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I den her udgave kan du... Være med til at bestemme årets slogan på DHL-trøjerne • Du kan høre vores eget symfoniorkester spille i DRs kon-
certsal • Du kan måske få lyst til at være med til en af byens to festivaler, bl.a. den nye "Avisen Live", som biblioteket er primus motor på • Du 
kan høre om 6. klasser, der byder ind med idéer som led i borgerinvolvering • Og så kan du "hinte" os om historier til de sociale medier....

Albertslund har været noget ved musikken i 50 år

Det skyldes ikke mindst Musikskolen. Søndag den 17. 
marts spillede Musikskolens symfoniorkester, også kal-
det Miraklet fra Albertslund, på en af de største sce-
ner herhjemme, nemlig i DRs Koncertsal. Det er Tjajkov-
skis Symfoni nr. 5 de spiller - og vi gengiver 1. sats.

Lørdag den 11. maj fejrer Musikskolen 50 års jubilæum 
med en særlig jubilæumskoncert i MusikTeatret kl. 17-
19. Samme dag kl. 11-14 kan de opleves i Albertslund 
Centrum, hvor de spiller i anledning af det flotte jubi-
læum. På forhånd tillykke...

Find også indslaget her; https://www.provector.dk/

video/?p=51944&cid=60&pl=0

Mandag den 26. august løber vi igen DHL-stafet sammen med et hav af andre i Fælledparken. Men hvad skal sloganet 
på vores trøjer være i år? Tidligere har det været slogans som ”Vi sætter grønne fodspor”, ”Albertslund - designet 
til fællesskaber” og ”Albertslund – 60% grønt – 80% økologi – 100% fællesskab”. 

Send dit bud på slogan til årets trøjer inden den 23. april, så vil et lille udvalg udvælge fem af forslagene, som der 
i næste udgave af Pippet vil være en afstemning om. Hvilket sigende, sjovt, spidsfindigt, skarpt slogan skal vi løbe 
med i år? 

Send dit bud til kommunikation@albertslund.dk med ”DHL-slogan” i emnefeltet senest den 23. april. 

 

BYD IND - HVAD SKAL DER STÅ PÅ ÅRETS DHL-TRØJER?
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Skal der være fodboldgolf på Hyldager Bakker? Hvem ved - det var i hvert fald en af de ideer, 
som eleverne fra to 6. klasser på Herstedvester Skole kom med, da de gav deres bud på hvad 
man kan bruge natur- og landskabsprojektet til, når det bliver etableret.

Som et led i involveringsprocessen op til Hyldager Bakker har to 6. klasser fra Herstedvester Skole arbejdet med 

projekter, der i deres øjne kunne være gode at få etableret på Hyldager Bakker. Det er et godt eksempel på, hvordan 

man kan arbejde med borgerinvolvering, hvor også børneperspektivet kommer med og kan få betydning for det 

færdige resultat til gavn for borgere i alle aldre. 

Udover fodboldgolf kom eleverne med forslag om mountainbikeruter, økosystemer, dyreområder og legepladser. 

Forhindringsbane, skaterpark, bålhytter og nubiske geder var også på tapetet. Tak for bidraget, kære børn. 

     

Idéerne tages med i den videre proces

Idéerne, der blev fremlagt tirsdag den 19. martsi KB-salen, bliver taget med i det videre arbejde. Projektleder for 

Hyldager Bakker, Nina Brynjolf, siger: 

”Det har været et godt forløb med de dygtige og idérige elever i de to 6. klasser på Herstedvester Skole. Det er nogle 

supergode idéer de er kommet med, og flere af ideerne vil blive realiseret i det kommende projekt med Hyldager Bak-

ker.”

Følg med i processen omkring etableringen af Hyldager Bakker på www.hyldager.albertslund.dk

6. KLASSER INVOLVEREDE SIG OG BØD IND

MED IDEER TIL HYLDAGER BAKKER  

IDÉRIGDOM - to 6. klasser fra Herstedvester Skole gav mange gode bud på, hvad Hyldager Bakker kan bruges til, når det bliver etableret. 

Vi takker - for indspark til Hyldager Bakker!                            Følg os på www.facebook.com/Albertsundkommune
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Vi har brug for jeres hjælp til at nå hele vejen rundt i Albertslund Kommune. Vi vil så gerne fortælle, hvad der sker i de 
forskellige afdelinger, på skolerne, i institutionerne osv. - og den hurtigste vej til nyhederne er jer. Oplever du noget, 
eller når du i mål med et projekt, som kunne berige borgerne eller dine kollegers hverdag, så del endelig historien med 
os. Så sørger vi for, at den kommer videre på de sociale medier og er med til at fortælle historien om Albertslund.  

Du behøver ikke skrive en længere afhandling, alt vi har brug for er et billede eller en lille video og et par linjer, der 
ridser de vigtigste pointer op. Du kan sende din gode historie til os i kommunikationsenheden ved at sende en mail til 
kommunikationskonsulent Amalie Sletting Thykier på: lqz@albertslund.dk. Vi holder redaktionsmøde hver fredag, hvor 
vi bl.a planlægger den kommende uge på de sociale medier, så byd endelig ind med forslag til gode opslag.

På forhånd tak!)
 

HAR DU EN GOD HISTORIE TIL

VORES SOCIALE MEDIER?

IDÉRIGDOM - to 6. klasser fra Herstedvester Skole gav mange gode bud på, hvad Hyldager Bakker kan bruges til, når det bliver etableret. 

Eksempler på opslag på kommunens facebook-side...

Vi takker - for indspark til Hyldager Bakker!                            Følg os på www.facebook.com/Albertsundkommune

SÆT KRYDS VED BADESØEN FESTIVAL
Datoen for og de første navne til tredje udgave af Badesøen Festival ligger nu fast. Det bliver lørdag den 10. august, 
og nogle af de annoncerede navne ser du nedenfor. Og så be'r vi bare guderne om godt vejr - ah, åh, yeah!

Læs mere om Badesøen Festival på www.badesoen.dk 
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Info  Følg kommunen på facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund
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