
PIPPET#1 2018

I det her "Pip" kan du komme med ud at danse med den nye direktør, Elisabeth • Se en film om lysende læringsrammer • Du kan læse om robotterne Alberte og 
Egon, der hjælper med lønnen • Du kan besøge et par nye hjemmesider • Og så giver vi dig lige en status på, hvor meget solen skinner i Albertslund.. 

Albertslund lyser på børnenes læring

I Albertslund Kommune har vi fokus på børnenes trivsel. 
Derfor samarbejder vi med virksomheder og forsk-
ningsinstitutioner om at udvikle nogle bedre lærings-
miljøer, der udnytter nutidens teknologier indenfor bl.a. 
lys og aukustik.

I den forbindelse er et par klasselokaler på Herstedlund 
Skole indrettet med nyt lys, vinduer, solskærme m.m. 

Det er der blevet lavet en lille film om. Se den ved at 
klikke på play eller find filmen på webadressen:

http://www.provector.dk/video/?p=46518&cid=60&pl=0

Det her er en historie om Alberte og Egon. Og nej, det er hverken historien om eller navnene på de næste storme 
i vores kære lille land. Det er heller ikke historien om, at Egon Olsen på ny har smækket med porten i Vridsløselille 
Statsfængsel for at blive genforenet med Benny, Kjeld og Yrsa (læs; Alberte) og tage ud på endnu en mission, der 
er dømt til at mislykkes. Men det er istedet historien om, at nu er de her: Robboterne. Det er en historie om, at 
robotter hjælper lønadministrationen i Albertslund Kommune. Og det er vi glade for. 

I Økonomi- & Stabs lønadministration er vi således for tiden i fuld gang med at oprette to robotter. 

De to robotter, som vi i ligeberettigelsens navn har kaldt Alberte og Egon, skal i løbet af kort tid overtage en 
række ensartede og rutineprægede processer.

Konkret skal Alberte og Egon hjælpe med at bogføre og udbetale korrekt løn på områder, hvor flere medarbejdere 
i dag bruger tid på manuelt at indhente oplysninger, sammenligne og udligne beløb. Kort sagt er fidussen med de 
kære to robotter en forenkling af nogle kedelige opgaver.

Når Egon og Alberte har udført deres arbejde, træder medarbejdere i lønadministrationen igen til og behandler 
sagen til et endeligt resultat.

Mindre fejl - mere kvalitet 
Hensigten er dels at spare tid, men også at hæve kvaliteten og mindske fejl. Alberte og Egon kan nemlig noget, 
som vi mennesker endnu ikke kan; de taster ikke forkert. Og så arbejder de hurtigere.

Med Alberte og Egon indhenter vi erfaringer med henblik på at anvende flere robotter på sigt. Både på lønområdet, 
men også andre områder i kommunen kan være interessante. Det kunne f.eks. være opslag i Borgerservice.

Velkommen, Alberte og Egon!) 

 Robotter hjælper med lønnen
Af; Frank Harms Rasmussen, teamleder i lønadministrationen 
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Elisabeth Wolstrup er ny direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Hun har kun været 
ansat i en måned, men føler sig allerede hjemme i Albertslund. Pippets udsendte turde derfor 
godt invitere hende med på dansegulvet og interviewe hende om fortid, nutid og datid. Læs 
med og find ud af hvad Elisabeth er optaget af - og hvilken musik hun danser til derhjemme

"Hun danser en morgen, hun danser for mig..." Sådan sang Elisabeth i et nummer fra 1993. Men nu er det ikke sangerin-
den Elisabeth G. Nielsen, den her artikel skal handle om. Men Elisabeth Wolstrup, som er ny direktør for By, Kultur, Miljø 
& Beskæftigelse i Albertslund Kommune. Om hun danser om morgenen, ved jeg ikke, men i det her interview "danser" 
hun for dig. 

Nyt år – nyt kapitel
Med et årsskifte begynder et nyt kapitel. Og sådan var det i helt særlig grad for Elisabeth Wolstrup, da 2017 blev til 
2018. Med det årsskifte blev jobbet som centerchef for By og Miljø i Furesø Kommune nemlig skiftet ud med direk-
tørjobbet i Albertslund Kommune. 

”Det er dejligt at være i Albertslund. Her er en god energi. Engagementet i byen lyser overalt og jeg mærker en oprigtig 
stor vilje til at indgå i fællesskabet og skabe en rar by at være i og udvikle,” siger Elisabeth Wolstrup, som inden Furesø 
var ansat som kontorchef i Miljøstyrelsen, hvortil hun kom fra Naturstyrelsen. 

Det betyder, at hun har en stærk forvaltningsbaggrund og i sit professionelle virke er blevet ”uddannet” i et politisk 
styret system. Derfor er hun også optaget af at understøtte politikernes beslutninger bedst muligt. Det betyder 
bl.a., at hun vil sidde med i alle de udvalg, der relaterer sig til hendes direktørområde. Hun er glad for at arbejde sam-
men med politikerne, lytte til dem og bygge bro mellem politik og handling. 

I det arbejde lægger hun vægt på en høj grad af faglighed. Og det kan hun allerede mærke, at mange brænder for at 
levere i Albertslund Kommune. For Elisabeth Wolstrup er det vigtigt, at medarbejderne leverer et solidt arbejde med 
stor gennemsigtighed, så det er tydeligt for politikerne, hvad de valg, de træffer, betyder. Derfor er kommunikation 
også vigtigt – det er et led i at være professionel og imødekommende i sit arbejde, som er adelsmærker for Elisabeth-
Wolstrup. Hun mener i øvrigt, at driften er vigtig. Styr på driften er en forudsætning for at vi kan udvikle. 

NY DIREKTØR: DER ER GOD ENERGI I ALBERTSLUND

Ku den næste dans blive min? Den nye direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, Elisabeth Wolstrup, kan godt lide Poul Krebs, fortæller hun i interviewet til Pip-
pet. For år tilbage udgav Poul Krebs albummet ”Ku den næste dans blive min?”, så det spurgte Pippets udsendte den nye direktør om - det blev til en kontordans.

 Et dansende interview med den nye direktør...

2



Der er altid nogen på arbejde, der tager sig af borgerne, planter løg eller fælder træer. Det er der borgerne møder 
kommunen – og der de skal opleve at vi bidrager til at gøre Albertslund til et rart sted at bo og leve. 

På tur rundt i byen
For at kende Albertslund Kommune og sit arbejds-
felt prioriterer Elisabeth Wolstrup at komme ud at se 
byen. Udviklingsområderne. Institutionerne. Og så vi-
dere. Se det og mærke det, som hun formulerer det. 

Hun har bl.a. været på biblioteket, dyregården og jobcenteret, og vil den næste tid fortsætte sin rejse. I søndags 
var hun til nytårskur i MusikTeatret. Og så har hun også lige været på Herstedhøje med sin hund Newton, en lille sort 
cockerspaniel. Derimod har hun sin første koncert på Forbrændingen til gode, men som hun siger:
”Jeg må have mine to drenge med på Forbrændingen snart. Det vil lige være noget for dem.” 

Om drengene deler musiksmag med deres mor fortæller interviewet ikke noget om. Men vi kan her løfte sløret for, 
at den nye direktør bl.a. hører Poul Krebs og Nik og Jay, når hun danser i køkkenet derhjemme. Og så har hun iøvrigt 
været til en Suspekt-koncert i Esbjerg for år tilbage. 

Stoltheden skal vedligeholdes
Elisabeth G. Wolstrup søgte til Albertslund af mange gode grunde. Først og fremmest trak kommunens grønne profil 
og det at vedholde at være ambitiøs indenfor miljø- og klimaområdet. Også byens historie med børn og kultur som om-
drejningspunkter og rammerne med lys og luft, som folk fra København valfartede til i 1960’erne/70’erne, da Albertslund 
blev til levende by fra bar mark. Hendes oplevelse er, at Albertslund er en god by i sig selv med et stærkt lokalt demokrati. 
Men det tiltrak hende også, at man kigger udover kommunegrænserne. At man ser sig selv som en del af hovedstaden 
og gerne samarbejder og tager ansvar. I det hele taget fremgår det i interviewet tydeligt, at Elisabeth  Wolstrup helst 
vil snakke om potentialer og ikke problemer. Hun vil hellere tale om hvor Albertslund rykker end hvor Albertslund trykker. 

”Jeg mærker en enorm stolthed hos borgerne over deres by. Den skal vi sørge for at vedligeholde ved hele tiden at 
gøre os umage og finde den rette balance mellem kontinuitet og fornyelse,” siger Elisabeth Wolstrup. 

Og netop kontinuitet og fornyelse er, hvad hun selv ønsker med den elcykel, som hun de næste tre måneder har lånt. 
Hun vil nemlig i gang med at cykle fra sit hjem i Brønshøj til Albertslund. Med "billedet" af Elisabeth i cykelsko og 
-hjelm danser vi lige så stille ud af interviewet. Men heldigvis er Elisabeths dans med Albertslund kun lige begyndt.   

Jeg mærker en enorm stolthed  
hos borgerne over deres by. Den 
skal vi sørge for at vedligeholde...
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Info
Pippet #2 udkommer den 1. marts 

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

ALBERTSLUND ER DEN 24.  VARMESTE KOMMUNE 

Hvert år i januar og februar gør Varmeværket regningen op for det gamle år og der sendes årsafregninger ud 
til betaling i starten af marts. Samtidig forholder man varmeforbruget året før til årets faktiske temperaturer. 
Herefter kan man beregne, hvor meget varme varmebrugerne skal betale for aconto i det nye år.

DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) nøjes ikke med at lave vejrudsigter. De registrerer og analyserer også 
de faktiske vejrforhold rundt omkring i vores lille land. I januar offentligg jorde DMI en sammenligning af vejret 
i landets 98 kommuner. Og selvom vi bor i et lille land, er der store lokale forskelle – ikke mindst i forhold til 
regnvejrsmængder og soltimer.

De fleste synes, at 2017 var et år med kedeligt vejr. Og det bekræfter DMI’s analyse: Vådt og solfattigt. Men 
temperaturmæssigt gennemsnitligt i forhold til årene 2006 til 2015 – dog med få rigtige sommerdage og den 
laveste målte højeste temperatur siden 1874.

Sammenliger man landets 98 kommuner var Albertslund den 24. varmeste kommune med en gennemsnits- 
temperatur på 9,2 grader. Frederiksberg (9,7 grader) og København (9,6 grader) toppede listen. Om det skyldes 
den geografiske placering, eller at de lukker for meget varm luft ud, kommer analysen ikke nærmere ind på. 
Brønderslev Kommune var til gengæld den koldeste kommune med en gennemsnitstemperatur på 8,3 grader.

54 kommuner fik mindre regn end Albertslund Kommune (797,3 mm). Værst var det i Aabenraa Kommune med 
1.069,3 mm regn, mens de slap nådigst på Stevns med 616,5 mm.

57 kommuner fik mere sol end Albertslund (1.519,3 solskinstimer). Samsø var det mest solrige sted i Danmark 
med 1.744,6 solskinstimer, mens Viborg levede op til fordommen om det mørke Jylland med blot 1.408,1 
solskinstimer. Så ja, der er plads til forbedringer i 2018… 

Klimanyt

NYE HJEMMESIDER GUIDER BOLIGSØGENDE 
Albertslund Kommune har fået nye bolighjemmesider, så det nu er 

lettere at se, hvordan kommunen kan hjælpe de af Albertslunds 

borgere, der er i akut bolignød, i fast arbejde eller har behov for 

en ældre- eller handcapvenlig bolig.

Hjemmesiderne oplyser om betingelserne for at kunne søge om 

en bolig og giver hurtig adgang til ansøgningsskemaer. For de 

borgere, der ikke opfylder betingelserne viser hjemmesiden vej 

til andre muligheder for almene boliger. Bor du ikke i Albertslund 

Kommune kan du også blive skrevet op til en bolig, men kun hvis du 

søger ældrebolig via din kommune eller hvis du har fast arbejde.

Læs mere på www.albertslund.dk/boligiAlbertslund
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