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Læs også om: 1000 børn, der var med Musikskolen på de syv verdenshave• Tag med på tur i det nye sundhedshus • 
og så får du snart en ny vision i hånden...

I Albertslund bor der bedstemødre, volleyballspillere, campister, chauffører, verdensmestre og en masse andre, 
men hvad betyder det egentlig at være medborger i sin egen by? Hvordan får vi flere til at være med i de mange 
fællesskaber, vi har her?

Det er udgangspunktet for den medborgerskabspolitik, 
som kommunen er gået i gang med at lave. 

Dermed skal politikken være med til at styrke byens 
mange små og store fællesskaber. Det er fællesskaberne 
henover hækken med naboen, i skolen, i idrætsklubben, 
i boligforeningen, i moskeen og hvor borgerne ellers 
kommer i byen. Men også det store fællesskab omkring vores by.

Medlemmerne i Kommunalbestyrelsen behandler et udkast til politikken i december. Men inden politikken er så 
langt, er der sat gang i en omfattende borgerinddragelse. Den involverer bl.a. interview med Opstandelseskirken, 
Agendacentret, Frivilligcentret, de frivillige på Forbrændingen, den pakistanske moske, Birkelundgaard og flere 
andre frivillige i Albertslund.

Ligesom der onsdag den 4. november kl. 17 er en workshop for borgere, foreninger og andre interesserede 
omkring medborgerskab og fællesskab . Her er du også meget velkommen. 

Du kan læse mere om workshoppen på www.albertslund.dk/medborgerskab

Hvad er medborgerskab for dig?

En ny medborgerskabspolitik er på vej. I den for-
bindelse har Albertslund Kommune spurgt en 
række borgere om "Hvad er medborgerskab for 
dig?"

Det er blevet til en lille film, som du kan se her - og 
som er lagt på kommunens facebookside, så 
endnu flere kan byde ind med, hvad medborger-
skab er for dem...

Hvad er medborgerskab for dig? Se filmen og følg 
med i, hvad medborgerskab er for albertslun-
derne på kommunens facebookside.

Endnu mere fællesskab i Albertslund...

I Albertslund bor der bed-
stemødre, volleyballspil-
lere, campister, chauffører, 

verdensmestre og en masse 
andre... 

http://albertslund.dk/nyheder/2015/workshop-om-medborgerskab-og-faellesskab-onsdag-4-november-kl-17/
http://www.provector.dk/video/?p=33758&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=33758&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=33758&cid=60&pl=0
https://www.facebook.com/albertslundkommune?sk=wall
https://www.facebook.com/albertslundkommune


Albertslund overtaget af musikalske sørøvere... 

Fredag den 23. oktober inviterede Musikskolen endnu engang til børnekoncert. 
Og det blev et brag af en sørøverfest, hvor over 1000 børn fra indskolingerne i 
byens skoler kom med ombord i Musikskolens "sørøverskib" på Musikteatret. Der 
blev danset, sunget og grinet - og eleverne fra Musikskolen fik vist hvor dygtige 
de er. Her er en billedreportage fra en særlig fredag for over 1000 af byens børn, 
der lagde ud med at alle stemte i og sang: "Vi skal til bøøøørnekoncert. Kom nu, 
vær ikke genert...  

MUSIKSKOLEN SANG PIRATSANGE
OG GAV BØRNENE LYS I ØJNENE



Vi skal til børnekoncert. Kom 
nu, vær ikke genert... 



Info

DEN NYE VISION ER PÅ VEJ TIL DIG
I september vedtog et flertal i Kommunalbestyrelsen  
en ny vision og strategi for Albertslund.

Alle medarbejdere har en vigtig rolle for, at vi lykkes 
med at gøre den til virkelighed. Derfor får alle 
medarbejdere i løbet af november et trykt eksemplar. 
God læselyst!

Vores vision 
En by for børnene, det grønne og fællesskabet..

Visionen rækker 10 år ud i fremtiden - fra 2016 frem til 
2025.

Vores strategi 
Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, 
grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv. 
 
Strategien gælder for perioden 2016 til 2020.

Næste “pip” udkommer i november

RUNDVISNING I SUNDHEDSHUS OG PLEJECENTER 

Har du lyst til at se Sundhedshuset Albertslund og Plejecentret  
Albertshøj indefra?

Så meld dig til rundvisning for kommunens medarbejdere

Onsdag den 25. november kl. 16-17

Sundhedshuset slår dørene op for borgere den 1. december, så  
midt i flytterodet kan I ane, hvordan lokalerne til Genoptræningen,  
Sygeplejeklinikken og Omsorgstandplejen bliver indrettet. 

Plejecentret og ældreboligerne står tomme, da beboerne først 
flytter ind efter årsskiftet. Derfor er det også muligt at komme 
helt op i tårnet og nyde udsigten fra øverste etage. Du kan kun 
komme med, hvis du tilmelder dig

Tilmeld dig rundvisningen ved at sende en e-mail til mette.
boenneland@albertslund.dk senest den 20. november. Skriv 
”Rundvisning” i emnefeltet på e-mailen. 
 
Praktiske informationer 
Mødested: Hovedindgangen til Sundhedshuset Albertslund, 
Skolegangen 1. 

Turen egner sig fint for handicappede og gangbesværede. 

www.albertslund.dk/strategidagtilbud
http://albertslund.dk/politik/politikker-og-strategier/visioner/byens-vision-strategi-fra-2016//

