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I den her udgave kan du... for alvor være med til at bestemme årets slogan på DHL-trøjerne • Du kan se borgmesteren sætte ord på, hvilken 
betydning udviklingen af Vridsløselille Fængsel kan få for Albertslund• Du kan læse om hvordan vi inddrager borgerne i byens udvikling • Du kan 
opleve 2. a fra Egelundskolen lave skolehaver ved Dyregården • Og så skal du da med til 30 års jubilæumsudgaven af Grøn Dag...

Ikonisk bygning som åben by istedet for lukket fængsel?
Den 1. april blev Vridsløselille Fængsel overdraget fra 
Kriminalforsorgen til statens ejendomsselskab Freja. 
Det betyder, at det ikke længere skal bruges som 
fængsel, men en længe ventet byudvikling nu kan be-
gynde. Ikke mindst Olsenbanden har g jort fængslet 
ikonisk. Du kan sikkert høre melodien for dig eller se Ove 
Sprogøe komme ud af porten som Egon Olsen, mens 
Benny og Kjeld uroligt venter med flag eller kommer su-
sende rundt om hjørnet i en gammel spand. Vi har fun-
det et indslag om fængslet fra Lorry i 2016 frem fra 
gemmerne, fordi det nu for alvor er blevet relevant. 

Find også indslaget her; https://www.tv2lorry.dk/nyhe-
der/01-11-2016/1930/albertslund-vil-have-
vridsloselille?autoplay=1#player

Albertslund Kommune er kendt for at involvere borgerne – og tænke i nye baner for måder, hvorpå man kan lykkes 
med borgerinddragelse.   

Og på mandag har kommunen igen inviteret borgerne ind, så de kan være med til at præge deres by. Anledningen er, 
at kommunalbestyrelsen i første halvdel af valgperioden ifølge planloven skal vedtage en ny kommuneplanstrategi, 
der vedrører rammerne for udviklingen af byens fysiske udvikling. Og interessen fra borgerne er stor. Således har 
over 300 tilmeldt sig.

Og hvad kan de så forvente? De kan forvente at få samtaler om fremtidens Albertslund og om drømmene og 
ønskerne for vores fælles by. Kommunalbestyrelsen og de medarbejdere, der skal udvikle strategien, vil gerne have 
borgernes hjælp og idéer til, hvordan byen skal udvikle sig. Og hvordan vi kan skabe den i fællesskab de kommende år. 

Flere vil gerne bo i Albertslund. Det stiller krav til, hvordan vi indretter os i byen, og hvad vi lægger vægt på. Udviklingen 
af vores by skal være bæredygtig, så vi arbejder med FN's verdensmål som ramme for en bæredygtig udvikling. 

Vores vision er, at Albertslund skal være en by for børnene, som er fantastisk at vokse op i, men også en god by for 
flere generationer. Albertslund skal være en grøn by - både når det handler om miljøet og den natur vi lever i. Og 
Albertslund skal blive ved med at være fællesskabets by - det er et fundament vi skal værne om samtidig med at 
byens fællesskaber skal udvikle sig.

Med det in mente er det på borgermødet ønsket at få debatteret udviklingen af Albertslund. 

Læs mere på albertslund.dk/prægdinby

Tilløbsstykke - borgerne vil gerne være med til at præge deres by
Af; Janus Enemark Nissen, kommunikationskonsulent
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"Hvad siger du Elly, får du jord i hovedet? Det har du sgu i forvejen". Det er sådan cirka en replik 
serveret af Jarl Friis-Mikkelsen som Carlo Jensen i en af Walter og Carlo filmene fra midten af 
1980'erne. Nu skriver vi 2019, og her handler det ikke om jord i hovedet, men fra jord til bord på 
Dyregården, hvor skolerne har fået deres egne haver. Læs om det her... 

Gulerødder, spinat og kartofler ligger nu og spirer på en af markerne ved Toftegården (Dyregården i folkemunde). 

2.a fra Egelundsskolen har nemlig været på besøg og sået de første frø. Besøget er en del af det nye projekt Skole-

haver, hvor skolebørn i Albertslund får mulighed for at følge processen fra jord til bord. Børnene har fået et stykke 

jord at boltre sig på. Her skal de kultivere, så og plante alt fra ærter til hvidløg, som de senere i forløbet skal lave om 

til et rigtigt måltid mad. 

Det første spadestik

Ordningen med skolehaverne er et helt nyt tiltag, som leder af Toftegården Emilie Aharon-Petersen har været med 

til at starte op. Meningen er at give børnene oplevelsen af ejerskab over den mad, de spiser, ved at lade dem følge 

udviklingen fra frø til færdig måltid. Det giver en forståelse for både madlavning og råvarer, samtidig får børnene lov 

FRA JORD TIL BORD - SKOLERNE HAR FÅET

DERES EGNE HAVER  

VAND SKABER LIV. 2. a fra Egelundskolen er i fuld gang med at vande de grønsager, som de har sat til at forspire.

Skolebørn laver skolehaver...                

https://toftegaarden.albertslund.dk/
https://www.facebook.com/albertslundkommune


VAND SKABER LIV. 2. a fra Egelundskolen er i fuld gang med at vande de grønsager, som de har sat til at forspire.

Skolebørn laver skolehaver...                

STEM PÅ ÅRETS DHL-SLOGAN
Mandag den 26. august løber vi igen DHL-stafet. Men hvad skal sloganet på vores trøjer være i år? Det spurgte 
vi om i sidste udgave af Pippet og opfordrede jer til at komme med bud på. Og der er kommet ti forslag til årets 
slogan på DHL-trøjerne ind. En lille kommité har udvalgt fem af dem, som alle nu kan stemme om. Du skal stemme 
inden den 15. maj. Vindersloganet bliver annonceret i næste udgave af Pippet og på medarbejdersiden - og så kan 
man ellers bare se at få sig tilmeldt DHL og vente på at få en af de der fede Albertslund-trøjer. 

Følg linket og se de fem forskellige forslag til slogan - og stem på det eller de, som du kunne tænke dig at løbe med 
i år. Afstemning på: https://da.surveymonkey.com/r/GFY33LZ

 

til selv at tage ansvar. 2.a fra Egelundsskolen har nu taget første skridt. På deres første besøg har børnene vandet 

og forspiret forskellige grønsager, der nu er klar til at gro.

Grønsagerne hitter

Børnene tog godt imod det nye projekt og var ivrige efter at få fingrene i mulden, men det kan være svært at huske 

navnene på de mange grønsager. ”Jeg plantede kartofler, spinat og de der grønne, jeg tror det hedder bønner. Det 

var rigtig sjovt at få lov til at plante.” siger Laura fra 2.a på Egelundsskolen. 

Børnene skal besøge Toftegården og deres haver seks gange i løbet af sommeren. Næste gang er 14. og 15. maj, 

hvor de skal luge i haverne og lave mad over bål.
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Info

Find os på Facebook: Søg på ’Grøn Dag’

GRØN
DAG2019
Lørdag den 4. maj 2019 kl. 10-14

Tilbud til gangbesværede
Vi tilbyder at cykle dig i en taxacykel 
fra/til bopæl. Lav en aftale på 
tlf. 61 85 90 77.

Piloterne i Cykling uden alder

GRØN DAG foregår på Albertslund 
Materialegård og Genbrugsstation, 
Holsbjergvej 44. 
Husk indgang KUN fra Holsbjergvej 44.         

Program
9.45 Bakkens Horn spiller op ved porten ved Holsbjergvej 
10.00  Pladsen åbner med alle aktiviteter, workshops, boder, 

kaff e, morgenbrød og juice
10.30 Bjarne Tved spiller på Genbrugsstationen
11.30  Der bliver tændt op i grillen
12.00   Der serveres kaff e og kage 
12.30  Bjarne Tved spiller
14.00  Tak for i dag – pladsen lukker

Grøn Dag 
i 30 år
1989-2019
•  Gå ned ad Memory Lane og mød 

Albertslund før, nu og fremover
•  Brandslukningens miljømæssige 

udvikling de sidste 30 år
•  Vestskoven i går – i dag – i morgen
•  Quiz om Albertslund de sidste 30 år

Grøn dag i Albertslund fylder 30 år. 
Vær med til at fejre byens grønne 
profi l.

PRØV det selv
• Byg fremtidens Albertslund
• Lav dit eget Næstehjælperbadge
• Få en trækketur på en pony
• Trædrejning
• Tur gennem røgdykkerbanen
•  Spejderlejr med rafter og 

bålhygge
•  Se de nye lamper til byens 

udebelysning
• Cykel en ’go-energi smoothie’
• Sneglevæddeløb

•  En cykeltur i det blå med 
virtuelle briller

• Cykellykkehjul
•  Quiz og Konkurrencer med 

mange fl otte præmier
• Sundheds-kastebod
•  Gå en tur på det nye 

Albertslundkort
• Skattejagt – mest for børn
• Ferien går til… Danmark!
•  Lær hvordan du skifter dine 

termoruder ud til energiruder

Kør med hestevogn til Birkelundparken og 
hjælp med at så sommerblomster. 
Afgang fra Materialegården kl. 11.00.
Forventet varighed ca. 1 time.

Kun for børn

  Følg kommunen på facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund

https://albertslund.dk/nyheder/2019/groen-dag-2019/
https://www.facebook.com/albertslundkommune
https://www.instagram.com/voresalbertslund/

