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Superhurtigt fremme - Albertslundruten er Danmarks første cykelsupersti! 

Du skal have PIP en gang om måneden

I dette første nummer af Pippet cykler vi 

derudaf. Læs om kommunaldirekøren og 

hans syv cykler og Danmarks første cy-

kelsupersti, der starter i Albertslund.  

Den skal gøre det hurtigt, nemt og sik-

kert at cykle frem og tilbage fra arbejde..

Klik på ”play” og se den underholdende 

video om gevinsten ved cykelsupersti-

erne - så giver det virkelig mening at 

”køre orange”.

Se videoen på www.vimeo.com/36696485

I en årrække galede Hanen for medarbejderne og inden det orienterede Orientering. Begge blade var beviser 

på, at vi i Albertslund Kommune prioriterer den interne kommunikation. - At vi er én organisation. Nu skriver vi 

2012, og Hanen har galet en sidste gang, men tiden åbner nye muligheder og adfærdsmønstre ændrer sig. 

Derfor lancerer vi hermed første udgave af Pippet. 

Pippet er tænkt som et digitalt medie – hvor medarbejderne får 

et lille pip om, hvad der sker i organisationen. Medarbejderne får pip den sidste torsdag i hver måned. Du kan 

se Pippet som en kort udgave af Hanen eller som et nyhedsbrev, som indeholder en dybdegående artikel og en 

lang række informationer med nyhedsværdi og relevans for medarbejdere og ledere i Albertslund Kommune. 

Du kan se en video, der relaterer sig til det andet indhold i Pippet, du vil på sigt kunne deltage i en afstemning osv. osv.

Kort og godt – 11 gange om året
Det handler om, at vi som medarbejdere i Albertslund Kommune får et indblik i store og små væsentligheder i og omkring orga-

nisationen. Pippet går tæt på medarbejdere, angriber en strategi nedefra, serverer en reportage på et sølvfad osv. I modsæt-

ning til Hanen, der udkom fem gange om året, udkommer Pippet 11 gange (ikke juli). Tanken er, at det skal være så kort og godt, 

at det kan læses over en kop kaffe og være et lille relevant break i arbejdsdagen.

Pippet udkommer også i en række fysiske eksemplarer, et 4-siders opslag. Det vil primært blive delt ud i personalestuer på ar-

bejdspladser, hvor der er mange medarbejdere, der ikke bruger computer i deres arbejde.

God påske og læse- og klikkelyst!

Læs artiklen “Kommunaldirektøren og hans 7 cykler” og korte nyheder fra “rundt omkring i organisationen”

Medarbejderne får pip den 
sidste torsdag i hver måned



Kommunaldirektøren og hans 7 cykler

”Det handler om glæden ved at cykle. En cykel er et simpelt stykke mekanik, som man kan få sindsygt meget ud af. Det er fedt.”

Sådan siger kommunaldirektør Bo Rasmussen om sin passion for at cykle. Tre dage om ugen tager han den tohjulede fra sin 

bopæl på Islands Brygge over Bryggebroen, ud af Folehaven, videre derudaf langs S-banen til han dukker op i Albertslund via 

Glostrup. Efter et bad i rådhusets omklædningsfaciliteter er han parat til dagens opgaver og mange møder. På vejen hjem tager 

han ofte turen langs Roskildevej og ind over Vesterbro til Amager.

”Jeg elsker at cykle. Det giver motion. Det er sundt. Du kan ret let komme ret langt. Og så er det en fed måde at få blæst hove-

det igennem på efter en lang arbejdsdag. Havde det ikke været for de mange aftenmøder i byen, så ville jeg have cyklet hver dag.”

Og når han cykler til og fra arbejde bruger han sin citybike. Selv kalder han det en ”flatbar racer”. Den er bare en af hans ialt syv 

cykler. Og cyklerne har hver deres funktion i Bo Rasmussens liv.

Verdens bedste cykelby
Udover citybiken har Bo Rasmussen i cykelkælderen - det han selv kalder - en cafécykel til turene i byen, en Raleigh med brede 

og blødere dæk, behageligt lædersæde osv. Den bruger han, når han eksempelvis tager et smut i Grand Biografen med sin kone 

eller et hold venner. 

For kommunaldirektør Bo Rasmussen er det en glæde at cykle. Det har det altid været. 

Det er en livsstil. Han cykler fra sit hjem på Islands Brygge til arbejdet i Albertslund og 

hjem igen tre gange om ugen. Det her er historien om kommunaldirektøren og hans  

mange cykler.

KOMMUNALDIREKTØREN 
OG HANS 7 CYKLER



”Når jeg skal rundt i København, hvor jeg bor, kunne jeg ikke drømme om at tage bilen. Skal jeg 

f.eks. et smut til Nørrebro, så bliver det helt sikkert på cykel.” 

Og det er ifølge Bo Ras-

mussen altså ikke for sjov, 

at København inklusiv Al-

bertslunds unikke stisy-

stem er kendt som verdens 

bedste cykelby. Og det skal 

vi huske at udnytte og give videre til vores børn. Han siger:

”Det er en gave at give sine børn, at de lærer at cykle; de kan komme langt omkring uden videre. 

I dag glæder jeg mig over, at mine børn, Laura og Morten, også har taget cykleriet til sig og er i 

fuld gang med at give det videre til deres børn.”

På tandem med konen
På fritidsgården på Lolland står de fem andre cykler. Der er en racer og en mere robust dame-

cykel, som Bo Rasmussen bruger til at trække havkajaken ned til vandet. En Centurion som ”all-

rounderen”, en ”jeg kører lige til købmanden” cykel og en tandem, som han sammen med sin kone 

nyder at bruge i det lokale landskab på Lolland ved Guldborgsund med høj himmel og skov helt 

ned til vandet.

Og de mange cykler er med til at give mening til Bo Rasmussens liv – såvel i dagligdagen som i 

fritiden. Han siger:

”Der er ikke noget som at cykle hjem fra arbejde en sommeraften med sol over Enghaveplads og 

mærke det folkeliv, der er dér. Sådan en aften får jeg lyst til at hoppe af cyklen og drikke en fadøl 

midt i solen og i mangfoldigheden.” 

Det stop ”midt i mangfoldigheden” har han aldrig fået taget. Det ville, som han siger med et smil 

på læben, stride mod Euromans 36 cykelregler, som han for nylig har fået tilsendt af en ven, der 

også er ramt af en ”gal cykelfeber.”

Læs de 36 cykelregler i Euroman

Vi kender alle historien om cykelmyggen Egon. Nu kender vi også historien om cykeldirektøren Bo, 

der - for at det ikke skal være løgn - er i gang med at købe endnu en racer. Altså er hans ottende 

cykel på trapperne…

Der er ikke noget som at cykle hjem fra ar-
bejde en sommeraften med sol over Eng-

haveplads og mærke det folkeliv, der er dér. Sådan 
en aften får jeg lyst til at hoppe af cyklen og drikke 
en fadøl midt i solen og i mangfoldigheden

17,5 SUPERHURTIGE KILOMETER FRA  
ALBERTSLUND TIL VESTERPORT
C99 Albertslundruten. Det er navnet på Danmarks første cykelsupersti der åbner officielt i april. Ruten går fra Albertslund gennem 
Glostrup, Rødovre og Frederiksberg helt ind til Vesterport. Du kan være med til at indvi ruten!

Lørdag den 14. april kl. 11.00 går starten på en festlig fælles cykeltur langs Albertslundruten. Vores egen borgmester, Steen Christi-
ansen, stiller op på den pedaldrevne sammen med borgmestrene fra de øvrige kommuner som Albertslundruten går igennem. Ved 
Damhussøen standser kortegen og indvier ruten officielt, og herfra går turen resten af vejen ind til Vesterport og Københavns Råd-
hus hvor der bydes på rådhuspandekager.

Tilmeldingen åbner den 4. april på www.cykelsuperstier.dk.

Cykelsuperhvaffornoget?
Cykelsuperstierne skal gøre cykelturen til en god oplevelse for cykelpendlerne – vejen mellem bolig og arbejde eller studier skal være 
den hurtigst mulige. Derfor er cykelsuperstierne lavet så de har så få forhindringer og stop som muligt. På Albertslundruten betyder 
det blandt andet at der er anlagt ny fællessti i Fabriksparken og at stikryds på Trippendalstien er blevet ombygget.

På sigt er der planlagt et net af 26 ruter i hele hovedstadsområdet.



Info

MED SÆRTOG
TIL FORBRÆNDINGEN
Fredag den 23. marts kørte et helt specielt tog fra Københavns Hovedbanegård til 
Albertslund. Det fragtede 80 koncertgæster til Lukas Graham koncert på Forbræn-
dingen og undervejs var der musik og uddeling af goodiebags. På Albertslund Station 
stod der DJ’s, som skabte deres egen lille fest på vej over til Forbrændingen. Lukas Graham kom flyvende direkte fra den 
store X-factor finale til en total udsolgt koncert på Forbrændingen. 

 www.forbraendingen.dk

DET FØRSTE
PÅSKELAM
På Dyregården er det allerførste, lille påskelam kommet til verden her kort før påske. 
Det har fået følgeskab af to små gedekid og til selve påsken ventes også små, nuttede 
kyllinger og endnu flere lam. Der er åbent for besøg i hele påsken. 

 www.toftegaarden.albertslund.dk

BAKKENS HJERTE BLEV TIL ET 
CIRKUS I ØDEMARKEN
Klubben Bakkens Hjerte blev i to dage omdannet til ”Cirkusset i ødemarken”. En række 
nuværende og tidligere medlemmer havde lavet et levende computerspil for klubbens 
børn og unge. Klubbens kælder var således i to dage mørklagt og overtaget af spå-
kone, klovne, en linedanser og troldmænd, og børnene deltog på skift i seksmands-
grupper i det meget medrivende rollespil. 

”Jeg er så imponeret af den energi og kreativitet de unge formår at skabe i kælderen, når de laver levende computerspil. 
De gør det, fordi de elsker den verden og har frie hænder til deres opsætning af scenen. Det skaber noget unikt for dem 
selv og for de andre medlemmer. Det er fantastisk,” siger leder i Bakkens Hjerte, Hanne Wassmann, om det meget medri-
vende rollespil, som en række tidligere og nuværende medlemmer havde iscenesat for børnene i klubben. Det var et levende 
bevis på den albertslundånd, som så mange taler om. I Bakkens Hjerte er den ånd nutidig og lever i bedste velgående. 

 Læs hele artiklen på www.medarbejdersiden.albertslund.dk/bakkenshjerte

Se en fed film fra eventen 
[Kan ses fra den 29. april (aften) på www.vimeo.com/39190803]


