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KÆRE MEDLEMMER- Endnu et digitalt kommunalbestyrelsesmøde og endnu et bevis på, at 
Danmark stadig er midt i Covid-19 krisen, dog er vi på vej mod et væsentligt mere åbent samfund 
end vi har set de sidste 2 måneder.

Tilbage til kommunalbestyrelsesmødet som var fyldt med politik og gode 
debatter. Jeg har valgt ikke mindre en syv punkter fra dagsordenen som jeg 
vil give en kort kommentar.

Forslag fra R, Å og Ø om Albertslund kommunes samarbejde med 
private firmaer. Igen fristes man til at sige, var Ø på korstog mod de 
private virksomheder og igen skulle Albertslund gå forrest. Denne gang var 
det virksomheder der var ejet af personer med konkurser og virksomheder 
der ikke betale ”en rimelig skat”. Egentlig har jeg fuld forståelse for, at man 
ikke skal hoppe lige ind i et samarbejde med en personkreds som er 
kendte ”konkursryttere”, men det var bare ikke det det drejede sig om. Det 
var det faktum, at var du gået konkurs så var du et skidt menneske, betalte 
du ikke en rimelig skat, i øvrigt, hvad er en rimelig skat? Nå men betalte du 
ikke var du ikke en der skulle kunne handle med Albertslund. Vores holdning er klar, så længe du 
overholder landets regler og love, så kan man komme i betragtning som samarbejdspartner, hvis 
kvalitet og priser er i orden. Forslaget blev nedstemt.

Helhedsplan for Herstedvestervej. Endelig kan man sige, kommer der en løsning på de 
udfordringer der er specielt i den sydlige del af vejen, udkørslen fra Egelundsvej. Sagen har været 
drøftet i flere år og forvaltningen har i samarbejde med rådgivere, politi og andre eksperter fundet 
frem til en læsning der enstemmigt blev vedtaget.

Endelig vedtagelse af Masterplanen for Hersted industripark. Efter næsten et års arbejde fra 
forvaltningen med utallige møder med de 106 grundejere er der kommet en masterplan for hvad 
der kan ske med det hæderkronet industriområde. Der er nu politisk givet adgang til at 
transformere Industri til Erhverv og med plads til mange tusinde boliger. Nu er det så op til 
udviklerne/ejerne af sætte gang i denne transformation. Der er stor interesse for at udvikle 
området, spørgsmålet er – følger der investorer med? Under alle omstændigheder så bliver det 
spændende at følge.

Igangsætning af plangrundlag for boliger på Smedeland 8a. Første egentlige byggesag i 
Hersted industripark. Der er tale om, at bygningen som Bo-Vest senest har benyttet, bliver 
omdannet til 195 boliger af forskellig størrelse spændende mellem 1 værelse til fi re værelser. 
Første ændring i området tæt på, hvor den nye Letbane station skal ligge.

Igangsætning af analyse af potentielle tilflytter. Som Vi på skift har skrevet om, så ligger der 
planer om at Albertslund skal vækste fra godt 28 000 borgere til 40 000 borgere og får at finde ud 
af, om det kan ske, vil forvaltningen sætte en analyse i gang om det kan lade sig gøre. De har nu 
fået kommunalbestyrelsen godkendelse at starte processen, det bliver spændende at se resultatet.



Godkendelse af juridiske krav ved udbud af håndværkerydelser. I forbindelse med budgettet 
for 2019 skulle der spares på indkøb og i den forbindelse skulle alle håndværkerydelser i udbud. 
Første forsøg blev afvist af kommunalbestyrelsen, for her ville man arbejde med kun to 
virksomheder, som skulle dække alle de afgrænsede fagområder (VVS, Maler, Smede, osv.) Der er 
et flertal i kommunalbestyrelsen som ønsker at mindre lokalforankret virksomheder skal kunne 
byde og vinde opgaver for kommunen. For at sikre at vi ikke kom i strid med udbudslovgivningen 
havde forvaltningen bedt om et juridisk svar på, om vores kommende udbud var indenfor lovens 
grænser. Det var den næsten, udbudsmaterialet bliver nu færdiggjort så man kan få indhentet 
tilbud og vælge leverandør.

Sidst men ikke mindst så var der to lukkede sager på dagsordenen vedrørende salg af grunde. 
Den ene omhandler salg af Roholmsparken, eller et byggefelt. Det skal bruges til almene 
seniorboliger i form af et senior bofællesskab. Her blev forvaltningen bemyndiget til at starte 
processen så vi kan få bygget nogle flere senior boliger. Den anden sag, var salg af hotelgrunden, 
ja sådan en har vi også12, grunden ligger lige op til Albertslund vej tæt ved det nye gymnasium, 
det er VUC som har planer om at flytte fra de gamle lokaler i Vallensbæk og som ønsker at komme 
tættere på gymnasiet og den kollektive trafik, så her passer grunden perfekt til dem. Der var 
enighed i kommunalbestyrelsen om, at lade processen starte i håbet om, at VUC ender med at 
købe grunden og bygge nyt uddannelseshus på stedet.
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