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I denne måneds Pippet går vi fuld viking; verdens længste vikingebro indvies og når verden rundt. Og så stiller vi skarpt på borgerinddragelse, når Kommunalbestyrelsen 
inviterer til dialogmøder om budgettet 2020.

Fredag den 13. september blev verdens længste vikingebro 
indviet i St. Vejleådalen, der forbinder Albertslund med 
Høje-Taastrup Kommune – og forbinder Albertslund Vikin-
gelandsby med Kroppedal Museum. Men ikke nok med, at 
vikingebroen er verdens længste – den gik også verden 
rundt. Således fik den enormt meget presseomtale i såvel 
den nationale som internationale presse. Helt fortjent!) Det 
brander Albertslund som en særlig by i nærheden af  hoved-
staden København. En by med skøn natur og en masse kul-
tur og historie at byde på. 

Verdens længste vikingebro gik verden rundt

Se videoen og få et indblik i den megen omtale:
www.vimeo.com/vnrtv/review/361794950/a877bca070 

Et nyt kapitel skrevet i historien om borgerinddragelse

I Albertslund Kommune har vi en lang tradition med borgerinddragelse. Den startede nærmest helt tilbage dengang i 1960’erne, 
da Albertslund blev til levende by på bar mark. Her var det engagerede nytilflyttere fra brokvartererne i København, der bød 
sig til, deltog og ønskede at være med i byens udvikling. Siden har Albertslund været den første kommune til at have en 
borgerinddragelsespolitik, og den sidste årrække har bl.a. det netværksbaserede arbejde bragt flere perspektiver ind – bl.a. 
borgernes – i relation til forskellige problem- og potentialestillinger.

Som vi alle ved står Albertslund Kommune overfor store besparelser i de kommende års budgetter. Forud for politikernes 
konkrete budgetforhandlinger for Budget 2020 havde vi derfor bedt borgerne om deres perspektiv på de konkrete 
besparelsesforslag. Udover en klassisk høring havde vi derfor budt ind til tre dialogmøder med borgerne om henholdsvis 
ældreområdet, kulturområdet og børneområdet. Det er borgernes by, så derfor er deres perspektiv vigtigt, når politikerne 
skal træffe de bedst mulige beslutninger i en svær situation. Og mange borgere havde taget imod invitationen og deltog.

Ovenpå de første borgermøder om ældre-, kultur- og fritidsområderne, der foregik i Bygning M i hjertet af byen, sagde borgmester 
Steen Christiansen:

”Vi er fælles om Albertslund. Borgerne deltager i byens liv. Det gælder også i forhold til budgettet. Det er vigtigt for os, at de 
bidrager med deres viden. På den måde bliver vi lidt klogere på konsekvenserne af de forskellige forslag i budgetkataloget. De 
giver også en pejling på, hvis nu borgerne skulle prioritere, hvilke ting ville de så pege på. Begge dele tager vi med videre i 
processen med at nå til enighed om et budget for næste år”

Kommunalbestyrelsen bliver præsenteret for alle høringssvar inklusiv dem fra borgermøderne på et temamøde den 8. oktober, så 
de kan indgå i forhandlingerne om Budget 2020. Budgettet for 2020 skal være forhandlet på plads senest den 5. november 2019.
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VIKINGEFEST I ALBERTSLUND  
Flere 100 mennesker var mødt op til indvielsen af verdens længste vikingebro. Den 700 meter lange bro blev fejret på 
bedste vikingemaner med torvtræk, fløjtespil, vikingesang og saftigt lammekød tilberedt over bål. Hårdslående frivil-
lige, skolebørn og muserumsinspektører sørgede for, at de sidste planker blev tømret godt fast, så alle nysgerrige nu 
kan tage turen over den prægtige Haralds bro. God fornøjelse…

Verdens længste vikingebro

Humøret var højt da de sidste planker blev sat på plads på Haralds bro.
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Vikingebroens projektleder Klaus Mynzberg fordelte de sidste 
8 nagler
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Indvielsen bød på  mange sjove vikingeaktiviteter ud over 
åbningsceremonien.

8. klasser fra Albertslund og Taastrup sørgede for at broens sidste 
to bjælker kom sikkert på plads.

Vikingefruer bød de 
mange gæster på  saftige 
lammeraps ala vikingestyle.

http://


Info Forbrændingens efterårsprogram 

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

Onsdag eftermiddag blev Vestskovens Naturskole i Albertslund, 
med naturvejleder Inge Christensen i spidsen, kåret som Årets 
Festivalarrangør 2019. Bag kåringen står det nationale naturfags-
center Astra, der arrangerer og koordinerer Naturvidenskabsfe-
stival hvert år i uge 39 med over 150.000 deltagende elever i hele 
Danmark. Astra overrakte prisen til Vestskovens Naturskole ved et 
fint arrangement ved Stensøen i Vestskoven.
 
Ved prisuddelingen sagde borgmester Steen Christiansen:
”Velkommen til årets naturvidenskabsfestival. Det her er en sær-
lig udgave af slagsen. Det er faktisk en helt særlig dag. Og det er 
det fordi en særlig person i dag modtager en pris. Den særlige 
person er dig Inge. Vi har i flere år sat pris på din store og dygtige 
indsats her på Naturskolen. Og i dag er der så en speciel anled-
ning til at sætte ord på, hvorfor vi sætter pris på dig. Fordi du i dag 
er baggrunden for, at Naturskolen modtager den konkrete pris 
som årets festivalarrangør for naturvidenskabsfestivalen Stensø-
ens Hemmeligheder.”

Stort tillykke til Inge og Naturskolen med den mere en alminde-
lig velfortjente pris!

Andre end os sætter pris på Inge

Læs Albertslund Postens fine artikel om Inge og Naturskolen:  
http://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2019-09-26/-Se-billederne-
Inge-og-naturskolen-blev-hædret-5857165.html
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