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Den her udgave af Pippet er i børnehøjde • Du bliver således angrebet med Børnefestugen på tre af fire sider • Vær desuden med til at kaste den grønne 
initiativpris det rigtige sted hen • Og så skal du da med til Badesøen Festival den 25. august...  

Den 19.-21. juni lyste børnefestugen op i Albertslund. 
Det var 34. gang, at stjernen "Børnefestugen" lyste op 
over byen, i Kongsholmparken og i flere tusinde børns 
smil og øjne. Tak til alle jer, der gør det muligt. 

Det var historiens første udgave uden bål - på grund af 
afbrændingsforbudet. Men alligevel kunne man mærke 
varmen fra de mange ildsjæle og glade børn [se en bil-
ledreportage på midtersiderne].  

Tryk på play eller se videoen på vores facebook-side: 
https://www.facebook.com/albertslundkommune/vi-
deos/1672546062801159/

Hvem skal have Grøn Initiativpris 2018?

Hvem laver det prisværdige miljøarbejde? Hvem sætter barren højt, og handler i praksis på den grønne 
omstilling, som alle går og taler om? Der er åbent for indstillinger til Albertslund Kommunes Grøn 
Initiativpris for kommunale arbejdspladser. 

Albertslund Kommune vil gerne anerkende de institutioner, der gør en ekstra indsats for miljøet. Derfor 
uddeler vi hvert år Grøn Initiativpris. Prisen bliver tildelt på baggrund af institutionens miljøarbejde, 
herunder nye, grønne initiativer og arbejdet med de årlige miljømål samt hvordan institutionen arbejder 
med formidling af miljø og bæredygtighed. Alle kan indstille, og det er ikke nødvendigt at leve op til alle 
kriterier. Dog skal institutionen have adresse i Albertslund Kommune. Du må også gerne indstille din 
egen arbejdsplads. 

Børnefestugen længe leve...

Hvem skal have Grøn Initiativpris 2018
Af; Maja Grønkjær, miljø- og udviklingskonsulent 

Hvem skal have prisen i år? 
Send en mail med navn på den 
indstillede arbejdsplads og en 
kort begrundelse for indstillingen 
til miljoledelse@albertslund.dk 
hurtigst muligt og senest den 15. 
august 2018. 
______
På billedet: Sidste års vinder; Tandplejen. De 
fik prisen for deres vedholdende engagement i 
miljøarbejdet.

https://www.provector.dk/video/?p=48358&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?p=48358&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?p=48358&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=40043&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?p=48358&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?p=48358&cid=60&pl=0
https://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2018/hvem-skal-have-groen-initiativpris-2018/
https://www.provector.dk/video/?p=48358&cid=60&pl=0
https://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2018/hvem-skal-have-groen-initiativpris-2018/
https://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2018/hvem-skal-have-groen-initiativpris-2018/
https://medarbejdersiden.albertslund.dk/nyheder/2018/hvem-skal-have-groen-initiativpris-2018/


ALBERTSLUND LYSER SOM EN STJERNE 
... når der er Børnefestuge. Derfor synes vi, at alle skal gå på sommerferie efter en tur i Kongs- 
holmparken sammen med de 3000 børn og voksne, der hvert år gør livet lidt sjovere i Alberts- 
lund. Giv mig et B, giv mig et Ø, giv mig et R, giv mig et N, giv mig et E, giv mig et F, giv mig et 
E, giv mig et S, giv mig et T, giv mig et U, giv mig et G, giv mig et E, giv mig et N. Hvad siger det? 
BØRNEFESTUGEN... Den er Pippet denne gang fyldt med stemninger fra. God fornøjelse...  

Fra min plads på bjergets tinde

De her seks piger skrev Børnefestuge-
Avisen...

Sæbekasseløb er en klassiker ved 
Børnefestugen...

Åbningsceremonien er altid rørende 
med fællessang og farverige børn  med 
flag...

Flippermaskine er der selvfølgelig 
også... 

Borgmester Steen Christiansen besøgte 
vanen tro også Børnefestugen...

https://badesøen.albertslund.dk/
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Klik på play og se indslaget eller find den på:
https://www.tv2lorry.dk/nyhe-
der/19-06-2018/1930/stor-bornefestival-i-
albertslund?autoplay=1#player 

TV2 Lorry var også forbi 

Preben Iversen var en af de ildsjæle, der 
startedeBørnefestugen i begyndelsen af 
1980'erne. Og han er stadig med...

En lille klaphat. Der var VM på stor-
skærm i optrædeteltet...  

Bjørne var der ganske vidst også på 
Børnefestugen...  

... og rødder!)  
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Info
Næste “pip” udkommer i august - god sommer!

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

Pop-up-program m. Lasse og Mathilde, To\To, Hüseyin Özcan o.m.a.

https://www.facebook.com/albertslundkommune
https://www.instagram.com/voresalbertslund
http://badesoen.dk/

