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Læs også artiklen “Parkour udfordrer byens unge” • “Albertslund i New York Times” •  se billeder fra årets DHL...

Klar til at gribe stafetten...

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommer fyldt med  gode og  glade dage. Energidepoterne er 

fyldt op – og vi står parat i starthullerne, klar til at gribe stafetten. 

Sådan var det også i mandags. 300 medarbejdere i flotte røde trøjer med vores logo og budskabet ”OPLEV 

2620” på ryggen løb DHL sammen med 5000 andre fra bl.a. private virksomheder, politiet, region hovedsta-

den og andre kommuner. Det var en fin og hyggelig aften. Heppekorene var i fuld aktion. Der var energi,  

varme og god stemning i fælledparken. Vi delte, at vi er fra Albertslund Kommune, og vi delte en rigtig god 

oplevelse. Da jeg sidst på aftenen fandt vejen hjem, tænkte jeg på, hvor vigtigt det er at føle sig som en del 

af et fællesskab – og at vi har et sundt fællesskab som kan mærkes både til DHL og i hverdagen. Tak for det.

DHL er også et lille symbol på, at sommeren går på hæld – og vi skal i gang med at planlægge 2013 samtidig med at hverdagen er 

i fuld gang på alle vores mange forskellige arbejdspladser. Et nyt budget skal vedtages i kommunalbestyrelsen i starten af okto-

ber. Hen over sommeren fik vi besked om, hvor store generelle tilskud kommunen får fra staten. Dette beløb var lavere end 

forventet. Lige nu venter vi på, at Økonomi- og Indenrigsministeriet 

kommer med de sidste beslutninger omkring  tilskud til kommu-

nerne. Men kommunens økonomi skal vedblive med at være robust, 

og borgmesteren har i lyset af det lavere tilskud bedt om et nyt 

beredskabskatalog på 20 mio. kr, som kan bringes i anvendelse, hvis 

der bliver brug for det i forhold til at sikre balancen i kommunens økonomi. Hvis nogen af forslagene fra beredskabskataloget 

finder vej ind i i forhandlingerne om budget 2013, vil MEDorganisationen naturligvis blive inddraget.   

Andre store emner optager dagsordenen de kommende måneder. Det gælder en arkitektkonkurrence i Hersted Industripark, 

som skal komme med et bud på nyudvikling af industriområdet. Det gælder beslutningen om byggeri af et nyt plejecenter i  Al-

bertslund Centrum. Det gælder dannelse af et nyt ungecenter på fundamentet af Det 10. element og Ungdomsskolen og mange 

andre opgaver, som tilfører noget nyt til både byen og borgerne -  og som kan være med til at sikre, at vi er en forstad på for-

kant... 

Vi har et sundt fællesskab som kan 
mærkes både til DHL og i hverdagen

Af : Jette Runchel, konstitueret kommunaldirektør

“Good life” i Albertslund

En helt almindelig familie på en helt almindelig tirsdag i Al-

bertslund; Sara kommer tilbage til Albertslund med S-toget 

fra arbejdet i København (det tager 17 minutter), børnene Si-

mon og Ulrikke bliver hentet i daginstitutionerne og hele fa-

milien cykler på byens cykelstier til frugthandleren (som var 

det Nørrebro), forbi den skæve legeplads i Hyldespjældet ud 

og ind i naturen til Vestskoven og Herstedhøje, der er et af 

Danmarks højeste menneskeskabte punkter. Herfra kan man 

bl.a. se Turning Torso i Malmø og Roskilde Domkirke...

Se videoen på: www.provector.dk/showsingle.asp?epid=18319&iid=60&
startstate=hd



“Parkour handler også om at kende sig selv og sine grænser...”

Gå på forfatterskole, tag knallertkørekort eller lav dine egne smykker. Mulighe-

derne er mange, når Albertslund Ungdomsskole åbner op for sæson 2012/13. Især 

parkour er blevet et tilløbsstykke blandt Albertslunds unge, og det glæder ung-

domsskolens leder Ane Marie Kristensen.

PARKOUR UDFORDRER 

BYENS UNGE 

Mange tror, at parkour handler om at klatre så højt op som 

muligt og springe. Men det er også en måde at udfordre byens 

unge og få dem til at lære sig selv bedre at kende. Det fortæl-

ler lederen af Albertslunds Ungdomsskole, Ane Marie Kristen-

sen:

”Parkour handler om at bevæge sig i gaderummet, og noget af 

det, vi så underviser i, er nogle bevægelser og nogle teknikker, 

så det også er sikkert at udøve parkour. Men parkour handler 

også om at se mulighederne i omgivelserne, om at stole på sig 

selv, og så handler det om at kende sine grænser – og det er 

nogle rigtig gode kvaliteter at have med sig, og som kan bruges 

senere i livet til at håndtere sit liv, arbejde og fritid,” siger hun. 

Kunsten at bevæge sig 
For nogle år tilbage fik en gruppe unge i Albertslund ideen til et 

parkourhold, og når Albertslund Ungdomsskole slår dørene op 

Ane Marie Kristensen foran parkourstativet, der bliver brugt flittigt af byens unge. Parkour er desuden en del af kommunens bevægelsesstrategi. Foto: Bruno Agerholm

Parkourstativet foran ungdomsskolen. Stativet er tegnet af parkourholdets træ-
nere og elever og lavet af vandrør af en lokal smed. Stativet kan skilles ad og sam-
les af eleverne og har bl.a. været med til Medborgerdagen. - Foto: Bruno Agerholm



Vikingelandsbyen fylder 20 år

til den nye sæson, er det femte 

sæson, ungdomsskolen tilbyder 

parkour til kommunens unge: 

”Det der er så spændende og 

fantastisk ved ungdomsskolen, 

det er, at man kan starte noget 

op, og hvis det virker så er det 

godt, og hvis det ikke virker, kan 

man lukke det ned, og gøre no-

get andet. Vi kan præsentere 

tilbuddene, og vi kan være med 

til at udvikle ideerne sammen 

med de unge, men hvis de ikke 

synes det er sjovt, så bliver hol-

det lukket ned. Og ind i den sam-

menhæng er parkour selvfølge-

lig også en del af de mange forskellige ting man kan lave i ungdomsskolen,” fortæller 

Ane Marie Kristensen.

Albertslund Ungdomsskole valgte i sin tid at sige ja til at undervise i parkour, fordi 

det var nyt og spændende: 

”Det er tanken om, at vi skal være med til at give liv til nogle nye ideer. Det der selv-

følgelig er spændende ved parkour er, at det er en anden måde at få motion på, det 

er en anden måde at røre sig på. Parkour handler jo om kunsten i at bevæge sig, men 

samtidig synes jeg, der er noget spændende i ligesom at bruge hele byen og hele 

gaderummet til at bevæge sig i,” fortætter hun. 

Engagerede unge
Ane Marie Kristensen regner med, at der i den nye ungdomsskolesæson vil være 

omkring 30-35 unge drenge og piger tilmeldt parkour, og hun oplever de unges enga-

gement, når de kommer og træner hver onsdag: 

”De unge er altid glade, når de kommer for at lave parkour. De kommer også og bru-

ger parkourstativet i weekenderne og deltager ved forskellige arrangementer, ek-

sempelvis ved Medborgerdagen eller til Street Party i Odense,” siger hun.

Derfor er alle medarbejdere og deres familier invi-
teret til jubilæum lørdag den 1. september 2012 
klokken 12.00 til 16.00.

Dagen byder både på musikalsk underholdning, 
smagsprøver fra vikingekøkkenet og dagen igen-
nem arbejdes der i værkstederne med blandt an-
det tekstil og fremstilling af glasperler. Islandske heste og deres ryttere vil 
desuden tølte rundt. 

Vikingelandsbyen markerer også starten på et nyt tiår med tilhugning af det 
første tømmer til ladebygningen.

Læs mere om Vikingelandsbyen og se dagens program på: 
www.vikingelandsbyen.dk/index.asp 

Foto: Bruno Agerholm

Nyheder fra 
medarbejdersiden

AT VÆRE TESTBRUGER…
Albertslunds konstitue-
rede kommunaldirektør, 
Jette Runchel, har de se-
neste par uger været 
testbruger på kommu-

nens nye IT arbejdsplads. Og Jette Runchel 
ser positivt på overgangen mellem det 
gamle og nye IT system:
 
”Jeg er sikker på, at vi kommer til at opleve 
udfordringer, når hele den store organisa-
tion skal overgå til det nye system. Jeg er 
også sikker på, at det for os hver især som 
brugere i hverdagen kommer til at gå let-
tere, end vi tror, med at lære det nye sy-
stem at kende, fordi det appellerer til en 
umiddelbar genkendelighed og forståelse,” 
siger hun bl.a. 

NY MEDAFTALE 2012 
MEDaftalen er genfor-
handlet i foråret 2012, og 
rammen er styrket for 
vores samarbejde MED 
hinanden om arbejdsmiljø 

og personaleforhold. Sundheds- og social-
direktør Tordis Vilidur siger:

”I den nye aftale er der et ekstra fokus på 
arbejdsmiljø og kompetencer, vi har fået en 
aftale, der holder fast i organisationens 
gode værdier og også understøtter, at vi i 
fællesskab kan bidrage til, at borgerne bli-
ver mødt kompetent i de mange sammen-
hænge, hvor service og velfærd behøves”. 

VI LEDER EFTER NY  
KOMMUNALDIREKTØR 

1. juni tog vores tidligere 
kommunaldirektør Bo 
Rasmussen til Gladsaxe 
for at fortsætte som 
kommunaldirektør, og si-

den har børne- og ungedirektør Jette 
Runchel været konstituteret i stillingen. 

Rekrutteringen af en ny kommunaldirektør 
er nu gået i gang, og vi forventer, at den nye 
kommunaldirektør starter den 1. novem-
ber. Frem til den 6. september kan stillings-
opslaget og job- og personprofilen ses på 
www.albertslund.dk/job. 



Info

HJÆLPEMIDDELCENTRET
SKABER NY KULTUR
Da Hjælpemiddelcentret Formervang blev åbnet stod medarbejderne over for at skabe en 

helt ny kultur og identitet, som både rummede Albertslund og Glostrup. Læs artiklen, hvor 

driftsleder Henrik Søren ser tilbage på de sidste fire år og en spændende proces igennem 

et tværkommunalt samarbejde. 

Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/formervang 

320 MEDARBEJDERE LØB
MED VED ÅRETS DHL
Mandag den 27. august løb 320 medarbejdere og ledere fra Albertslund Kommune ved årets 

DHL-stafet i Fælledparken, og der var vanen tro motion, hygge og grillmad på tapetet, da 

Albertslund Kommune igen i år var flot repræsenteret ved årets DHL. 

Se flere billeder fra dagen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/DHL2012

ALBERTSLUND I

Det store amerikanske medie New York Times har sendt en journalist ud på cykel 

for at tjekke cykelsuperstien fra Albertslund til Vesterport i København ud. Det 

er der kommet en reportage ud af, hvor cykelsupersti-projektet med udgangspunkt i albertslundruten skamroses. 

 

Reporteren, journalisten Sally McGrane, skriver bl.a: »Forestil dig en strækning på 17,6 kilometer, som problemfrit bugter 

sig gennem landskabet. Stort set uafbrudt over veje eller vejkryds, gennem marker, baggårde, kvidrende fugle, en sø, nogle 

ænder og masser af luftpumper«. Albertslundruten blev som den første danske cykelsupersti indviet i april i år.

Læs artiklen  
www.nytimes.com/2012/07/18/world/europe/in-denmark-pedaling-to-work-on-a-superhighway.html?_r=2&hp)


