunalvalget og en snak om 
første emne efter k valget: ny handicap politik.  
 
Vi skal også snakke om, hvad vi gør med vores bag-
grundsgruppe efter valget. Hvem skal løfte ansvaret og 
hvilke emner skal vi kaste os over.???? 
 
Vel mødt Paw 

Det er vedr. dette at vi gav kr. 1000,00 til fra partiforeningen, så kan du sætte 
et eller andet i s-posten, ta  

Fra vores  
partiforening har vi 
bidraget med 1000 
kr. 

Børnepolitisk gruppe   
 
 

Tænketankens anbefalinger kommer vi til at drøfte meget mere om i den bør-
nepolitiske baggrundsgruppe, så meld jer meget gerne på banen til enten Ole 
Borgstrøm eller til Marianne Burchall. 
 
De næste to møder er:  Onsdag, den 25. august kl. 19 – 21 
                                     Onsdag, den 6. oktober kl.  19 – 21 
 
Vi mødes i forhallen på Rådhuset. 
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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 

Så er ÆLDRESTYRKEN—vores seniorklub for 
medlemmer + 60 kommet godt i gang 

Vores første møde d. 12. august kom godt fra start. Dejligt mange interesserede par-
timedlemmer mødte op. 
 
Bente Clausen fortalte om valget til Ældrerådet og opfordrede til at melde sig som 
kandidat. Seneste mulighed for tilmelding er d. 1. september. 
 
Vi talte om fremtidige arrangementer, og der var mange gode forslag. Især var der 
ønsker om mange forskellige måder at være sammen på., så vi ikke kun sidder og 
diskuterer i et lokale.  
 
 

Derfor er næste møde d. 9.9. kl. 10-12  
 

En rundtur i Biotopia med Poul Markussen fra Verdensmålscenteret. 
 

 
  Poul Markussen skriver: 

Det lyder som en ualmindelig god ide og hyggelig klub – Ældrestyrken  
  
Og det er også en ualmindelig god ide at få en tur i Biotopia! Jeg har sat det 
i kalenderen til torsdag den 9.9. kl. 10. For at nogen ikke skal fare forvildet 
omkring, kan vi mødes på Birkelundgård. Undervejs over i Biotopia, kan 
jeg så også vise jer noget, I aldrig har set før  
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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: 

 
September 
1. Sæsonstart, Birkelundgård, kl. 19.00 
2.     Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine kl. 20,00 
8. Bestyrelsesmøde, Cafeen Sundhedshuset, kl. 19.30 
9. Ældrestyrken, Tur til Biotopia, Birkelundgård kl. 10-12 
9. Offentligt møde med temaet MeToo, Bygning M Liljens kvt. 2 kl. 19.00 
14 Kommunalbestyrelsesmøde,  Rådhuset kl. 18.00 
16. Møde i social– og sundhedsgruppen, Lokale på Rådhuset, kl. 19.00 
18. Deadline for s-posten 
28.  s-posten uddeles 
 
Oktober 
5.    Møde i byudviklingsgruppen, sted og tid kontakt Per Sheye 
6. Børnepolitisk gruppe, lokale på Rådhuset kl. 19.00 
12  Kommunalbestyrelsesmøde,  Rådhuset kl. 18.00 
13. Bestyrelsesmøde, Cafeen Sundhedshuset kl. 19.30 
25. Møde i social– og sundhedsgruppen, Rådhusets kantine kl. 19.00 
27. Ordinær generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.00 
 

 
 
 
 
 

Mød vores lokale partiforening på hjemmesiden: 

         

 www.socalb.dk 
 

Den bliver løbende  
opdateret og her kan du hente  

mange informationer 
 

Webmaster    (Hjemmeside) 
Finn StubtoftTlf..: 22 20 08 22 
E-mail: webmaster@socalb.dk 

   Valgkamp  
Mød kandidaterne i centeret og støt op vores valgkamp: 
 
11. september, 16. oktober, 23, oktober, 30 oktober,  
6, november og 13. november. 
 
Alle dage kl. 11-13                     VI SES !!!!!!!! 
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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 

 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 
 
  

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

E-mail: 
Ulla-nullert@hotmail.com  

 Ida Ottesen 
Galgebakken Sønder 6 ,16 A 
Tlf..:23 71 25 73 

E-mail: 
ottesen1605@gmail.com 

Suppleanter:   

 Marianne Nelhorf-Holm  
Linde Alle 6. st. th 
Tlf..: 25 37 72 33 

E-mail: 
mnelhorf@gmail.com 

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

E-mail:  
prs@webspeed.dk 

 Rukhsana Ali  
Porsager 92 
 

E-mail: 
info.ibcg@gmail.com 


