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Læs også artiklen "Albertslund indfrier ambitiøst CO-mål" • tag med familien i Vikingelandsbyen i sommerferien og se, hvordan vikinge-hånd-
værkerne bygger videre på landsbyen • læs artiklen om færdiggørelsen af første etape i modernisereringen af Albertslund og meget mere...

Sommerglæder...

 

Af : Jette Runchel, kommunaldirektør

Margueritmarken er for mig noget 
helt særligt. Den er symbolet på sol og 
sommer, på glæde og frihed.

Den 29. udgave af Børnefestugen i Albertslund udspillede sig fra den 11.-13. juni 
under årets tema ”Professorens værksted.” Det summede af aktiviteter rundt 
om på pladsen i Kongsholmparken. Der var pandekager, stegeben, ansigtsmaling, 
musikanter, optræden på scenen, eksperimenter, sæbebobler, levende dyr, post-
hus, rollespil på bjerget og meget mere. Over 3000 børn var de levende beviser 
på, at børnefestugen er noget særligt. Her kan du se en lille film fra festugen...

http://www.albertslund.dk/Nyheder/Nyheder/2013/BUF/Boernefestuge2013.

I professorens værksted… 

Der er mange ting at glæde sig over og glæde sig til i denne tid… 

Jeg glæder mig f.eks. over,  at vi onsdag den 26. juni tog det første spadestik til det nye plejecenter og sundhedshus - et 
stort og spændende byggeri, som både skaber fine rammer for ældre borgere og samtidig sætter sundheden i centrum. Jeg 
glæder mig til, at vi skal udvikle fremtidens skole med afsæt i den nye folkeskolereform. Og jeg 
glæder mig over, at vores lokale skolestrategi på mange måder er på forkant med skolereformen. Det betyder, at vi allerede 
er godt i gang og har et fint fundament at udvikle både skole og fritidstilbuddene ud fra. Det går vi i gang  med efter som-
merferien med bred inddragelse af de mange interessenter, der er i og omkring skolen. Jeg glæder mig også over et meget 

fint grønt regnskab, hvor vi allerede nu har nået de CO2 mål, vi satte os for 2015 – det betyder, at vi udleder 57.000 tons mindre CO2 end i 2006. 
Og jeg glæder mig over at have været på et livgivende besøg på børnefestugen og ser frem til at forcere "bjerget" til næste år. Jeg glæder mig 
også til at besøge nogen af de kommunale arbejdspladser, som jeg endnu ikke har nået. Og jeg glæder mig over, hvordan renoveringen af Række-
husene i syd tager form med flotte nye boliger, der løfter byen.

Jeg glæder mig også til den 1. august, hvor vores nye administrative 
organisation bliver til virkelighed. Mange gode kræfter har arbejdet for, at det kan 
lykkes - og jeg glæder mig over det store engagement, jeg har oplevet, bl.a. i ad 
hoc rådhus MED, i de forskellige arbejdsgrupper og blandt cheferne i forhold til at 
understøtte og sikre, at den nye organisation kommer godt fra start.

Og på den helt private front glæder jeg mig til at holde sommerferie i min margueritmark. Margueritmarken er for mig noget helt 
særligt. Den er symbolet på sol og sommer, på glæde og frihed.

Jeg er sikker på, at jeg ikke er alene om at glæde mig til at holde ferie - en lille oase af afslapning og tid til dem, vi holder af, nye oplevelser, dri-
verliv eller ”både og...”. Gode bøger, raske og lange eller korte vandreture, bilture eller badestrand... Det vigtige for mig er 
følelsen af uendelig tid og frihed, samtidig med at jeg ved, at der også er noget godt at vende tilbage til efter ferien.

Rigtig god sommer!

aspx



Årets grønne regnskab i Albertslund byder på flere gode historier...

Kommunens grønne regnskab for 2012 er netop færdigt, og det gemmer på flere gode historier i år. Blandt 
andet viser det, at Albertslund Kommunes 2015-mål, om at reducere CO2-forbruget med 25%, allerede 
er nået. "Det er en grøn milepæl, der viser, at det nytter at sætte ambitiøse politiske mål på miljø- og 
klimaområdet," siger formand for Miljø- og Planudvalget, Leif Pedersen. 

Albertslund  IndfrIeR 
AMBitiøst   CO2-MåL             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albertslund har allerede indfriet målet for 2015 om at reducere CO2-forbruget med 25%. Hvis du vil se, hvordan det går med ressourceforbruget på netop din arbejdsplads, 
kan du det på http://groentregnskab.albertslund.dk/min-institution. 

Det grønne regnskab viser, at 
byens store engagement og 

grønne hjerte stadig lever i bedste 
velgående

Det er ikke tilfældigt, at Albertslund er kendt som foregangskommune, når det handler om miljø og klima. Det grønne regnskab for 2012 
viser, at Albertslund endnu engang sætter betydelige grønne fodspor og reducerer byens miljøbelastning betragteligt. Således er kom-
munens mål "at det samlede CO2-forbrug i 2015 er reduceret med 25% i forhold til 2006-niveau" allerede indfriet. Det er i særdeleshed 
erhvervslivet og det kommunale forbrug, der har gjort så store fremskridt, at målet altså allerede nu er nået. Men også energirenover-
ingerne af en række af byens boliger tæller positivt i regnskabet. Det betyder, at der i 2012 i Albertslund blev udledt 57.000 tons mindre 
CO2 end i 2006. 

Formanden for Miljø- og Planudvalget, Leif Pedersen, siger: "Det er et flot 
grønt regnskab for 2012. Det viser, at det nytter at sætte 
ambitiøse politiske miljø- og klimamål. Det er med til at rykke verden. Det 
grønne regnskab viser også, at byens store engagement og grønne hjerte 
stadig lever i bedste velgående." 

Alle kommunens medarbejdere bidrager til regnskabet, og det gør de godt. Fra 2011 til 2012 er det graddagskorrigerede varmeforbug i 
kommunens bygninger faldet med 6,3%, og elforbruget er faldet med 2,4%. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

storkøbenhavns mest cyklende kommune
Det halter dog på transportområdet; her er kommunen langt fra sit klimamål. "Det er svært at komme i mål på transportområdet. Det 
handler både om flytrafikken over byen og den gennemkørende bil- og togtrafik - faktorer der i høj grad er ude af vores hænder", forklarer 
trafikplanlægger, Jens Frost. Han kan dog glæde sig over, at Albertslund er den kommune i København, hvor der bliver cyklet mest. 
Han siger: "Selvom albertslunderne kører stadig mere i bil, er de heldigvis fortsat glade for deres cykler. Vi gør, hvad vi kan for at gøre det 
både nemt og sikkert at cykle i byen, og sidste år blev der da også cyklet 32 mio. kilometer. Det er en stigning på 10% i forhold til 2011 og 
mere end nogen anden kommune i Storkøbenhavn." Det har bl.a. den  nye cykelsupersti "Albertslundruten" bidraget til. Med den er det 
blevet hurtigere og mere komfortabelt for byens borgere at tage vejen fra Albertslund til og fra Vesterport i hjertet af København.

Vi kommer hurtigt grønt omkring
Også de kommunale medarbejdere gør, hvad de kan for at bidrage til et pænere transportregnskab. Under mottoet "Vi kommer hurtigt 
grønt omkring" rulles nye tiltag ud, som skal gøre det lettere for os at transportere os grønt. "Det handler om at gøre det miljøvenlige 
transportvalg nemt. Derfor har vi lavet en guide, som skal hjælpe os alle sammen til i første omgang at overveje vores transportadfærd og i 
næste omgang gerne at ændre den i lidt mere CO2-neutral retning," forklarer Pernille Friis Brødsgaard, der er projektleder på indsatsen. 

På rådhuset er der er flere fysiske tiltag, fordi rådhuset som arbejdsplads indgår i et tværkommunalt transportprojekt. Elcyklerne er flyttet 
op fra kælderen, der er indkøbt regntøj (også til cykelkurven), computercykeltasker og nye cykelhjelme – og cykel-GPS og mobilholdere så 
man kan finde vej på stinettet. Pernille Friis Brødsgaard fortæller: "Vi vil gerne have folk til at bruge cyklen mere. Det er ikke bare grønt, 
men også hurtigt, sundt og giver fornyet energi". Der er også købt to foldecykler, som er gode at kombinere med tog og bus, hvis ens en-
delige destination ligger et stykke fra busstop eller togstation. Samtidig arbejdes der mere strategisk på at indfase flere elbiler i kommunens 
vognpark.

"Vi koncentrer os naturligvis om den transport, vi foretager i arbejdstiden, men hvordan vi transporterer os, når vi har fri, har jo også 
betydning for det miljø, vi alle sammen lever i. Derfor snakker vi Dieseldating – bedre kendt som samkørsel – vi minder om Erhvervskortet, 
den billige måde at have månedskort på – og så har vi netop lånt to elcykler ud til de første to medarbejdere, der skal have lov at prøve om 
en elcykel måske kan erstatte deres daglige biltransport til og fra arbejde," afslutter Pernille Friis Brødsgaard. De mange nye tiltag vil være at 
finde på medarbejdersiden.

Find dig selv i kommunens grønne regnskab
Det grønne regnskab viser, hvordan livet i Albertslund påvirker naturen og miljøet. Altså de grønne fodaftryk vi sætter sammen med kom-
munens borgere og virksomheder. Hvis du vil se, hvordan det går med ressourceforbruget på netop din arbejdsplads, kan du også det. På 
http://groentregnskab.albertslund.dk/min-institution kan du finde el-, vand- og varmeforbruget samt evt. økologiandelen på din 
arbejdsplads. Du kan også sammenligne jeres forbrug med andre lignende arbejdspladsers.

Albertslund har allerede indfriet målet for 2015 om at reducere CO2-forbruget med 25%. Hvis du vil se, hvordan det går med ressourceforbruget på netop din arbejdsplads, kan du 
det på www.groentregnskab.albertslund.dk/min-institution. 

Årets grønne regnskab i Albertslund byder på flere gode historier...



Info

dIn lønseddel blIver DigitAL

Næste “pip” udkommer i august - redaktionen ønsker alle en  god sommer!

FøRStE EtAPE i MODerNiseriNgeN FærDig  

se På ViKiNge-håNDVærKere i FerieN
tag familien med i Vikingslandsbyen i sommerferien.  
i uge 27, 28 og 29 er der ”medbyggeruge”, hvor alle de aktive vikinger  
har travlt med at bygge videre på landsbyen. 

Alle er velkomne til at kigge forbi på alle hverdage mellem kl. 9 og 15 og  
se og høre om vikingernes byggeteknik og –skik.  
 
Du finder Vikingelandsbyen på Ledøjevej i Risby.

 
Læs mere på http://www.vikingelandsbyen.dk/

Hvis du indtil nu har modtaget dine lønsedler i papir, får du din sidste lønseddel på papir i august måned. Fra september modtager 
du nemlig din lønseddel digitalt. Du skal gå ind på hjemmesiden borger.dk og følge vejledning om tilmelding til digital post. Har du i 
forvejen E-boks, skal du også gå ind og tilmelde dig digital post på hjemmesiden www.borger.dk. Digital post bliver så en del af din 
E-boks, og du ser den samme post i begge postkasser. 
 
Læs hele artiklen på http://medarbejdersiden.albertslund.dk/Nyheder/2013/Medarbejder/DigitaleLoensedler.aspx

Som et led i moderniseringen af Albertslund er en kæmpe renovering i 
Albertslund Syd i fuld gang. Den første totalrenoverede blok står nu 
færdig i Fiskens Kvarter. Det blev fejret onsdag den 12. juni. 

Borgmester Steen Christiansen siger om renoveringen:
 "Over de næste 10 år vil 6.000 boliger blive massivt omdannet. Det er lig 
med halvdelen af alle boliger i byen. Det er historisk. Det vil betyde endnu 
flere boliger med bedre komfort, som også er mere klimavenlige - og 
dermed får vi en mere bæredygtig by." 

Læs hele artiklen på http://www.albertslund.dk/Nyheder/Nyheder/2013/
MtF/ByeniUdvikling/FiskensKvarterReferenceblok.aspx


