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KÆRE MEDLEMMER – det er igen blevet tid til at give 
jer en lille opdatering på det seneste 
kommunalbestyrelsesmøde, som blev afholdt i 
tirsdags, hvor der var flere interessante emner på 
dagsordenen, som jeg vil berette lidt om. 

Tendensen med rigtig mange tilhører til 
kommunalbestyrelsens møder slår fortsat igennem, og 
i går var ingen undtagelse. Forældre fra byens 
institutioner var der for at invitere os politikere til 
dialogmøde og med opfordring til at se udenom 
dagtilbuddene og børnene, når der skal findes 
besparelser i det kommende budgetkatalog. Nævnt 
blev også, at man gerne ville betale mere i skat. For 
hver gang jeg hører en sådan bemærkning, glæder jeg 
mig over den aftale, vi indgik med budget 2018 om, at 
skatten skal holdes i ro frem til og med 2020 – aftalen 
må vi inden længe søge at få forlænget. Det vil glæde 
mange borgere i Albertslund.

Ellers var det sagen om lukning af Rosenly, sagen om 
Radiostationen og miljøstyrelsens tilbagetrækning af 
fredsskovskonstatering, der trak forældre, 
bestyrelsesrepræsentanter og skovaktivister til vores 
møde.  Lukningen af daginstitutionen Rosenly er en alvorlig og trist sag. Det er særlig alvorligt, 
når vi svigter børn og forældre, der med rette kunne forvente, at vi tog hånd om dem. Men det er 
efter pædofilisagen i 2017 ikke lykkedes at få et tilfredsstillende fagligt miljø i institutionen, hvor 
børnene kan trives og udvikle sig og det har så ført til lukningen. Der var ikke anden udvej, hvilket 
kun Enhedslisten ikke havde forståelse for. De forsøgte i stedet at inddrage debatten om 
minimumsnormeringer, hvilket jeg fandt særdeles upassende. Kommunalbestyrelsen må nu gøre 
os umage med at følge op på, hvorledes det går børnene, når de er kommet på plads i de nye 
institutioner, ligesom vi må sikre, at der gøres brug af den viden en sådan sag har genereret – det 
handler ikke mindst om, at kommunalbestyrelsen og herunder, at Børne- og Skoleudvalget lang 
tidligere underrettes, når der er problemer i en institution, lige såvel som at forældrene skal 
underrettes tidligere. 

Som I nok ved, modtog kommunen sidst i april en afgørelse fra Miljøstyrelsen, hvoraf det fremgik, 
at der var konstateret fredskov på Radiogrunden, hvilket medførte at planenerne om boligbyggeri 
blev lagt i graven. Sagen blev dog senere vendt på hovedet, idet det har vist sig, at miljøstyrelsen 
ikke har lavet partshøring af alle implicerede parter herunder ejendomsselskabet Norden, som 
ejer grunden og Albertslund Kommune. 
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Det har borgmesteren og forvaltningen gjort miljøstyrelsen bekendt med, ligesom man i en 
skrivelse har anført forskellige betragtninger af sagen, som man finder at Miljøstyrelsen ikke har 
inddraget i deres vurdering. Dette har så ført til, at konstateringen om fredskov er trukket tilbage. 
Det var man bestemt ikke begejstret over blandt ”Skovens venner” og herunder Enhedslisten. Det 
blev anført, at borgmesteren ikke havde handlet i kommunens interesse, ligesom man fandt, at 
der skulle have været langt mere åbenhed om denne nye udvikling af sagen. Det sidste kan der 
være noget om. Men selvfølgelig skal reglerne overholdes og der skal ske partshøring, det tror 
jeg, ligesom også borgmesteren anførte, ville være det udgangspunkt ”Skovens Venner” havde, 
hvis den første afgørelse var gået dem imod. Nu må vi så afvente og se hvad der sker, når sagen 
på ny er behandlet.

Vi vedtog også en ny vision og anbefalinger til strategi for Roskildevej. Der er vist ingen tvivl om, 
at den ikke repræsenterer vores by på den måde, vi kunne ønske. Derfor er det også glædeligt, 
at vi politisk tager initiativ til at få vejen og områderne omkring denne gjort mere grøn. Visionen 
har 4 målsætninger, som er – at sikre fortsat god fremkommelighed – skabe et grønt og 
overskueligt vejrum – nedbringe generne fra trafikstøj – bruge belysning, hegn og skilte som et 
aktiv. Flere, der var imod forskønnelsen, argumenterede for, at det handlede om, at man ville lave 
vejen om til en ensporet vej og nedsætte hastigheden væsentligt. Det frygter jeg ikke er tilfældet, 
selvom jeg godt ved, at idéen har været nævnt af enkelte partier. Men for mig siger det sig selv, at 
en sådan beslutning vil være i konflikt med den første målsætning om at sikre fortsat god 
fremkommelighed. Derfor stemte vi også for, da vi er enige i, at Roskildevej har brug for 
fornyelse.

Brug for fornyelse har også svømmehallen ved Herstedvester Skole, som blev lukket ned for nu 
10 år siden. Det har ligget os i meget på sinde at finde en løsning med den gamle svømmehal, 
der alt for længe har fået lov at stå hen og forfalde. Med budget 2019 fik vi sammen med de 
øvrige budgetpartier vedtaget at sætte penge af, således at der kunne laves en undersøgelse af 
fremtidige anvendelsesmuligheder af hallen og tilhørende prisoverslag. Der kom forskellige 
forslag, og for alle var det gældende, at uanset hvad der skulle ske med hallen, ville det blive 
dyrt. Det var for de fleste lidt overraskende, at prisen på at genetablere en svømmehal ikke var 
højere end tilfældet og personligt førte det til, at jeg måtte genoverveje mine tidligere 
betragtninger om, at vi havde rigeligt med svømmekapacitet i vores kommune. Det er jeg ikke 
længere så sikker på, og det mener jeg bør undersøges nærmere. Med i betragtningen skal 
indgå vores andre svømmeanlæg, som jo også har en del år på bagen. Med indstillingen i går 
blev det vedtaget, at sagen oversendes til de kommende budgetforhandlinger, og at der arbejdes 
videre med tre af de foreslåede muligheder, som er – at hallen genetableres som svømmehal, at 
hallen laves om til en fleksibelhal til brug for skoleidræt og andre sportsgrene eller at hallen laves 
om til et aktivitetscenter, hvor der kan køres på skateboard mv i et råt lokale. Sidstnævnte forslag 
kom jeg i kommunalbestyrelsen til at kalde for ”hat og briller” – undskyld. Men jeg undrer mig 
over, at man vil have noget sådan med i den videre behandling. Kommunens situation taget i 
betragtning må det først og fremmest handle om at lave faciliteter, som tilgodeser flest mulige, 
det være sig svømmere, skoleelever og andre idrætsklubber – det handler alt sammen om, at vi 
gerne vil have mere sunde borgere og en bedre sundhedsprofil, såvel som det, at vi langt fra er i 
mål med at få indført den bevægelse i folkeskolen, som var en del af folkeskolereformen. Det 
skal siges, at aftenens beslutning kun var et lille skridt på vejen mod fornyelse af hallen, da det 
kræver vilje blandt politikerne til at prioritere sagen blandt mange andre, når 
budgetforhandlingerne går i gang.  
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Til slut vil jeg nævne, at der etableres pendlerparkeringspladser på Aldi-parkeringen tæt op mod 
banen for at imødekomme efterspørgslen på parkeringspladser til de togrejsende. Måske det lige 
var noget du af og til mangler. Det var, hvad jeg havde valgt at bringe i sidste indlæg inden 
sommerferien. Brevet er skrevet på terrassen med fuglefløjt i haven og en god kop kaffe. Jeg 
ønsker for dig og dine kære, at du må få en rigtig skøn sommer med lignende gode stunder. 

Vi har alle brug for at tage en pause, således at vi kan være klar til en ny spændende politisk 
sæson efter sommerferien. Vi starter hårdt ud med budgetforhandlingerne – det bliver helt sikkert 
rigtig spændene og en stor mulighed for, at vi i Det Konservative Folkeparti kan sætte nogle 
solide aftryk på vores kommune. God sommer.

/Nils Jul Gjerlev

Medlem af kommunalbestyrelsen
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