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Læs også artiklen "Nu sættes spaden snart i jorden..." om byggeriet af det nye sundhedshus og plejecenter, tag ind og hør Albertslund Musik-
skole i Tivoli, mød den nye chef for Økonomi & Stab eller læs mere om "I love Albertslund"-kampagnen. 

Succes!

Leder af spillestedet Forbrændingen, Esben Marcher er glad for tiden. Det har han også god grund til at være. 
Det går nemlig rigtig godt med at finde gode bands og sælge billetter til koncerterne.  "Vi er en del af den po-
sitive historiefortælling om Albertslund! Det vågner jeg i hvert fald op om morgenen og tænker," siger Esben 
med et bredt smil. 

Esben er 31 år gammel og har de sidste tre år været leder på Forbrændingen, Albertslunds rytmiske spillested, 
som har haft stor succes i år med fire udsolgte koncerter. Succes'en skyldes blandt andet, at  stedet har ændret 
profilen lidt, så der nu bliver præsenteret flere lidt større navne og mere af det lokale vækstlag.  Til gengæld 
bliver der spillet mindre af mellemlaget og det meget specielle musik.

"Vi har måske været smalle i musikvalget, så det blev en 
lidt lukket klub. Nu har vi åbnet klubben mere op, for vi 

er bevidste om, at vi ikke bare er her for vores egen skyld – vi spiller en vigtig rolle i at 
vise, at byen også er spændende at være i efter mørkets frembrud," forklarer Esben. 

Han fortæller, at en del af historien også er, at han har lagt arbejdet om, så der i dag er 
færre på lønningslisten. Så er der flere penge til honorarer til musikerne. Forbrændingen er en speciel arbejdsplads. Der er kun nogle få an-
satte, og til gengæld vrimler der med frivillige - det er deres billeder der ses på tavlen bag Esben. Faktisk er Forbrændingen drevet af en for-
ening - med kommunalt og statsligt tilskud. Esben beskriver arbejdspladsen som inspirerende, levende og larmende: "Man får ikke meget 
arbejdsro. Hvis man skal koncentrere sig, skal man arbejde hjemme," griner han. 

Han fortæller, at der kommer omkring 45-50 frivillige i huset – mest unge mennesker. Og de har alle mulige skøre og gode idéer til, hvad der 
skal ske i huset.  Det ser Esben som en stor gave: "Det er dejligt at møde op til noget hver morgen, hvor der sker noget," siger han og fortsæt-
ter: "Det er inspirerende – og udfordrende!" 

Af Mia Fihl Jeppesen 

Vi gendigter Albertslund 

Energirenoveringerne er i fuld gang i Albertslund. Hør og se 

Niels Carsten Bluhme og Steen Christiansen fortælle om 

energirenoveringen af byens ældre boliger i 

Metropol fra den 4. april. 

Se hele indslaget på 
http://www.lorry.dk/arkiv/2013/4/4?video_id=78077 

Vi er en del af den 
positive historie-

fortælling om Albertslund!



Vi bygger nyt sundhedshus og plejecenter...

Byggeriet af plejecenter og sundhedshus i Albertslund Centrum går snart i gang. Planen 
er, at første spadestik tages, inden sommerferien går i gang. På området ved den nu-
værende busholdeplads, hvor der i øjeblikket er parkeringspladser, bygger kommunen 
108 pleje- og ældreboliger og et sundhedshus på 3.600 kvadratmeter.

I september 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen, at projekteringen af byggeriet skulle gå i gang. Forud for beslutningen er 
gået politiske drøftelser og omhyggelig  planlægning. Miljø- og Teknikforvaltningen og Sundheds- og Socialforvaltningen har 
arbejdet tæt sammen om at beskrive kravene til byggeriet og faciliteterne, og undervejs er mange af de medarbejdere, der i 
fremtiden kan komme til at arbejde i plejecenteret og sundhedshuset, blevet inddraget. De mange nye plejeboliger skal dække 
det behov for plejeboliger, der opstår, fordi der bliver flere ældre i Albertslund i de kommende år.

Et nyt stort hus og et nyt torv i Albertslund Centrum
Bent Jakobsen Randbøll er projektleder for byggeriet. Han er arkitekt og koordinerer samarbejdet mellem forvaltninger, entre-
prenører, arkitekter og rådgivere.
"Det er helt formidabelt at være med i dette store projekt, hvor vi er med til at videreudvikle Albertslund Centrum med nye 
funktioner. For eksempel bliver hele genoptræningen samlet i det nye sundhedshus, og der vil være praktiserende læger og 
plads til foredrag og aktiviteter. Foran sundhedshuset kommer der et helt nyt torv, hvor man kan sidde, når vejret er til det, og 
nyde en kop kaffe fra caféen der kommer til at ligge i sundhedshuset. Det er meget spændende at være en del af," siger Bent 
Jakobsen Randbøll.

NU SÆTTES SPADEN 
SNART I JORDEN...



     

Mit hjem – din arbejdsplads
Et byggeri er ikke bare mure, tag, gulve og døre. Huset skal bruges af albertslunderne og bliver arbejdsplads for mange medarbejdere. 
Bjarne Webb og Louise Borgstrøm fra Sundheds- og Socialforvaltningen er med til at tilrettelægge indholdet i byggeriet.
"Med sundhedshuset vil vi skabe bedre sammenhæng mellem kommunens mange sundhedstilbud. Vi skal sikre, at Albertslund kan 
imødekomme udviklingen på sundhedsområdet, hvor kommunerne får et stadig større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme, 
for at tage hånd om borgere med kronisk sygdom og for at følge op på borgerne efter endt sygehusbehandling. Der skal altså være 
mange funktioner under samme tag, og sundhedshuset skal være indbydende for borgere i alle aldre," fortæller Louise Borgstrøm, der 
er sundhedskoordinator i Sundheds- og aktivitetsafdelingen.
Bjarne Webb er leder af plejeboligområdet, og han fortæller, at et vigtigt krav til byggeriet er, at både medarbejdere og borgere kan 
trives: "Særligt plejecenteret er jo på én gang et hjem og en arbejdsplads, og begge dele skal fungere rigtig godt. Det er en af de ting, 
vi arbejder tæt sammen med vores kolleger i Miljø- og Teknikforvaltningen om," siger Bjarne Webb.                                

Et par år med byggeri
I de kommende år vil der altså være en stor byggeplads i Albertslund Centrum. Selve 
byggepladsen kommer til at ligge øst for Albertslundvej og nord for Nordmarks Allé, 
på parkeringspladserne og den nuværende busholdeplads. På den anden side af 
Albertslundvej placeres en skurby med faciliteter til de mange håndværkere, der får 
deres daglige gang på byggepladsen. Mens byggeriet står på, skal busserne holde nord for Albertslund Station.
Byggeriet er inddelt i tre faser. I jord- og betonfasen køres der jord væk fra byggepladsen og grus til, før der støbes beton og sættes be-
tonelementer. Denne fase strækker sig cirka fra juni 2013 til april 2014. I apteringsfasen tager byggeriet form og indrettes med blandt 
andet vinduer, døre, gulve og inventar. Endelig afsluttes byggeriets sidste detaljer, og byggepladsen lukkes ned. Byggeriet forventes at 
stå færdigt i 2015.

Se lyset i prøveboligen
For at understøtte arbejdet med indretningen af plejecenteret har kommunen lavet en prøvebolig, altså en 1:1 model af de kom-
mende plejeboliger. Prøveboligen er her i dette forår blevet anvendt til at teste forskellige former for sundhedsfremmende lys. Ældre 
borgere har medvirket i udviklingen af fremtidens lysdesign. Også repræsentanter for plejepersonalet i Albertslund Kommune har 
været inde i boligen for at opleve, hvordan dynamisk lys kan understøtte ældres døgnrytme og samtidig tage højde for de mange op-
gaver, som plejepersonalet skal kunne udføre.

Hvad skal der bygges?

Plejecenter med 108 plejeboliger
3.600 kvadratmeter sundhedshus med 
lægepraksis, genoptræning, café med mere
Parkeringskælder
Ny stor dagligvarebutik

Illustration MT Højgaard

Det er helt formidabelt 
at være med i dette store 

projekt, hvor vi er med til at 
udvikle Albertslund Centrum



Info

Oplev Musikskolen i Tivoli
Den 4. og 5. maj deltager Albertslund Musikskole i Musikskolernes Dag i Tivoli. Der 
deltager op mod 5.000 elever fra omkring 60 musikskoler i weekendens musikalske 
udfoldelser. Lørdag den 4. maj åbner herligheden med et optog kl. 10.50 og en 
åbningskoncert på plænen kl. 11.15. Alle koncerterne er gratis, når entréen til Tivoli er 
betalt.   
 
Fra Albertslund Musikskole spiller 4 orkestre lørdag den 4. maj: 
Plænen kl. 14.40: Albertslund Big Band 
Plænen kl. 15.20: All Albert Bigband
Woodhouse kl. 15.00: Albertslund Saz-ensemble

Se hele programmet for musikskoledagenepå http://www.musikskoledageitivoli.dk/media/45170/Program2013.pdf

”I Love Albertslund” er en ny borgerkampagne, der er igangsat af Agenda Centeret. 
Kampagnen startede med 100 forskellige plakater med albertslundere, der med hver 
deres udsagn fortæller, hvorfor de elsker deres by, og kampagnen fokuserer på alt det, 
der gør Albertslund til et dejligt sted at bo.  
 
”Vi vil vise, at vi er stolte af vores by, og sammen vil vi værne om byen, dens fysiske 
miljø og udviklingen af de mange muligheder den giver os for at få et godt, sundt og 
indholdsrigt liv,” fortæller Povl Markussen fra Agenda Centeret.

Læs hele artiklen og se flere flotte plakater på http://medarbejdersiden.albertslund.dk/ILoveAlbertslund 

Albertslund Kommune har ansat Helle Gehlert som ny chef for Økonomi & Stab pr. 1. maj 2013. 
Helle Gehlert kommer fra en stilling som budgetchef i Gladsaxe Kommune, hvor hun har arbejdet 
de seneste 14 år. Helle Gehlerts opgaver som ny chef for Økonomi og Stab bliver bl.a. at virkelig-
gøre de strategier, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, og det er et arbejde, hun ser frem til: 
”Jeg glæder mig til at arbejde sammen med nogle meget engagerede politikere, direktører og me-
darbejdere. Jeg håber, jeg kan gøre en forskel og komme med noget entusiasme og en ny viden, 
så vi kan løfte fremtidens  udfordringer sammen,” siger Helle Gehlert.

Læs hele artiklen på http://medarbejdersiden.albertslund.dk/NyChef

Helle Gehlert er ny chef for Økonomi & Stab


