
De sidste par uger har alle S-togspendlerne i hovedstadsregionen fået lidt Al-
bertslund med på vejen. En film i S-togene har vist Albertslund fra sin grønne 
og familievenlige side. Pendlerne har fået to gode bud på, hvad de skal lave 
med børnene i sommerferien. Det kunne være en tur i Vestskoven og det na-
turskønne Herstedhøje eller en dukkert i Friluftsbadet Badesøen med den nye 
superrutsjebane på 31 fartfulde og sjove meter... 
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Læs også en reportage fra den 30. udgave af børnefestugen og at Albertslund er danmarksmester i vandforbrug...  

God sommer...
Af Jette Runchel, kommunaldirektør

Albertslund ruller i S-togene...

Gårdhaven på rådhuset er fyldt af mennesker. Det er det grønne regnskab, som fejres med taler og boder. Jeg har selv lige 
stået og lavet blindtest på købevand og vand fra hanen i en af boderne. Nu står jeg og arbejder på 2. Sal til dansende toner 
fra musikskolens band. Det får et øjeblik tankerne til at flyde væk fra arbejdsbordet og over mod sommersol og ferie. 
 
Det er lige om lidt, og jeg glæder mig til langstrakte dage fyldt med jordbær, krimier og bare tæer i vandkanten. Jeg glæder 
mig også til at udforske nye horisonter sammen med min mand – og jeg glæder mig til at møde familie og venner, som jeg 
ikke har set meget, meget længe. Det bliver dejligt.

 
Når jeg for en lille tid lægger Albertslund bag mig, så sker det med følelsen af at opgaverne er i god gænge. Vi har netop afleveret det årlige 
budgetkatalog, som ligger på hjemmesiden med mulighed for at kommentere til en budget-postkasse. Og vi har planen klar for budgetsemi-
nar med kommunalbestyrelsen i august, hvor der både skal drøftes sund-
hedshus og nyt plejecenter, beskæftigelsesreform, anlægsbudget og bud-
getkatalog. Til den tid ved vi noget mere om, hvordan aftalen mellem KL 
og regeringen præcist udmønter sig i Albertslund, og vi har lavet vores før-
ste budgetoplæg for 2015.  Direktørforum er også ved at sætte form på 
hvilke indsatsområder vi vil prioritere for 2015, så vi er allerede godt på 
vej hen mod årsskiftet til 2015. 

Men lige nu og her vil jeg imidlertid nyde sommeren og nuet. Det håber jeg også I vil. 
 
Jeg vil ønske jer en rigtig god sommer med sol, nærvær og nydelse.
  
De bedste hilsner

Jette
 

Det er lige om lidt, og jeg glæder 
mig til langstrakte dage fyldt med  

  jordbær, krimier og bare tæer i  
  vandkanten 

Se filmen ved ved at klikke 
på videoen til venstre, gå 
ind på medarbejdersiden 
eller scan QR-koden....



Børnefestugen strålede om kap med solen...

For 30. gang var der børnefestuge i Albertslund. En uge hvor børn og voksne fra byens dag-
institutioner, SFO’er, klubber, indskolinger og kulturinstitutioner gik sammen og gjorde 
hverdagen til en fest i Kongsholmparken. Her kommer du med på en billedreportage fra en 
uge, hvor børnelivet i byen gik op i en højere enhed... 
 
Der var indianere, cowboys, rollespillere, rally-drenge – og H.C. Andersen havde endnu engang fundet vej til børnefestugen i Albertslund. Det 
var 30. gang, at pædagoger fra diverse institutioner har trukket for og sammen med en lang række andre gode kræfter gjort det muligt at 
skabe verdens bedste festuge for børn – og voksne…!

I år løb det af med Kongsholmparken fra den 17.-19. juni og var en greatest udgave under temaet ”Børnefestugen gennem 30 år”.

Børnene byttede skrald til pandekager…
Der var vanen tro ild i bålene, morgensang i lejrene, overnattende børn i teltene, rollespil på bjerget, musik på scenen og kreative værksteder 
på stribe – og så selvfølgelig ”verdens længste” pandekagekø, hvor børnene kunne aflevere et stykke skrald og få en pandekage i bytte.

Mette Sanderhage, der er leder i Børnehuset Stensmosen og tovholder for Børnefestugen, gør følgende status på den 30. udgave: ”Vi gjorde 
det igen. Det har været en helt forrygende festuge med godt vejr, glade børn og voksne. Det kan være svært at sætte ord på, hvad der gør 
børnefestugen så helt speciel, det skal mærkes. Det handler om energi, stærkt fællesskab og glæde. Når de ting går op i en højere enhed bliver 
man bare stærkt begejstret.”

BØRNEFESTUGE 
I 30 år...

Over 2500 børn og voksne viftede med flag i mange farver ved åbningsceremonien ved den 30. udgave af Albertslund Børnefestuge. Det var med til at  
skabe en helt fantastsik stemning, der satte scenen for tre dage dage - og det blev det endnu engang!



Indslag fra TV2-Lorry

   Billeder fra Instagram 
        #albertslundbørnefestuge

 



Info

Redaktionen bag Pippet ønsker alle en god sommer - vi pipper igen i august!

 Albertslund er danmarksmester i vandforbrug

For 25 år siden brugte en albertslunder i gennemsnit 180 liter vand i døgnet. Sidste år var gennemsnittet 99 liter i døgnet. At 
komme under 100 liter vand pr. borger pr. døgn er endnu en milepæl i Albertslund Kommunes grønne vision, der ønsker at 
forene miljøforbedringer og rammerne for en god hverdag for byens borgere. 

Går forrest i vandkampen
At Albertslund er den første kommune i landet af de kommuner, der måler borgernes vandforbrug, hvor borgerne bruger 
mindre end 100 liter vand pr. døgn, blev fejret onsdag den 25. juni ved offentliggørelsen af kommunes grønne regnskab. 
Traditionen tro mødtes byens politikere, borgere, virksomheder og medarbejdere for at fejre det forløbne års miljøindsatser og 
-resultater. Her fik Frank Brodersen, der er direktør for Hofor, Hovedstadens forsyningsselskab for vand og spildevand, overrakt 
det grønne regnskab, der bl.a. dokumenterer, at Albertslund går forrest i vandkampen… 

Målet om det reducerede vandforbrug er nået i en fælles indsats mellem Vandforsyningen, Agendacenter Albertslund og 
medarbejderne i Miljø & Teknik. Midlerne har været massive oplysningskampagner rettet mod stort set alle målgrupper og 
aldersgrupper. 

Pris til Hjælpemiddelcenteret
Ved offentliggørelsen af de grønne regnskaber blev også en række miljøpriser uddelt. Bl.a. fik Hjælpemiddelcenteret den 
grønne initiativpris i kommune-regi. Hjælpemiddelcenteret fik prisen for en systematisk tilgang til miljøarbejdet og det høje 
ambitionsniveau, som ledere og medarbejdere har.

Borgmester Steen Christiansen siger om årets grønne regnskab, hvor særligt vandmålet tiltrækker sig positiv opmærksomhed:
”Grønt Regnskab 2013 viser, at den indsats som borgere, virksomheder, politikere og ansatte i Albertslund Kommune gør i 
dagligdagen, bærer frugt. For eksempel er borgernes vandforbrug faldet for 13. år i træk, og målet om 100 liter pr. person pr. 
døgn er nået. Det er jeg stolt af. Vi er også blevet bedre til at indkøbe økologisk, og erhvervslivet gør en stor indsats, der kan 
læses i det grønne regnskab. Vi skal fortsætte, sætte nye mål og få skovlen under de områder, hvor pilen peger den forkerte 
vej. Det er formlen i en grøn kommune som Albertslund, hvor man ønsker at gøre en forskel lokalt, der rækker globalt.”  

Læs grønt regnskab for Albertslund Kommune i 2013

Overskriften kan lyde misvisende - for Albertslund er i virkeligheden danmarksme-
ster i at reducere vandforbruget. Albertslund er nemlig den første kommune i lan-
det, hvor borgerne bruger mindre end 100 liter vand pr. døgn...


