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Kom sol, kom sommer, kom byudvikling!
Maj har været usædvanlig kold og våd i år. Man skulle næsten ikke tro, at sommeren er lige om

hjørnet! Til gengæld er vaccinationerne godt i gang, genåbningen er en realitet, og vi er så småt

begyndt at pakke hjemmekontoret sammen og tage tilbage til arbejdspladserne.

Men et sted, hvor coronaen ikke har sat en stopper for arbejdet, er byudviklingen i Albertslund

Kommune. Det skal vi høre mere om i denne måneds Fugleperspektiv, hvor du også kan læse

lidt om den nye velkomstpakke til nye borgere i kommunen, tage en føler på livet under

mikroskopet samt læse hvordan du kan hjælpe til ved kommunalvalget i år.

Så fat mod, fat læselysten og læs dig ind i sommeren med denne måneds Fugleperspektiv!

Velkommen tilbage fra hjemmekontoret
Mere og mere åbner heldigvis ovenpå laaaaaang tid med Corona. I forbindelse med

mulighederne for mere fysisk fremmøde, har vi talt med økonomikonsulent og

regnskabskoordinator, Jesper Hansen Dichmann, om hans oplevelser med hjemmearbejde, og

ikke mindst glæden ved at snart kunne vende fast tilbage til rådhuset. 



Hvordan har det været at arbejde hjemme siden december? 
Overordnet set har det fungeret godt, da mange af de ting, som jeg laver, godt kan laves

hjemmefra. Men det har været vigtigt at finde den rette struktur i dagligdagen, der er tilpasset

hjemmearbejde. Det, der dog har manglet, er helt klart de sociale aspekter: fx at kunne spise

frokost sammen, snakke sammen ved kaffeautomaten eller gå ind på hinandens kontorer. 

Hvad glæder du dig mest til ved at komme tilbage? 
At komme tilbage en dagligdag, som fungerer ligesom før med hensyn til sociale arrangementer.

Det kan så være alt fra, at man spiser morgenmad sammen om torsdagen til den årlige

sommerfest. 

Hvilke personlige eller arbejdsmæssige erfaringer har du dannet dig? 
At skulle skabe en struktur for dagligdagen for at kunne få det til at fungere rent arbejdsmæssigt

har både været en udfordring, men også noget jeg har lært meget af. 

Er der noget fra disse måneder med hjemmearbejde, som du har draget nytte af og synes, man
kunne tage med videre, når vi er tilbage til mere normale arbejdsforhold?

Jeg synes i høj grad godt, at vi kan bruge onlinemøder fremadrettet. Det fungerer, og så holder

man sig bedre til dagsordenen. Folk møder også i højere grad til tiden. 

Blomstrende byudvikling
Indenfor de næste 10 år kommer Albertslund Kommune til at vokse med 10.000 nye tilflyttere. 
Dem skal vi selvfølgelig skabe plads til, og det er vi i fuld gang med! I denne måneds Grønne 
Sofa kan du høre direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, Kristine Klæbel, fortælle om 

de store udviklingsprojekter, vi har gang i.



Og så tager vi også forbi et af de steder, hvor der allerede nu står nogle nye boliger klar! 

Læs mere om byudviklingen på www.boialbertslund.dk og se videoen med Kristine Klæbel her:
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Velkommen til Lunden
En nye velkomstpakke skal bidrage til at tilflyttere føler sig godt taget imod i Albertslund

Kommune. Det er en videreudvikling af den brandingindsats, som blev søsat sidste år og

samtidig et initiativ, som også borgersamlingen har anbefalet. I samme ombæring modtager

tilflytterne et spørgeskema, så vi kan blive klogere på, hvorfor folk vælger at flytte til Albertslund.

Læs om det nye tiltag i artiklen her:

Læs mere

Jagten på livet
I Albertslund Kommune arbejder alle folkeskoler på tværs af 7. årgang med det naturfaglige

undervisningsforløb Enzymjagten som led i et partnerskabssamarbejde med LIFE Fonden. Alle

forløb uddeles som bevillinger fra LIFE Fonden, og som del af forløbet kan eleverne arbejde

eksperimenterende i det mobile laboratorium LIFE Mobil Lab. I starten af maj fik skolerne i

Albertslund besøg af LIFE Mobil Lab. Dette besøg kan du læse meget mere om her:

Læs mere

Klar til valg?
Det er vi nemlig! Som de fleste er opmærksom på, så afholdes der både kommunal- og

regionsvalg tirsdag den 16. november med fintælling af stemmer, som afvikles den 17. november.

Hvis du har lyst til at komme tættere på den demokratiske proces, så kan du melde dig som
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deltager til valgdagen! Du kan få lov til at være med til både at tælle stemmer op og være til

stede på valgstederne, mens valgstederne er åbne. 

Honorering ved valget:
Administrative deltagere vil modtage et honorar på 2.000 kr. for at deltage på et valgsted på

valgdagen. Administrative fintællere vil modtage et honorar på 1.500 kr. for at møde ind på

valgsted på valgaftenen. Samme fintællingshold møder også ind dagen efter til endelig fintælling.

For dette udbetales der ikke honorar, idet fintælling ligger inden for normal arbejdstid. 

 Man skal have godkendelse fra sin leder til at deltage.

Man kan kontakte hanne.pedersen@albertslund.dk eller janne.puggaard@albertslund.dk for

yderligere oplysning og tilmelding.

Du vil herefter blive skrevet op og kontaktet af en holdleder, hvis der er brug for din hjælp på et

valgsted eller ved fintælling. Hvis der ikke umiddelbart er ledige pladser, vil du blive skrevet op på

en liste, hvorfra der kan suppleres ved frafald.

Vi glæder os til at se dig til KV21!
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