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I den her udgave kan du... få forløst spændingen - vi afslører sloganet på årets løbetrøje til DHL • Du kan komme med ud i landskabet på 
guidede ture og få historier serveret fra is- og vikingetiden • Du kan ligeså godt begynde at vænne dig til det - i 2020 bliver arbejdstiden i 
Albertslund Kommune røgfri • Læs om at der er blevet sat priser på Albertslund • Og så skal du da med til Badesøen Festival den 10. august.

Vikingerne i Albertslund skriver ny historie

Den 13. september indvier Kroppedal og Vikingelands-
byen i Albertslund en rekonstruktion af Harald Blå-
tands vikingebro. Det er ny gammel historie, der bliver 
skrevet. Men faktisk bor, der allerede en masse histo-
rier i landskabet i området. Dem giver de to kulturinsti-
tutioner dig nu mulighed for at hoppe ud i.  
 
Skal du med på aftentur? Kom med når naturvejlederen 
inviterer på guidede ture i landskabet ved Kroppedal 
Museum og Vikingelandsbyen. Hør om både istidsland-
skaber, sjældne dyr- og plantearter og om de menne-
sker, der boede her før os.
 

Se en lille fin teaser om turene; https://www.youtube.

com/watch?v=3ggfbEEwqqA

Kære alle. Når den her tekst slutter, har I fået forløst spændingen om udfaldet af afstemningen til årets slogan på 
DHL-trøjerne. Med andre ord ved du, når du har læst artiklen her, hvilket slogan der kommer på årets løbetrøjer.

Inden da vil jeg lige minde jer om, at det i år er mandag den 26. august, at vi samles i Fælledparken for at løbe, heppe, 
gå, snakke, spise og hygge os sammen.

Hvis man ikke har mod på at løbe 5 km, er "walk for hold" en superhyggelig mulighed. Walk-ruten er ikke en stafet – 
deltagere på walkhold går deres 5 km sammen.

Både løbere og walkere sætter meget stor pris på de stemningsopbyggende heppere, som I også kan tilmelde jer 
som. I har modtaget en tilmeldingsblanket fra Ulla Brandt Lasson.

Blanketten skal I/jeres holdkaptajn udfylde og aflevere eller sende til Ulla på ula@albertslund.dk senest mandag den 
24. juni 2019. Ulla sidder på Rådhuset (Blok C, stuen, lokale 712).

Albertslund Kommune betaler som de foregående år leje af telt og borde/bænke, løbetrøjer + hættebluser samt 
gebyr for tilmelding. Der er en egenbetaling for frisklavet grillbuffet på kr. 80 kr. pr. løber/walker/hepper. 

Men det kan I altsammen læse om i den mail fra Ulla, som I modtog tirsdag den 21. maj. 

Og nu til årets slogan. Vi kan orientere om at forslag 1. Grøn. Grønnere. Albertslund fik 22,7% af stemmerne. Forslag 
2. 2620 Albertslund fik 26,7% af stemmerne. Forslag 3. Albertslund - et skridt foran fik 8%. Forslag nummer 4. 
Albertslund - i et  med naturen fik 10% af stemmerne. Og forslag nummer 5 vandt med 40% af stemmerne, så kære 
alle; i år skal I med et glimt i øjet løbe med det her slogan på ryggen: 
       Albertslund - løb for livet... 

Offentliggørelse af slogan på DHL-trøjer
Af; Janus Enemark Nissen, kommunikationskonsulent
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Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget, at der fra det nye skoleår skal være tobaksfri sko-
letid i Albertslund. Og om et år bliver det fulgt op af røgfri arbejdstid i Albertslund Kommune. 
Det handler om at vise vejen og sige nej tak til tobak, fordi det er en stor trussel mod sund-
heden, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Marianne Burchall. .

Albertslund Kommune er i gang med at lave en ny sundhedspolitik, hvor tobak bliver et vigtigt fokusområde. For at 

understøtte kommunens nye sundhedspolitik og en generel bedre sundhedstilstand for borgerne, indfører kom-

munen altså fra august i år tobaksfri skoletid og fra næste år røgfri arbejdstid.

 

”Vi ved alle, at rygning og tobak er usundt og en trussel mod et godt helbred. Vi har et ansvar for at hjælpe vores børn 

og unge godt på vej – det gælder også indenfor sundhed. Derfor indfører vi fra skoleårets start tobaksfri skoletid. Vi 

vil gerne vise vejen for et liv uden tobak,” siger Marianne Burchall, der er medlem af kommunalbestyrelsen og for-

mand for Børne- og Skoleudvalget.

Rygning er i høj grad noget, der læres i skoletiden. Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens fælles ungeundersøgelse 

fra 2017 viser, at 15 % af de daglige rygere blandt de 14-19 årige røg første gang i skoletiden, og at 59 % af de unge 

rygere dagligt bliver fristet til at ryge i skoletiden. Problemet vedrører også snus og e-cigaretter, hvorfor de også 

er indbefattet i Tobaksfri skoletid. 

Tobaksfri skoletid indføres med det nye skoleår, altså 1. august 2019. 

Tobaksfri skoletid udvider det lovgivningsmæssige forbud mod at ryge på skolernes matrikel, så eleverne heller ikke 

må ryge, hvis de forlader skolens matrikel i skoletiden. Indførelse af tobaksfri skoletid implementeres i lighed med 

andre retningslinjer på skolerne. De enkelte skolebestyrelser har ansvaret for at drøfte, hvordan de nye retning-

slinjer skal håndhæves på de enkelte skoler.

2019: TOBAKSFRI SKOLETID
2020: RØGFRI ARBEJDSTID 

Nej tak til tobak...               
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Nej tak til tobak...               

Røgfri arbejdstid i 2020

Albertslund Kommune ønsker en generelt bedre sundhedstilstand hos borgerne, og derfor ønsker kommunalbes-

tyrelsen at understøtte den nye sundhedspolitik ved at indføre røgfri arbejdsplads. Kommunalbestyrelsen har 

således valgt at følge op på beslutningen om tobaksfri skoletid med røgfri arbejdstid fra den 1. august 2020. Den 

lange indkøringsfase giver plads til at give ansatte tilbud om rygeafvænning. 

”Borgernes generelle sundhed i Albertslund er ikke god nok. Det viser Sundhedsprofilen fra 2017. Blandt andet har der 

været en stigning i antallet af rygere. Det skal vi gerne have ændret. Derfor synes vi også det er relevant at indføre 

røgfri arbejdstid,” siger Marianne Burchall. 

Som medarbejder i Albertslund Kommune har du mulighed for at deltage i gratis rygestopforløb. Læs mere om det 

på medarbejdersiden (https://medarbejdersiden.albertslund.dk/vejledning-og-support/trivsel-sundhed-og-arbe-

jdsmiljoe/sundhedstilbud//) 

Læs mere om beslutningerne (inkl. høringssvar) på https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agen

daId=989&agendaType=Referat#BSU/ØU/KB-Røgfriskoletid

PRISER PÅ INDSATSER 
I ALBERTSLUND 
I løbet af maj er der blevet sat pris på indsatser i Albertslund. For eksempel har kommunen 
uddelt årets virksomhedspris. Brøndagerskolen er blevet landets første idrætscertificere-
de specialskole i DGI-regi. Og så var Herstedlund Skole med i opløbet om at vinde en flot pris 
om at skabe læselyst og læseglæde. 

Brøndagerskolen er blevet idrætscertificeret  
På Brøndagerskolen er de gode til idræt, så gode at de nu er blevet idrætscertificerede af 
DGI som den første specialskole i Danmark. Sammen med DGI har skolen arbejdet med at 
have bevægelse på skoleskemaet siden januar. Torsdag den 23. maj fejrede skolen den flotte 
certificering ved årets sommerfest med både indmarch, popcorn, taler - og eleverne fik 
overrakt medaljer af borgmester Steen Christiansen. Det var samtidig en festlig afslutning 

på olympisk emneuge.

Årets virksomhedpris gik til CONDI Aps 
Hvert år uddeler Albertslund Kommune virksomhedsprisen til en virksomhed, der gør en 
særlig indsats for dem, som har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Den 23. 
maj uddelte borgmester Steen Christiansen prisen til Condi ApS, der er leverandør til f.eks. 
Hotel d’Angleterre, Noma og La Glace. Condi ApS har g jort en kæmpe indsats for at bane 
vejen ind på arbejdsmarkedet for socialt udsatte ved blandt andet at tilbyde flexjob og 

praktik for ledige i Albertslund. 

Herstedlund Skole modtager flot 3. Præmie for pædagogisk arbejde 
Herstedlund Skole modtog i starten af maj 3. Præmien i konkurrencen om at blive årets 
PLC, en pris som hvert år uddeles af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscen-
tre. Årets tema handlede om at skabe læselyst og læseglæde. De dygtige læringsvejledere 
Line Blaabjerg Jensen og Jacob Kyu Schønemann har på Herstedlund skole g jort et stort 
arbejde for eleverne. Prisen at blive nummer tre ud af fem nominerede i hele Danmark er 
flot og velfortjent. Skoleder Søren Hald var med ved prisoverrækkelsen.
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Info - Husk sæsonen i Badesøen er i fuld gang; facebook.com/badesoeenalbertslund 

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

Vandland, radio, 
samtaler, happenings 

& overraskelser!
Friluftsbadet 
Badesøen i 
Albertslund.
Tag cykel og 
badetøj med. Jada

Collider
Mary Lattimore

Clarissa Connelly
When Saints Go Machine

Mark Ernestus’ 
Ndagga Rhythm Force

Bendik Giske
Pop-up-program:

M. Rexen
Hjalte Ross

Michala Petri
Mariam the Believer

Dawda Jobarteh o.m.a.

badesoen.dk
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