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KÆRE MEDLEMMER – det er igen blevet tid til at give jer en lille opdatering på det seneste 
kommunalbestyrelsesmøde, hvor vi igen var tilbage i kommunalbestyrelsessalen dog med 
afstand og kun med gruppeformændene rundt om bordet.  

Placeringen af AMC (Albertslund Motorsports Center) var naturligvis 
aftenens helt store sag. Som I nok har bemærket i de lokale medier, 
blev der aftenen inden vores møde indgået en aftale mellem alle partier 
i kommunalbestyrelsen med undtagelse af Dansk Folkeparti. Aftalen er 
meget lig det ønske og den opfordring, vi meldte ud i vores 
pressemeddelelse for 4 uger siden.  

Vi anbefalede at droppe planerne om AMC på stadion og i stedet bruge 
ressourcerne på at finde en anden og bedre løsning. Derfor kan man 
godt kalde det en konservativ sejr, at vi på den måde lykkedes med at 
trække den øvrige kommunalbestyrelse og herunder særligt 
Socialdemokratiet i samme retning. Vi har dermed fået gennemført den 
ønskede politik og det er samtidig tydeligt, at det var os, som gik forrest og Socialdemokratiet 
står tilbage som den store taber til trods for den indgået aftale.  

Aftalens detaljer går i alt enkelthed ud på, at der nu laves et skitseprojekt med AMC i Hyldager 
Bakker, hvor AMC kører på el og at kommunen med dette udgangspunkt går i forhandling 
med Erhvervsstyrelsen med henblik på at skabe mulighed for, at AMC kan blive liggende, hvor 
de ligger i dag. Samtidig droppes planerne om at placere AMC på stadion. 

I Albertslund Kommune har vi en borgerrådgiver, som man kan gå til og få hjælp, hvis man 
finder at kommunens behandling af ens sag eller afgørelse ikke er belyst og korrekt behandlet 
i forhold til forvaltningsloven og andre lignende bestemmelser. Hvert år får 
kommunalbestyrelsen en årsberetning fra borgerrådgiveren, som giver en status over sager 
samt udviklingspotentiale i forhold til, hvordan forvaltningen kan lære af de fejl, der sker i 
sagsbehandlingen. Borgerrådgiverens arbejde medvirker alt i alt til, at kommunalbestyrelsen 
har en fornemmelse af, hvordan vi som kommune lykkes med at agere professionelt og 
korrekt som offentlig myndighed. På mødet behandlede vi årsrapporten. 

Naturplan 2020 blev sendt i høring. En plan der omhandler 20 konkrete forslag til at skabe 
mere natur og biodiversitet i Albertslund Kommune. Lars redegjorde for, at vi ønskede at der 
var et større fokus på Store Vejleå og arealerne omkring denne, som er en undervurderet 
naturperle i vores kommune.  



Ellers gik mødet med at godkende flere anlægsarbejder, som grundet Covid-19 er fremrykket. 
Det handler om renovering og istandsættelser af festsalen i Kongsholmscenteret, renovering 
af skoler, daginstitutioner og legepladser såvel som nyt slidlag på cykelstien på Roskildevej i 
begge retninger.  

Jeg vil til slut ønske jer alle en rigtig god sommer. Jeg håber, at I får god tid til at slappe af og 
nyde tid med jeres kære. Det er vigtigt, at vi alle bliver ladt op med ny energi, således vi er klar, 
når den politiske sæson igen starter op. Byen har brug for os og gør vi os alle umage med at 
deltage aktivt i byens liv og herunder markere os med konservative meldinger, skaber vi det 
bedste fundament for konservativ fremgang ved KV21. 

/Nils Jul Gjerlev, kommunalbestyrelsesmedlem  


