
Læsevejledning
Kære borger i Albertslund Kommune, 

I denne powerpoint kan du læse det materiale, borgersamlingens medlemmer og de øvrige borgere har været 

igennem på borgersamlingens offentlige, digitale møde den 22. oktober 2020. Materialet indeholder bl.a.:

• Borgersamlingens foreløbige værdier, samt kommentarer fra de fremmødte borgere

• Borgersamlingens 7 foreløbige anbefalinger, samt inputs fra de fremmødte borgere.

Ved afslutningen af borgermødet blev både borgersamlingens medlemmer og de fremmødte borgere bedt om at 

stemme på maksimalt 3 anbefalinger, de vurderer som de vigtigste for fremtidens Albertslund. 

• Afstemningensresultat kan du også finde her.

Formålet med borgersamlingens offentlige møde var at teste borgersamlingens anbefalinger med resten af 

Albertslunds borgere. Nu vil borgersamlingens medlemmer tage de inputs, de har fået fra de andre Albertslunds 

borgere, med videre i deres arbejde frem imod færdiggørelsen af anbefalingerne.

God læselyst!



Værdier



Borgersamlingens foreløbige værdier

• Natur

• Integration

• Fællesskab

• Bæredygtighed 

• Inspiration

• Tryghed

• Skønhed



Integration:
• Vi er mere end os selv; integrere børn i samfundet
• Mangfoldighed; Alle skal integreres
• God integration giver tryghed
• Blandede boligområder; blande generationer
• Nedbryde opdeling mellem boligområder, der allerede er bygget

Fællesskaber
• Have noget at være sammen om
• Pensionister som tilskuere; de skal deltage; initiativtagere
• Netværk er vigtigt
• Som nytilflyttere mærker man ikke at der er noget 
• Kultur- og børneaktiviteter er skåret væk
• Arrangementer på tværs af boligområder
• Danne flere blandede fællesskaber

Natur:
• Stor del af Vestskoven – tæt på hvor vi bor; udforske den natur, også for børnene
• Flotte træer og blomstrer (fx Roskildevej)
• Komme i natur (fine områder); gå tur i naturen
• Vigtigt at vedligeholde/bibeholde natur 
• Integrere velplejet med vildt
• Naturen tænkes ind og integreres i nye bydele; natur i byen ikke kun udenom; natur tæt på boligerne
• Vigtigt at vi har natur, vi kan bruge i hverdagen (spiselig træer, dyrke natur)

Bæredygtighed:
• Transportmuligheder: El-busser og letbane
• Det nye byggeri skal være bæredygtige 
• Socioøkonomisk bæredygtighed
• Ekstra vigtigt i en by som Albertslund

Kommentarer til værdier



Inspiration:
• Vil noget for andre end sig selv
• Større fokus på børn, mere inspirerende skoler
• Kreativitet – indbyder til at skabe
• Inspirere unge mennesker til at være med i fællesskaber
• Albertalund skal være inspirerende fx skulpturer og legepladsen i Hyldespjældet
• Blomstrer på vej og i rabatter
• Albertslund skal være en inspiration for resten af verden
• Albertslund skal inspirere igen
• En børnekommune
• Anarki på den gode måde
• Sjove og skæve eksistenser

Tryghed:
• Transport rundt i byen; færdes trygt i byen
• Der har været uro, set udefra af andre
• Hvor er de unge efter deres uddannelse
• God integration
• Handler det mere om ”image”?

Skønhed:
• Kommunen skal sætte fokus på de smukke områder
• Skønne bygninger
• Dejlig græsrodsby

Kommentarer til værdier



Anbefalinger



Borgersamlingens foreløbige anbefalinger

• Anbefaling 1 Livet

• Anbefaling 2 Hvorfor vælge Albertslund? 

• Anbefaling 3 Et trygt sted at være

• Anbefaling 4 Erhverv, der skaber liv

• Anbefaling 5 Natur i Albertslund

• Anbefaling 6 Flere muligheder for bredere fællesskaber

• Ekstra Blandede boformer og grøn bebyggelse



ANBEFALING 1_LIVET

På tværs af alder

Spændende skoletilbud (innovation)

Skabe og bygge fællesskaber



Hvad handler denne anbefaling om? Og hvorfor er det vigtigt?

• Kultur, arrangementer, alt det fælles

• Både seniorliv, ungdomsliv, børneliv

• Café, og steder at opholde sig sammen; eks. skøjtebane 

• Natur i nærheden – brug naturen i hverdagen (aktiviteter eks. haletudser)

• Fællesskab igennem skole, fritidsordninger og foreninger

• Fællesarealer bruges af flere aldersgrupper →mindre kriminalitet

• Gode normeringer i daginstitutioner 

• Mindre institutioner (overskuelighed – nærvær, tryghed) 

ANBEFALING 1_LIVET



Indsatser og initiativer

1. Etablere mulige fællesarealer til brug af flere

2. Kulturinstitutioner ud i byrummet

3. Bygge legeplads

4. Ressourcer og nye bygninger til innovativ skoletilbud 

5. Aktiv brug af naturen i hverdagen 

6. Gøre naturen halv vild – fra vild til semi-vild; man skal kunne komme til naturen

7. Børnefesteugen noget alle i byen kender og kan lide - mere af det og det bliver nævnt meget tit, fordi det er 
noget specielt for Albertslund, men er kun tre dage om året 

ANBEFALING 1_LIVET



Anbefaling 1: Livet

Hvad kan vi særlig godt lide ved denne anbefaling? 
• Børnefesteuge – lang tid igen: en uge
• Idræt af alle slags; foreningsby
• Styrke hvordan man kan gøre det fortsat
• Fællesfaciliteter og arealer 
• (Forslag 7) Bevare børnefesteugen – kendt vidt og bredt; god måde at lære andre borgere at kende
• (forslag 5) Aktiv brug af naturen; udnytte naturen mere; inspirationsture
• (forslag 1) Buge fængselsgrunden til fællesarrangementer – byhistoriskhus; hus for alle; bygge på frivillighed; kan 

fængselsgrunden bruges til at binde byen sammen?

1

Hvad ville vi tage ud?
• Skøjtebanen kan evt. genovervejes
• Bedre vægtning mellem de formelle og uformelle møderum

2

Kommentar til titlen
• Det burde hedde ”det gode liv” generelt
• ”livet” lyder mærkeligt. Er det måske noget om hvordan livet skal leves bedst?
• ”Alles brug af byen” // → skriv anbefalinger fra både kommunens side og borgernes side

0



Hvad vil vi gerne tilføje?
• ”Det, der var en gang” – i dag mangler vi tid til at gøre det i et godt tempo; unge hænger på gaden
• Ressourcestærke familier
• Boliger til de unge så de kan blive boende efter studiet
• Få de unge til at blive
• Foreningerne i Albertslund 
• Albertslund skal lykkes med at flere børn går i folkeskolen – mødes på tværs af skolerne
• Skolerne får en bedre ry
• Steder at spise, sidde, opholde sig – fælles udendørsaktiviteter
• Arrangementer på tværs af alder
• Hvordan gør vi Albertslund interessant?
• Roskildevej gør byen interessant 
• (Forslag 3) Tænk legepladsen som fællesareal for alle
• Fælles byrum – ikke kun i offentlige institutioner; skabe rammer til at mødes i byrummet; fælles udeliv
• Jo mindre liv, jo mindre kriminalitet
• Busholdepladsen – det gode eksempel på et byrum, der bruges
• Konya kebab medbringer kriminalitet / cykeltyverier
• Opholdssteder for andre end børn, udflugtssteder→ muligheder for det i fængselsgrunden

3

Anbefaling 1: Livet (forsat)



ANBEFALING 2_HVORFOR VÆLGE ALBERTSLUND?

Hvorfor Albertslund? 
fællesskab

Grønne områder – det er 
det vi kan i Albertslund!

Socialt samværEn by for andre end børn – værdigt liv
Enormt trygt for børn at de kan cykle 

overalt i Albertslund

Kvalitets madmarkeder frem 
for skod madmarked pizza 

/kebab 

Enhjørning – et fabeldyr 
som har været sværest 

at aflive.



Hvad handler dette tema om? Og hvorfor er det vigtigt?

• Vores egen unikke fortælling om Albertslund - det fantastiske fællesskab, ikke laveste fælles nævner, men tilvalgt kvalitet

• Albertslunds værdier

• Fornyelse, skabelse af *drømmen*

• Ud af klodsen, bekæmpe ensomhed, imødekomme behovene af de nye familietyper

• Hvad savner vi, kan vi være med til at forme i Albertslund

• Værdigt liv

• Imødekomme samfundsproblemer (ensomhed, flere generationer)

• Husk - hvordan byder vi velkommen?

Tidshorisont
• På sigt gode grunde til at vælge Albertslund (bedste skoler, gymnasier for børn med diagnoser, bedste kommune med 

socialt ansvar, kommune med laveste kriminalitet)

• Lige nu er der billige grunde = økonomisk gevinst og mulighed for at præge det nye Albertslund

ANBEFALING 2_HVORFOR VÆLGE ALBERTSLUND?



Indsatser og initiativer

1. Skab plads til forskellige familietyper, erhverv og fællesskaber (37 familietyper)

2. Bebyggelse med grønne fællesrum og områder, gerne med åbning mod byen

3. Nytilflyttere skal have indflydelse på egen boligsituation via ”foreningsdannelse” og medskabere af vores byer, de nye 
landskaber – naturområder

4. Fælleshuse, sportshaller osv

5. Ny fortælling fra landsby til netværksskabende byrum

6. Grupperinger i den nye bebyggelser: planlæg jeres omgivelser m.v. sammen

7. Vend Albertslund city – byg om – blandet forretning + let erhverv m. boliger ovenpå!

8. Billige boliger

9. Alternativt byggeri: ”Kunstnerby”; borgerhuse til udvikling af nye fællesskaber

10. De små centrummer er vigtige ”hvor kan vi mødes og gøre noget på tværs?” også i de nye boligområder

11. Aktiviteter i midlertidige områder– spændende pointe

12. Finde tilbage til konceptet af ”bofællesskaber” – i dag er mange ensomme

ANBEFALING 2_HVORFOR VÆLGE ALBERTSLUND?



Anbefaling 2: Hvorfor vælge Albertslund?

Hvad kan vi særlig godt lide ved denne anbefaling?
• Natur, natur, natur
• Positive historier, vores egen unikke fortælling, skal fremhæves at Albertslund er noget særligt; fordomme og forestillinger 

danner byens ry – eksisterende fortællingen er baseret på andres oplevelser; den nye fortællingen skal baseres på 
Albertslunds borgeres verden og hverdagen

• Albertslunds sangen i tunnelen bidrager til den gode fortælling.
• Fællesskab med tilvalg af kvalitet
• Billigt at bo her, billige boliger til unge, flot by
• God transport med S-tog
• Centret kan både give energi, men også suge energi ud af lokalområdet fordi handlen/erhverv er samlet centralt

1

Hvad ville vi tage ud?2

Hvad vil vi gerne tilføje?
• Pænt og flot inde i boligområder, men vejene er kedelige og byen ser kedelig ud udefra, set fra vejene; man ser ikke 

naturen fra boligområder
• Den eksisterende by skal være indbydende for at tiltrække nye borgere til de nye bydele 
• Byen vender vrangen ud. Hvordan løser vi den udfordring?
• Infrastruktur, bedre bus på tværs af Vallensbæk til Ballerup til at udforske byen; flere busafgange
• Uddannelses- og erhvervsliv
• Dele- / lejecykelordning
• Cafeer til studiemiljø – lounge hvor man kan studere; studerende kan leve der og arbejde der; vi skal skabe plads til 

rådighed
• Noget, der holder på de mennesker, der kommer til byen, så der ikke er så meget udskiftning
• Præsentere nytilflyttere for alle boligområder – gode muligheder for at gå ind i foreninger

3

Kommentar til titlen
• Hvordan hænger anbefalingerne sammen rent kommunikativt?

0



ANBEFALING 3_ET TRYGT STED AT VÆRE

Mangfoldighed, diversitet, plads til alle

SamarbejdeKunne færdes alene
Børn kan cykle alene på 

stierne
Sammenhold

Samles om fælles aktiviteter



Hvad handler dette tema om? Og hvorfor er det vigtigt?

• Bedre kendskab til hinanden 

• Sammenhold, trivsel og omsorg for hinanden

• Det er et basalt behov, både for nuværende og kommende beboere

• Skaber gode rammer for livet

ANBEFALING 3_ET TRYGT STED AT VÆRE 



Indsatser og initiativer
1. Fleksible krav til nye indbyggere i boligområder (arbejde, alder, familietyper, etnicitet o.l.) se evt. på Tinbjerg

2. Bedre belysning + evt. overvågning af udsatte steder (centeret og kanalen)

3. Arbejde for at holde potentielt kriminelle (kommende) væk fra kriminalitet

4. Tale de gode sider af byen op

5. Opholdssted for udsatte borgere

6. Fixerum med bemanding (evt. varmestue)

7. Samarbejde med erhvervslivet, kommunen og boligforeninger om fritidsjob til udsatte unge

8. Mere synligt politi på gaden – SSP-samarbejde-natteravne o.l. 

9. Skabe ejerskab for byen hos de unge

10. Træhuse til alkoholikere

11. Mere belysning ved veje og stier – husk det i de nye områder

12. Områder og ungdomstilbud til unge efter 7.klasse, hvor de kan være – skaterbane, ungdomsskolen, klubber og aktiviteter

13. Åbne stationen op – mere lys og adgangsveje

14. Fritidsjob til udsatte unge

15. Man bliver ikke gladere af mere politi i gaden – ”usynligt”

ANBEFALING 3_ET TRYGT STED AT VÆRE



Anbefaling 3: Et trygt sted at være 

Hvad kan vi særlig godt lide ved denne anbefaling?
• Bedre belysning (både om dagen og om aftenen), overvågning
• Steder hvor vi mødes på tværs – tryghed kommer af at lære hinanden at kende så vi mindsker fordomme om de andre
• Stisystemerne

1

Hvad ville vi tage ud?2

Hvad vil vi gerne tilføje?
• Tidlig indsats overfor unge, der ikke har noget sted at tage hen efter SFO’en; 
• Bakkens hjerte, Rap Studie – de unge bliver hængende → flere lignende tilbud; lær af pædagoger fra kommunen; 

pædagoger på tværs af institutioner skal samarbejde - udvide fritidstilbud
• Hvordan kan der i byrummet skabes rum med bedre udsyn
• Skab intime rum og rum med udsyn; opholdssteder
• Tale de gode sider ved at bo i Albertslund op! De gode hyggelige ting.
• Fællesskaber forpligter, gøre noget selv
• Oplevet tryghed/utryghed
• Utryghed i centrum

3

Kommentar til titlen
• ”et trygt område”
• tryghed

0



ANBEFALING 4_ERHVERV, DER SKABER LIV

Erhvervsliv skaber liv

Håndværkere Akademikere 



Hvad handler dette tema om? Og hvorfor er det vigtigt?

• Vi vil gerne have fokus på hvad erhvervslivet skaber og understøtter i og for Albertslund

• Skal erhvervslivet primært være for Albertslundere? 

• Kig på temaet med vores værdier: natur, integration, fællesskaber, integration, tryghed og 
skønhed.

• Aktivt butiksliv

• Iværksætteri

• Arbejdspladser til alle (med korte og lange uddannelser), liv, inspiration, fællesskaber, branding af 
byen, stolthed, levende byrum. Også godt for miljøet

• Folk bliver boende

• Mere fritid

• Lokale arbejdspladser gør os mere uafhængige og også godt for miljøet

ANBEFALING 4_ERHVERV, DER SKABER LIV



Indsatser og initiativer

1. Gode skolekundskaber (fundamentet for et godt erhvervsliv i Albertslund)

2. Udbredelse af den positive historie om erhvervslivet (iværksætteri)

3. Attraktivt studiemiljø – cafeer med billig, god kaffe)

4. Opmærksomhed på at understøtte varieret erhvervsliv 

5. Blande boliger og erhverv

6. Flere uddannelser:
o Erhverv
o Kortere videregående

7. Læsepladser

ANBEFALING 4_ERHVERV, DER SKABER LIV



Anbefaling 4: Erhverv, der skaber liv
Hvad kan vi særlig godt lide ved denne anbefaling?
• Erhverv giver liv til byen – om dagen
• God ide men overvej placering ift. logistik og offentlig transport
• Overvej hvilke uddannelsesinstitutioner vi vil have
• Godt med mindre pendling

1

Hvad ville vi tage ud?
Forslag 3 og 7 kan godt sættes sammen

2

Hvad vil vi gerne tilføje?
• Variation af erhverv
• Bekymret for at der ikke er grundlag for erhverv; Albertslund er længere væk fra byen
• Skabe rammerum for små erhverv
• Hjælp iværksætteri, hjælp til at starte sin virksomhed fra kommunen eller frivilligcenter e.l.
• Der er ét centrum – kan vi have flere mini-centrummer fx flere cafeer, eller andre fællesskabende erhverv (spred 

erhvervslivet ud så det skaber liv)
• Der skal være et kundegrundlag og kritisk masse for at støtte nye små forretninger/opholdssteder
• Der er kun dagligvarebutikker og pizzarier i nord 
• Albertslund ligger meget tæt på byen så der er mange, der stadig pendler
• Når der bruges nyt skal der forpligtes til at skabe muligheder for erhverv – kan det ikke være selvstændigt skal det måske 

støttes
• Cykelsmed i Galgebakken er et godt eksempel
• Indbyd i lokalplaner at der skal skabes mulighed for at drive erhverv 
• Kan ejer-/lejerforeninger understøtte erhverv?
• Kan kommunen tilbyde gratis kontorpladser til startups / selvstændige - kunne være midlertidige eller gratis de første år
• Pas på med monopoler- H&M har overtaget et stort område
• Blande bolig og eerhverv også i centret

3



ANBEFALING 5_NATUR I ALBERTSLUND

Grønne vejområder.
Hvorfor kun brosten?

Familie og 
bevare det 

grønne

Nye boliger, butikker, erhverv på 
den gamle posthusgrund (er nu i 

høring)

Bevæge sig rundt i byen via stier og se det 
grønne

Dyrene er tæt på i hverdagen

Insekterne tilbage!

Familie og bevare det grønne



Hvad handler dette tema om? Og hvorfor er det vigtigt?

• Tæt på natur og dyr i hverdagen. Naturen kan / skal bruges i hverdagen til undervisning, løbeture, gåture

• Forøge i / af biodiversitet. Brande Albertslund på at være frontløber for biodiversitet. Fordom om 
Albertslund – beton → kræver opmærksomhed på byggematerialer

• En del af Albertslunds DNA

• Naturen er ikke adskilt og natur og grønne områder er vigtige for fremtiden og bæredygtighed

• Vi har brug for en kulturændring – vi er vant til stigende linjer og pæne græsparker

• Grønt / natur inspirerer og gør en glad

• Skov og grønne områder indbyder til hygge og samvær med familie og venner

• Befolkningsstigning udfordrer grønne områder

ANBEFALING 5_NATUR I ALBERTSLUND



Indsatser og initiativer

1. Vedligeholdelse

2. Gøre kanalen grønnere og renere → bedre cykel-, løbe- og gåture

3. Fællesskabsaktiviteter i Birkelundsparken ”fælled”

4. Bevare Vestskoven, Herstedshøje, Bjerget

5. Prioritere vild natur og biodiversitet:
o stop græsslåmaskinerne!
o Biodiversitet i haver
o ”Vild med vilje”

6. Grønne områder i nye boligområder (skov, vild natur, ikke græs) 

7. Opholdsområder i det grønne til alle – gerne overdækket

8. Udsmyk roskildevejen med natur, så man ved at nu er man nået til Albertslund-delen af Roskildevejen

9. Lokalt ejede byhaver (fællesskaber)

10. Flere skovbyer

11. Sedum-tage, grønne tage, tagfarm

12. Naturen indgår i bebyggelsen (en forpligtelse)

ANBEFALING 5_ NATUR I ALBERTSLUND



Anbefaling 5: Natur i Albertslund

Hvad kan vi særlig godt lide ved denne anbefaling?
• Natur indgår i bebyggelsen – forpligtelse
• Bevare natur, når man bygger; bevare Vestskoven mm
• Biodiversitet i haver
• Brande Albertslund med natur – biotopia i Birkelundsparken giver inspiration

1

Hvad ville vi tage ud?
• Noget græs skal slås, så det kan bruges til leg og boldspil 

2

Hvad vil vi gerne tilføje?
• Bedre info omkring hvor naturen erstattes af byggeri
• Bevare cykelstierne
• Forskellige initiativer igangsat fra ministerier (kirkegårde, legepladser)
• Kommunen er aktør ligesom haveejerne → ege biodiversitet
• Del af planlægningen i de nye boligområder; pas på at vi ikke fjerne grønne områder når der laves lokalplaner
• Både bevare natur og lade den vokse vildt
• Plante buske, træer, som ikke kræver for meget vedligehold
• Naturen giver godt børneliv
• Byg mindre tæt og giv plads til naturen
• Stil krav om en vis procent grønt når der bygges nyt
• Plante noget der kan høstes, spises, bringer folk sammen
• Mere lys i skov og park så der skal løbes i mørket – smart lys, så man både kan nyde lys og mørk
• Naturen kan også være på tage og vægge
• Fængselsparkens natur skal bevares
• Cykelbro over Roskildevej ligesom cykelstien ved Fisketorvet i Kbh

3

Kommentar til titlen
• Liv i naturen og naturen, hvor der er liv
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ANBEFALING 6_FLERE MULIGHEDER FOR BREDERE 
FÆLLESSKABER

Netværksudvidelse Grønne fællesskaber
Fælleshuse 

arrangerer sociale sammenkomster

Buddy’er hjælper nytilflyttere med at 
få nye fællesskaber Fællesskaber på tværs og medejerskab



ANBEFALING 6_FLERE MULIGHEDER FOR BREDERE 
FÆLLESSKABER

Hvad handler dette tema om? Og hvorfor er det vigtigt?

• Integrering af fællesskaber, udveksling af viden mellem fællesskaberne, blanding af eksisterende og nye fællesskaber. 

• Skabe rammer for de nye: kommunikation, samvær, lokale steder og grupper, ideudveksling og –udvikling mellem byområder, platforme for 
ideudveksling, foreningsliv + nye initiativer

• Dig og mig fællesskabet kontra os og dem - hygge, plads til ”de skæve” 

• Attraktivt for nytilflyttere - stærk tiltrækning

• Foreningsliv

• Tilgængelighed

• Integrering gennem fællesskaber

• Hvordan får vi som (med-)borgere adgang til hinanden?

• Folkedannelsen er vigtig for byen



Indsatser og initiativer

1. Flere fælleshuse – 1 hus til 5 boliger – blandet ejer- og lejerbolig. Fælleslokaler og områder, ”hjertehuse”

1. Pjece til nytilflyttere fra de nye fælleshuse. Tilbud til nytilflyttere at få tildelt en buddy som er en privat borger, der frivilligt vil 
hjælpe dem med at integrere sig i byen

2. Platform for kommunikation mellem ildsjæle (evt. netportal gennem kommunens hjemmeside eller fællesmødested) hvor vi 
bakker hinanden om de nye initiativer?

3. Alle fællesskaber skal være frivillige så man selv kan vælge til og fra efter behov.

4. Politisk prioritering af fællesskaber

5. Penge til kulturinstitutioner, tilskud til højskoleophold

6. Attraktive skoler og uddannelsesinstitutioner

7. Pop-up aktiviteter fx midlertidige bænke og borde

8. Skabe muligheder for at de borgere, der flytter hertil skal være med til at forme byen og livet her

9. Bruge eksisterende bygninger (tomme institutioner og beboerlokaler)

10. Udvikling af lokale borgerinitiativer (formelle som uformelle) og nye emner for aktiviteter

11. Klubaktiviteter for unge 

ANBEFALING 6_ FLERE MULIGHEDER FOR BREDERE 
FÆLLESSKABER



Anbefaling 6: Flere muligheder for bredere fællesskaber

Hvad kan vi særlig godt lide ved denne anbefaling?
• Bygge attraktivt – tiltrækker forskellige typer familier
• Godt med velkommen til nytilflyttere; Buddy til nyttilflyttere; nytilflyttere får en kontaktperson ved tilflytning
• Både noget nært men også huske intro til hele byen; 
• I Albertslund er der plads til alle
• Prioritere det politisk
• Nye bebyggelser → lodtrækning (alder, uddannelse, familie → interessant løsning)

1

Hvad ville vi tage ud?
• Forslag 2 – kommunen skal ikke drive den, men måske stille muligheden til rådighed
• Hvad betyder politisk prioritering af anbefalingerne?

2

Kommentar til titlen
• Bredere fællesskaber

0



Flere muligheder for bredere fællesskaber
Hvad vil vi gerne tilføje?
• Udnytte bedre: bruge Birkelundgård mere – blande aktiviteter ung og klassisk musik for at tiltrække unge og gamle; 

udvide brugen af eksisterende tilbud
• Bruge eksisterende fællesskaber til at skabe nye fællesskaber; frivilligcenter skal være mere kendt
• Fællesskaber i naturen
• Stille krav til støttede foreninger om at bidrage til fællesskaber
• Fængsels placering kan skabe byer i stedet for syd/nord opdelingen
• Fællesskaber skal ikke være tvang
• Opfordre foreninger, virksomheder mm til at åbne op – spisninger og aktiviteter
• Del faciliteter og bruge dem
• Åbne tilbud; fx løbeklub
• Fordel tilbud – en forening både har aktiviteter i syd og nord
• Et sted, man kan finde hjælp som nytilflytter – fx en gruppe, der omborder til byen; en velkomstpakke; hvor man kan 

blive hørt
• Forening: lære at dyrke mikrogartneri, grønttorvs dag med lokale værter
• Fællesplatform til erfaringsudveksling – mellem foreninger; mellem bydele, mellem ejer-/lejerforening; større 

foreningshus; samlingssteder fx et par gange om året (bygning M)
• Forskellige boligformer (ejer, lejer, andels) giver mangfoldighed og fællesskaber på tværs
• Seniorboliger er pt. små boliger→ ghettosering → anbefaling: boliger af 100 m2
• Buddy-ordning mellem unge og gamle (senior/unge)
• Fællesskaber på tværs af bebyggelserne
• Kulturlivet i fokus – børn, unge og ældre
• At kunne side med i grundejerforeningen

3



EXTRA _BLANDEDE BOFORMER OG BÆREDYGTIGT BYGGERI

Hvad handler denne anbefaling om? Og hvorfor er det vigtigt?

• Blanding af boliger (både to- værelser og større) → variation i arkitekturen

• Varieret niveau i bygningers højde

• Mulighed for flere forskellige befolkningsgrupper

• ”Grøn bebyggelse”

• Undgå at vi bliver små byer i byen! Diversitet er vigtigt

• Nedbryde opdelingen af byen:
o Som den er nu
o Som fokus i den kommende udvidelse af byen

• Udsigt udfordres

• Seniorboliger – lukker sig om sig selv (DEM & OS)//→ hellere dig og mig

• Blandet bebyggelse – blandede størrelser tiltrækker dem der har råd til det

• For at forhindre ghettoudvikling

• Det giver mulighed for mangfoldighed, balance, befolkningsgrupper imellem



EXTRA_BLANDEDE BOFORMER OG BÆREDYGTIGT BYGGERI

Indsatser og initiativer

1. Det lave, tætte byggeri kontra højhuse

2. Bæredygtig – lav bebyggelse = Albertslund DNA

3. En kombination af ejer, lejer og andelsboliger

4. Blande generationer så de får gavn af hinanden

5. Energiformer, isolering, energibesparelse, foranstaltninger 

6. x-antal bebyggelse m2 bebyggelse, skal der være

7. x-antal m2 grønne områder, biodiversitet

8. Grøn vedvarende energi

9. Bæredygtigt byggeri – fx brug af træ og genbrugsmaterialer

10. Ny byudvikling med respekt for det eksisterende

11. Arkitekturpolitikken skal følges eller genoplives både ift udseende og type – det skal være varieret → fremtidssikret

12. Skabe mødesteder på tværs af byen – attraktioner kaffesteder, høns, en bænk, kultursteder, legepladser, parker, hvor man har lyst til at samles på 
tværs af kommunen

13. Man må gerne bygge i højden men ikke højhuse

14. For at tiltrække stærkere, ressourcestærkere familier, skal  der være billige boliger



Kommentar til titlen
• Blandede boformer og byggeri
• Bæredygtigt byggeri; kvalitetsbyggeri
• 13 Arkitekturpolitikken skal følges eller genoplives både ift udseende og type – det skal være varieret 

→ fremtidssikret

Ekstra anbefaling: blandede boformer

Hvad kan vi særlig godt lide ved denne anbefaling?1

Hvad ville vi tage ud?2

Hvad vil vi gerne tilføje?
• Perspektivet skal være fra børnehøjde – hvordan bliver børnene nogle gode borgere?
• Seniorboliger blandes med andre typer boliger (eksempler fra Amsterdam)
• Blandede boliger er vigtige så man får medansvar for medmennesker
• Øge tryghed bland ældre, fordi de kender hinanden
• Max 5 etager i byen
• Byg både lavt og højt – brug terrassering ellers er der ikke plads til udvikling
• Byf ikke grimt og lukket, hvor man kører ind og kører ud (som Kvickly)
• Byggeri ved fængsel skal matche det eksisterende

3
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Afstemning



Afstemningens resultater
Ved afslutningen af borgermødet blev både borgersamlingens medlemmer og de fremmødte borgere bedt, om at stemme på 
de max. 3 anbefalinger, de vurderer, er vigtigste ift. at skabe fremtidens Albertslund. 
Her kan du også se afstemningens resultater.

Anbefalinger i prioriteret rækkefølge:

1. Flere muligheder for bredere 
fællesskaber (55%)

2. Hvorfor Albertslund? (48%)

3. Blandede boformer og grønne 
byrum (45%)

4. Et trygt sted at være (41%)

5. Erhverv, der skaber liv (41%)

6. Natur (34%)

7. Livet (24%)


