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I det her "Pip"... kommer du med til rollespil i den store skov • Du bliver inviteret til reception, fordi Albertslund Kom-
mune har fået landets første Urban Farming Strategi • Du kan opleve Vestegnens kulturuge her et par uger efter• Du 
kan få en tur i kommunens nye medarbejdershop med rabat for ansatte • og så kan du læse om hvorfor Albertslund er 
gået sammen med 33 andre kommuner...

Over 600 kæmpede i Vestskoven...

Der er så fuld af sjov inde i en skov - men nogen 
gange også lidt uhyggeligt. 600 børn og voksne 
fra alle byens SFO'er g jorde fra den 21.-23. 
september igen Vestskoven spillevende, da de 
spillede rollespil i den store skov. Det er bare 
fantastisk og farverigt, når det udspiller sig to 
gange om året - med krigere, healere, sælgere 
og suppe fra kroen...

Albertslund - byen for børnene, det grønne og 
fællesskabet!

Igen i år  var Lorry forbi - se med her...

Jeg vil starte med at invitere dig til reception d. 7. oktober kl. 14 i rådhusets gårdhave mellem bygning B og C. Vi 
fejrer, at Albertslund som den første kommune i landet har en urban farming strategi. Sig det videre til dine kolleger. 
Strategien skal gøre Albertslund til laboratorium for fremtidens produktion af bæredygtige fødevarer.

Du eller dine kolleger har lagt grunden til strategien, der bygger på Albertslunds ”DNA” med globalt udsyn og lokale 
tiltag, der sætter skub i den grønne omstilling. Med urban farming-strategien skal vi skabe nyt og mere grønt liv 
i byen. Og tænke byen ind i de store sammenhænge. Sætte en ny dagsorden for fødevareproduktion i byerne, der 
udfordrer både byer og de fødevareproducerende erhverv. Etablere nye fællesskaber, opdyrke nye arealer, lade 
nye idéer gro og endelig høste og nyde frugten. Og vi vil gøre det sammen med alle de, der aktivt ønsker at påvirke 
den dagsorden. COOP, Gate21, Region Hovedstaden og 
mange, mange flere trækker i samme retning med lokale 
fødevarer på programmet.

Det skal ske i hele kommunen – på skolerne, i 
boligforeningerne, i byens rum, på rådhuset og i industrikvartererne. I fællesskab og i samarbejde med borgere, 
virksomheder, universiteter, foreninger og mange flere vil vi aktivt støtte op om grønne initiativer og dyrkning af 
fødevarer baseret på principper om økologi og bæredygtighed.

Som medarbejder i kommunen kommer du til at bidrage til den nytænkning, der skal til for at fødevareproduktionen 
kommer tilbage til byerne som lokale løsninger i den grønne omstilling. Politikerne har udtrykt deres begejstring 
og nu er det dit engagement og grønne bevidsthed, der er brug for. Vi skal understøtte at byen og borgerne bliver 
inddraget og at urban farming kommer til at øge livskvaliteten og giver byen en synlig grøn identitet.

Borgmester Steen Christiansen leverer startskuddet. Der er lidt til ganen – og noget, der kan spire. Tag din kollega 
under armen. Og tjek strategien ud på hjemmesiden eller få et eksemplar på dagen. Vi ses den 7. oktober kl. 14.00!

Af: Gudrun Christensen, erhvervs- og udviklingskonsulent

Vi fejrer, at Albertslund som den første 
kommune i landet har en urban farming 
strategi

La' os gro... og kom til spirende reception
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På den anden side...

Igen i år var Albertslund på den anden  ende, da der var Vestegnens Kulturuge. Eller måske 

rammer det bedre med "på den anden side", som var overskriften på årets udgave. Fra den 

11.-18. september bød Forbrændingen på fællesspisninger og det kulminerede med en søndag 

hvor det rå beton blev til skov med børnejazz - bl.a. var Onkel Reje forbi. Nåhhhh ja - og så blev 

de seks glemte kæmper på Vestegnen g jort mindre glemte. Det var en KÆMPE succes...   

VESTEGNENS KULTURUGE 

MED KÆMPER OG ONKEL REJEMADDER  

Leder i Børnehuset Toftekær, Ulla Valentin, demonstrerer hvordan de bl.a. bruger billeder i deres kommunikation med forældrene.





Info Næste “pip” kommer i oktober

NY MEDARBEJDERSHOP FOR ANSATTE 
Albertslund Kommune har indgået et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Borg & Bigum om en 
medarbejdershop for alle ansatte i Albertslund Kommune. 

Borg & Bigum er ”bosat” i Albertslund og er en af Danmarks førende firmagaveleverandører, og shoppen inde-
holder et stort og eksklusivt udvalg af lækre mærkevarer til favorable priser. En masse lækre nyheder og inspi-
ration fra de store danske designbrands indenfor blandt andet hus, have, elektronik, travel og børn.

Sådan fungerer det
Gå ind på denne internetadresse: http://albertslund.borgbigumshop.dk

Brugernavn: Din mailadresse
Password: albertslundkommune

Vælg de produkter du ønsker at købe.

Du taster selv navn og adresse, og din bestilling bliver sendt i løbet af 1-2 hverdage.

Du kan læse mere på medarbejdersiden

 
ALBERTSLUND ER GÅET SAMMEN MED 33 ANDRE KOMMUNER

Sammen med 33 andre hovedstadskommuner råber Albertslund "Stop forskelsbehandlingen nu!"

96.000 kr. Så meget mindre har en familie i hovedstadsområdet til rådighed om året end en tilsvarende familie 
i Nordjylland. Alligevel flyttes der hvert år flere og flere milliarder fra hovedstadsområdet til resten af landet. I 
2017 er beløbet 12 mia. kr. Derfor er Albertslund gået sammen med 33 andre kommuner fra hovedstadsområ-
det. Sammen har de fået nok og vil have sænket landsudligningen!

De 34 kommuner ønsker et Danmark, der hænger sammen økonomisk. De ønsker et fair niveau af økonomisk 
udligning mellem kommunerne og vil gerne bidrage til økonomien i landets øvrige kommuner. Men i dag indebær-
er landsudligningen, at kommunerne i hovedstadsområdet har et lavere serviceniveau, samtidig med at de skal 
sende penge ud af kommunen til resten af landet.

”Borgerne i hovedstadsområdet betaler i dag for, at kommunerne i resten af landet kan tilbyde et højere ser-
viceniveau, end vi kan her i hovedstadsområdet. Det er absolut ikke formålet med udligningsordningen, siger 
vores egen borgmester, Steen Christiansen, der er en af initiativtagerne bag samarbejdet: ”Derfor er vi 34 
kommuner gået sammen for at sige Stop forskelsbehandlingen!”

De 34 kommuner er:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, 
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, 
Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby, 
Vallensbæk.       

Læs mere om samarbejdet på www.stopforskelsbehandlingen.nu 

Følg kommunen på de sociale medier - facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund
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