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KÆRE MEDLEMMER – Årets sidste 
Kommunalbestyrelsesmøde blev et historisk kort 
møde, hvor de største debatter kom på nogle mindre 
dagsordenspunkter såsom tilskuddet til 
Agendacenteret, som egentlig blot var tænkt som en 
orienteringssag, da der ”blot” var tale om en bevilling 
indenfor det takstfinansieret område og ikke tilskuddet 
til selve driften. Men de forskellige partier fik luftet sine 
synspunkter og det var ok. Vi stemte imod tilskuddet 
med den begrundelse at Agendacentret i dag er mere 
forretning end en græsrodsbevægelse og fordi, at 
Miljøet i dag er på den nationale dagsorden og dermed 
åbner op for, at Agendacentret kan udvide sin 
forretning ud over Albertslund kommune.

Det punkt der politisk var det mest spændende var 
punktet om, om Albertslund skulle sælge en grund til et 
bofællesskab for fysisk og psykisk handicap. 
Bofællesskabet Storkøbenhavn har været i dialog med 
kommunen og efter lang tid kom sagen på 
dagsordenen i tirsdags. Det der gør sagen speciel for 
os er, at Socialdemokraterne kom i mindretal og 
dermed blev sagen vedtaget. Ingen tvivl om, at i denne 
sag har lobbyismen vist sin effektivitet. Uden lobbyisme var sagen aldrig blevet vedtaget.

Status her og nu er, at der skal indgås en udviklingsaftale mellem Bofællesskabet Storkøbenhavn 
og Albertslund før der sker noget i sagen. Det vigtigste er, at det nu er blevet muligt at få etableret 
dette bofællesskab og dermed også skaffe arbejdspladser til Albertslund.

Som nævnt kom socialdemokraterne i mindretal og det vil de komme i flere sager i de næste par 
år. Deres støttepartier vil vise sig som mindre egnet når der for alvor skal drøftes sager som AMC 
og byfornyelse.

Hvis vi spiller vores kort rigtigt, så er der mulighed for at få indflydelse politisk indenfor disse 
sager og andre Konservative mærkesager. Det bliver nogle spændende to år inden næste valg.
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