Budgetkatalog	
  2016	
  for	
  Albertslund	
  kommune	
  til	
  høring	
  ang.	
  Klubområdet.	
  
	
  
Mikenta	
  vil	
  gerne	
  give	
  sig	
  til	
  kende	
  når	
  det	
  kommer	
  til	
  klubområdet	
  i	
  Albertslund	
  kommune.	
  
	
  
Mikenta	
   ønsker	
   at	
   byde	
   ind	
   med	
   kompetencer	
   inden	
   for	
   arbejdet	
   med	
   børn	
   og	
   unge	
   i	
  
Albertslund	
   og	
   på	
   Vestegnen.	
   Vi	
   er	
   klar	
   og	
   tilbyder	
   et	
   forpligtende	
   og	
   professionelt	
  
samarbejde	
  sammen	
  med	
  andre	
  klubber,	
  institutioner,	
  foreninger	
  og	
  Albertslund	
  kommune.	
  
	
  
	
  

Mikenta	
  

Mikenta	
  er	
  med	
  sine	
  25	
  år	
  på	
  bagen	
  en	
  fast	
  institution	
  i	
  Albertslund	
  og	
  på	
  Vestegnen	
  i	
  det	
  hele	
  
taget.	
  Mikenta	
  er	
  en	
  professionel	
  forening,	
  som	
  er	
  vant	
  til	
  forpligtende	
  samarbejder,	
  og	
  lever	
  
op	
   til	
   en	
   høj	
   standard.	
   I	
   2015	
   startede	
   vi	
   et	
   stort	
   samarbejde	
   op	
   med	
   Bryd	
   Tavsheden	
   –	
  
forening	
   for	
   voldsramte	
   børn.	
   Dette	
   understøtter	
   vores	
   professionalisme	
   og	
   anerkender	
  
arbejdsgangen	
  i	
  Mikenta.	
  	
  
	
  
Mikenta	
  ligger	
  på	
  Roskildevej	
  14G,	
  2620	
  Albertslund.	
  	
  
Her	
   har	
   vi	
   ligget	
   siden	
   januar	
   2010.	
   	
   Klubben	
   besidder	
   1200	
   m2	
   –	
   i	
   store	
   lyse	
   lokaler,	
   med	
  
toilet	
  og	
  badefaciliteter.	
  I	
  klubbens	
  hjerte	
  er	
  der	
  et	
  opholdsrum,	
  med	
  bordfodbold,	
  storskærm	
  
og	
  sofaarrangement.	
  
	
  
I	
  Mikenta	
  er	
  træning	
  den	
  absolutte	
  kerne	
  men	
  det	
  sociale	
  fællseskab	
  sætter	
  rammen	
  om	
  det	
  
hele.	
  Hos	
  Mikenta	
  kan	
  du	
  dyrke	
  Thaiboksning,	
  MMA,	
  Yoga,	
  Crosstræning,	
  Hip-‐Hop	
  og	
  Zumba.	
  	
  
	
  
Mikenta	
  leverer	
  kvalitet	
  inden	
  for	
  træning,	
  undervisning,	
  sociale	
  arrangementer,	
  og	
  arbejdet	
  
med	
   børn	
   og	
   unge.	
   	
   En	
   pejling	
   om	
   hvorvidt	
   Mikenta	
   lever	
   op	
   til	
   ovenstående	
   kan	
   ses	
   i	
   et	
  
medlemstal	
   blandt	
   børn	
   og	
   unge	
   som	
   efter	
   den	
   nye	
   skolereform	
   på	
   landsplan	
   er	
   faldet	
   med	
  
10%	
  i	
  klubber,	
  og	
  foreninger	
  –	
  hos	
  Mikenta	
  er	
  netop	
  dette	
  tal	
  STEGET	
  med	
  10	
  %.	
  	
  
Mikenta	
  har	
  fat	
  i	
  en	
  masse	
  unge,	
  og	
  der	
  bliver	
  arbejdet	
  meget	
  på	
  at	
  de	
  unge	
  skal	
  være	
  en	
  del	
  af	
  
et	
   sundt	
   fællesskab.	
   Vi	
   beviser	
   år	
   efter	
   år,	
   at	
   det	
   professionelle	
   og	
   forpligtende	
   arbejde	
   som	
  
bliver	
  lagt	
  for	
  dagen	
  bærer	
  frugt.	
  	
  Vi	
  bygger	
  vi	
  bro	
  mellem	
  alle	
  nationaliteter,	
  og	
  alle	
  sociale	
  
lag.	
   	
   Vi	
   har	
   plads	
   til	
   alle	
   typer	
   og	
   opbygger	
   personligheder,	
   guider	
   dem	
   den	
   rigtige	
   vej	
   både	
  
inden	
  for	
  sport,	
  men	
  også	
  i	
  livet.	
  
	
  
	
  
	
  
Mikenta	
   vil	
   godt	
   gøre	
   opmærksom	
   på	
   at	
   vi	
   er	
   her	
   og	
   vi	
   er	
   klar,	
   og	
   vores	
   lokaler	
   er	
   ledige	
   hver	
  
dag	
  i	
  tidsrummet	
  10.00	
  –	
  16.00.	
  
	
  
Vi	
  har	
  folk	
  med	
  kompetencer	
  og	
  uddannelser	
  –	
  Og	
  vigtigst	
  af	
  alt	
  så	
  har	
  vi	
  allerede	
  fat	
  i	
  de	
  unge,	
  
de	
  lytter	
  til	
  os	
  og	
  tager	
  os	
  seriøst.	
  	
  
	
  
Vi	
   vil	
   derfor	
   gerne	
   opfordre	
   til	
   møde	
   omkring	
   hvorledes	
   vi	
   skal	
   indgå	
   i	
   2016	
   budgettet	
   i	
  
Albertlund	
  på	
  Klubområdet.	
  
	
  
	
  
	
  
De	
  bedste	
  hilsner	
  
	
  
Mikenta	
  	
  
	
  
/	
  Ved	
  Steffen	
  Weise	
  -‐	
  Daglig	
  leder	
  
mail	
  :	
  sw@mikenta.dk	
  -‐	
  tlf	
  :	
  4096	
  0825	
  

Naturcenter Herstedhøje d. 1. juli 2015
Til Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune

Høringssvar vedrørende budgetkatalog 2016 – forslag 2.14 ”Nedlæggelse af naturskolen”
Tak for muligheden for at afgive høringssvar.
Efter Vestskovens Naturskole sidste år flyttede fra Pedersborggård til Naturcenter Herstedhøje har skolerne
igen taget tilbuddet til sig, og der er fuld aktivitet på Naturskolen. Det kommende skoleår er allerede godt
booket og brugerne, som har benyttet tilbuddet efter årsskiftet har været yderst tilfreds med de nye tilbud
(se lærernes/pædagogernes udtalelser i deres evalueringer- BILAG 1).
Naturskolen tilbyder målstyret naturvejledning og læringsforløb, hvor flere af tiltagene i skolereformen
opfyldes, fx i form af Åben Skole, understøttende undervisning, trivsel, bevægelse i undervisningen og den
fagfaglige fordybelse. Naturvejledningen finder ikke kun sted i Vestskoven og området omkring
Naturcenteret, men der tilbydes også forløb på og ved skolernes arealer, hvilket betyder at skolerne ikke
nødvendigvis skal afsætte ekstra lærerressourcer.
Samtidig kan et besøg på Naturskolen indgå i udeskolesammenhænge og medvirke til endnu flere positive
tiltag for klassen og den enkelte elev – øget motion og sundhed, styrkelse af personlige og sociale
kompetencer, læring gennem flere kanaler, styrkelse af elevernes faglige tilegnelse, styrkelse af den
sproglige udvikling, m.fl. (Udeskole – hvorfor? - BILAG 2).
Naturskolen understøtter skolestrategien ”Skole for alle”, hvor målsætningen er at alle elever i Albertslund
kommunes skal opnå progression i de naturfaglige resultater til afgangsprøverne. Derudover fremhæves
det, at den praktiske tilgang til undervisningen kan være af betydning for drenges læringsudbytte.
Folkeskolereformen understreger at kobling mellem teori og praksis giver større læringsudbytte.
Læringsaktiviteter på Naturskolen er med i Åben skole – kompetencebanken med tilbud til skolerne der
synliggør lærings- og undervisningstilbud i nærmiljøet (Udeskole).
Naturfagslærerne i kommunen har længe ønsket naturvejledning på Naturcentret. Den mulighed vil også
blive frataget dem ved evt. lukning af naturskolen.
I forbindelse med hovedbruger aftalen med Naturcenter Herstedhøje har alle institutioner i Albertslund
Kommune mulighed for at låne lokale, grej og bålhytte. I aftalen indgår der ikke ”gratis” naturvejledning,
men ønskes en naturvejleder til at varetage aktiviteterne kan det tilkøbes (kr. 800,- for den første time,
derefter kr. 400,- pr. time).
Den ”nye” naturskole er væsentlig billigere i drift end den tidligere ordning. Der er således allerede
reduceret på udgifterne til naturskolen ved det nye forslag i 2014/15, godkendt af kommunalbestyrelsen og
gennemført i slutningen af 2014 med flytning af naturskolen til Naturcenter Herstedhøje og ansættelsen af
naturvejleder, Inge H. Christensen.
I budgetkataloget fremstår det at Skole og Uddannelse kan opnå en besparelse på kr. 528.000,-, men
styregruppen mener, at der kan trimmes yderligere i budgettet efter implementeringsperioden 2015, så
den årlige udgift for Skole og Uddannelse vil komme ned på omkring kr. 340.000,- (se redigeret budget
samt estimeret budget for 2016 og frem - BILAG 3).

For at imødekomme en sparingsmulighed vil styregruppen i stedet for fremhæve nogle alternative
muligheder.
1. At naturskoletilbuddet tænkes mere bredt, så flere målgrupper kan få gavn af tilbuddet. Udgifterne
til naturvejledningen lægges ud til flere områder, så fx både dagtilbud, skoler, fritidstilbud, kultur
og fritid kan benytte tilbuddene. Det betyder dog, at hver enkelt skole får mindre tid på
Naturskolen og at naturvejlederens faglige ekspertise målrettet folkeskolerne vil være mere
udfordret i forhold til de øvrige målgrupper.
2. Der er endvidere mulighed for, at opsige lokalet på Naturcenter Herstedhøje og finde andre egnede
lokaler internt i kommunen eller overveje den mobile naturvejleder med grejbank i byen og
hjemmearbejdsplads. Løsningen vil dog medføre en reduktion i den aktuelle formidlingstid, da der
vil gå tid med logistik af grej og materialer fra depot til lokalitet.
Albertslund er en kommune med 60 % natur og ved nedlukning af Naturskolen vil eleverne i langt mindre
grad få et direkte kendskab og respekt for den natur de er omgivet af. Ophold i naturen giver glade, sunde
og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. Vores børn skal klædes
på, så vi får en rig og mangfoldig natur, et rent og sundt miljø og en bæredygtig verden. Naturskolens
aktiviteter går desuden hånd i hånd med flere af visionerne i den nye ”VISION & STRATEGI” for Albertlund
Kommunen, som netop nu er i høring.
Sammenlignet med andre Naturskoler er omkostningerne ved Vestskovens Naturskole lav og den nye
konstellation på Naturcenter Herstedhøje er forholdsvis billig, da lejen pt. er kr. 10.000,- pr. mdr. inklusiv el,
vand, varme og vedligeholdelse.
En lukning af naturskolen vil være en forringelse af skolernes mulighed for læringsforløb i, med og om
naturen, der understøtter undervisningen og den faglige fordybelse i fagene uden for skolens mure.
På vegne af styregruppen for Vestskovens Naturskole
Inge H. Christensen,
Naturvejleder – Vestskovens Naturskole

BILAG 1:

BILAG 2:
Udeskole - hvorfor?
Hvad er udeskole?
Den danske definition: (Myrthuegård april 2008)
”Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure”
Vejledende underpunkter kan være følgende:
• Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion
• Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner.
• Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.

Hvorfor udeskole?
Øget motions og sundhed
Udeskole har mange positive sider, som forskning og erfaringer tydeligt viser. Vi ved, at børn som deltager i
udeskole bevæger sig væsentlig mere, end de børn som har traditionel klasseundervisning og med udeskole
kommer eleverne op på de 60 min. fysisk aktivitet, som sundhedsstyrelsen anbefaler (Erik Mygind). Så på det
motoriske og konditionsmæssige plan er der meget at hente med udeskole. Udeundervisning kan være med
til at give gode motions- og friluftslivsvaner, som kan medvirke til en øget sundhed for resten af livet.
Samtidig kan det bidrage til, at opfylde flere af målene i kommunes sundhedspolitik.
Styrkelse af personlige og sociale kompetencer
Undersøgelser viser også at børn der regelmæssigt undervises ude har en større trivsel og en bedre social
forståelse for hinanden. Det at der er højt til loftet og albuerum medvirker til, at uderummet kan rumme
flere forskellige elever med meget forskellige behov. Så i en tid hvor inklusion er blevet en større del af
hverdagen på skolerne åbner udeskole også op for en undervisningsform med øget rumliglighed og
differentiering.
Læring gennem flere kanaler
I uderummet har eleverne også mulighed for at udforske flere sider af sig selv og lære på forskellige måder.
Det giver mulighed for at arbejde mere praktisk. Læringen vil derfor kunne foregå ad flere kanaler. Når
eleverne arbejde selvstændigt eller i mindre grupper, vil der også i uderummet være et godt grundlag for
undervisningsdifferentieringen.
Styrkelse af elevernes faglige tilegnelse
Alle fag kan flyttes udenfor klassen. Det at arbejde med det konkrete og det virkelige i de enkelte fag styrker
elevens faglige tilegnelse (Keld Fredens). Sammenhængen mellem det praktiske og oplevelsesmæssige uden
for skolen og den teoretisk forståelse inde i klassen fører til en hel faglig læring.
Undersøgelser viser også at børn der regelmæssigt undervises ude har en bedre evne til at bevare
koncentrationen og fastholde opmærksomheden, da ”virkeligheden” ofte er med til at skabe undren og
nysgerrighed.
Styrkelse af sprogudviklingen
Udeskole som pædagogisk metode arbejder ofte med undersøgende, eksperimenterende og
problemløsende arbejdsformer. Tilgangen tager helt automatisk udgangspunkt i autentiske situationer,
hvilket styrker elevernes udvikling og træning af flere forskellige sproglige og kommunikative facetter.
For de 2-sproget elever betyder der, at det talte sprog bliver konkretiseret og de har større forudsætninger
for at indgå i den efterfølgende dialog i klassen. Så for de 2-sproget elever vil det mere praktiske arbejde
understøtte deres sproglige udvikling gennem en mere oplevelsesorienteret og emotionel læring.

BILAG 3:
Naturskolebudgettet 2015 og forslag til yderligere besparelser fremadrettet
For 2015 er der afsat kr. 719.000,- til løn, opstart og drift af Naturskolen. Derudover kommer der en
udgiftspost på huslejen til Naturcenter Herstedhøje på 120.000, hvor 60 % af udgiften ligger under Teknik og
Miljø (Albertslund Kommune).
Da naturskolen er en delt post mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune har man aftalt at
udgifterne deles i et forhold på 40/60. Dvs. Glostrup Kommune betaler 40 % af udgifterne og Albertslund
Kommune 60 %. Procentsatsen er beregnet ud fra antal indbyggere i de to kommuner.
Budget 2015:
Løn og drift:
Albertslund Kommunen 60 % (Skole og Uddannelse)
Glostrup Kommune 40 %

Kr. 719.000,Kr. 431.400,Kr. 287.600,-

Leje:
Albertslund Kommunen 60 % (Teknik og Miljø)
Glostrup Kommune 40 %

Kr. 120.000,Kr. 72.000,Kr. 48.000,-

Samlet besparelse:
Albertslund Kommune
Glostrup Kommune

Kr. 839.000,Kr. 503.400,Kr. 335.600,-

Forslag til besparelser fra 2016 og frem:
Forslaget er beregnet ud fra 2015 budgettet, så besparelsen må forventes at være lidt større da, der i budget 2016 også
bliver tillagt en PL-fremskrivning.

Afsat årligt budget 2015
Lønomkostninger inkl. pension (overslag)
Rest – drift og opstart

Kr. 719.000,Kr. 480.000,Kr. 239.000,-

Forventet driftsbudget 2016 og frem
Forventet besparelse 2016 og frem

Kr. 80.000,Kr. 159.000,-

Besparelse Albertslund Kommune 60 %
Besparelse Glostrup Kommune 40 %

Kr. 95.400,Kr. 63.600,-

Estimeret budget fra 2016 og frem:
Forudsat at Naturskolen fortsat finansieres af Albertslund Kommune og Glostrup Kommune i forholdet 40/60.

Lønomkostninger inkl. pension (overslag)
Rest – drift og opstart
Årligt budget 2016

Kr. 480.000,Kr. 80.000,Kr. 560.000,-

Albertslund Kommune 60 % (Skole og Uddannelse)
Glostrup Kommune 40 %

Kr. 336.000,Kr. 224.000,-

* Her til kommer en husleje på kr. 120.000,-, som deles 40/60 mellem de to kommuner.

Bevar Storagergård
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Bevar Storagergård
Offentlig gruppe
Medlemmer
647 medlemmer(102 nye)
Medlemmer





Medlemmer efter navn
Tilføj personer

Adam Alexander Samuelsen
Albertslund
Tilføjet af Maja Lysholdt Simonsen for
ca. 2 måneder siden

Adam Sjur
Herstedøster Skole
Tilføjet af Caroline Juel Andersen i søndags

Adolfo Dolle Rodriguez Vidal
Arbejder hos Herstedøster Skole
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2
måneder siden

Aino Homann Nielsen
Konsulent hos Region Hovedstaden, HR
& Uddannelse
Tilføjet af Nina Kokholm for ca. 2
måneder siden

Ajnur Dzemi
Inviteret af Ida Winther Larsen sidste tirsdag

Albert Matthäi Halkjær
Sankt Annæ Gymnasium
Inviteret af Nicolai Nicolo Hermansen
for ca. 2 måneder siden

Alex Vanopslagh
Landsformand hos Liberal Alliances
Ungdom
Inviteret af Nicolai Nicolo Hermansen
for ca. 2 måneder siden

Alice Ustrup
Social og sundhedshjælper hos Humlehusene
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for ca. 2
måneder siden

Alma Cenanovic- Poljakovic
Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall
for ca. 2 måneder siden

Amalie Palme
Kirkesanger hos Herstedøster kirkekor
Tilføjet af Caroline Juel Andersen for
cirka en måned siden

Amalie Vagtborg Bengtsson
Optiker hos Louis Nielsen
Inviteret af Caroline Juel Andersen i søndags

Amalie Vegeberg
Arbejder hos Dansk Supermarked,
Føtex
Tilføjet af Caroline Juel Andersen for
cirka en måned siden

Amanda Fabild
Butik Louise hos Glostrup
Shoppingcenter
Inviteret af Rasmus Petersen for ca. 2
måneder siden

Amanda Møller Larsen
Vejstrup Efterskole
Inviteret af Rasmus Petersen for ca. 2 måneder
siden

Anders H Jessen
Glostrup, Vestsjalland, Denmark
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for
ca. 2 måneder siden

Anders Kehlman Hansen
Arbejder hos Den Kongelige Livgarde
Inviteret af Caroline Juel Andersen i
søndags

Anders Kjeldsen Rasmussen
Albertslund
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for ca. 2
måneder siden

Anders Paw Højgaard
Tømrerlærling
Inviteret af Tenna Richter Andersen
for ca. 2 måneder siden

Anders Samuelsen
Castberggaard Højskole for døve og
hørehæmmede
Inviteret af Nicolai Nicolo Hermansen
for ca. 2 måneder siden

Anders Timo Svendsen
Afdeliningsrepræsentant i Kredsbestyrelsen hos
DSU Københavnskredsen
Inviteret af Anne Outi Haapalainen for cirka en
måned siden

Anders Ørvad Mortensen
Premierløjtnant hos Forsvaret
Tilføjet af Jeppe Ring Laursen for ca. 2
måneder siden

Andreas Helmer Petersen
Albertslund
Inviteret af Rasmus Petersen for ca. 2
måneder siden

Andreas Kiss
Herstedøster Skole
Inviteret af Nicolai Nicolo Hermansen for ca. 2
måneder siden

Andreas Mortensen
Link Builder hos Webjuice.dk
Tilføjet af Nicolai Nicolo Hermansen
for ca. 2 måneder siden

Andreas Ramberg Burchall
Herstedøster Skole
Tilføjet af Jesper Øgaard Hammeken
Rasmussen i lørdags

Andreas Thulstrup
Copenhagen Business School
Tilføjet af Caroline Juel Andersen i søndags

Andreas Toft Simonsen
Praktikant hos Storagergård
Inviteret af Nicolai Nicolo Hermansen
for ca. 2 måneder siden

Ane Ring Laursen
Roskilde, Denmark
Tilføjet af Jeppe Ring Laursen for ca. 2
måneder siden

Angel Angel
Tandplejer hos Sanadent ApS
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2 måneder siden

Anita Bager
Livets skole
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for
ca. 2 måneder siden

Anja Adelgaard
Kundechef hos Iss catering
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall
for ca. 2 måneder siden

Anja B. Bressendorff Madsen
Konsulent hos Københavns Kommune
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2 måneder siden

Anja Bjørk Hvolbye Lauritzen
Finanselev hos Topdanmark
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2
måneder siden

Anja Frandsen
Albertslund
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for
ca. 2 måneder siden

Anja Rass Lykfeldt
Nursing hos Herlev Hospital
Inviteret af Nina Kokholm for ca. 2 måneder siden

Ann Gyldelsøe
Tilføjet af Ida Winther Larsen sidste
onsdag

Ann-katrine Boyer Holst Mortensen
Tilføjet af Katja Bartels for ca. 2
måneder siden

Anna Frydensberg Ravn
Volunteering hos Armadale Reptile Centre
Tilføjet af Caroline Juel Andersen i søndags

Anna Jordan
Albertslund
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall
for ca. 2 måneder siden

Anna Louise Jørgensen
Glostrup
Tilføjet af Rasmus Petersen sidste
tirsdag

Anne Christine Seidelin
Børnebibliotekar hos Helsingør Kommunes
Biblioteker
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall for ca. 2
måneder siden

Anne Kirstine Lindberg
Albertslund
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for
ca. 2 måneder siden

Anne Marie Nielsen
Pensionist hos Efterlønner
Tilføjet af Ida Winther Larsen sidste
onsdag

Anne Outi Haapalainen
Tilføjet af Rasmus Petersen for cirka en måned
siden

Anne-Mette Øland Berg
Tilføjet af Caroline Juel Andersen i
søndags

Annette Lis Dreyer Sørensen
Fysioterapeutuddannelsen København
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for
ca. 2 måneder siden

Annette Pawrup
Grøndalsvængets skole
Tilføjet af Kim Pawrup for ca. 2 måneder siden

Annette Stenholm Glemø
Tilføjet af Maja Lysholdt Simonsen for
ca. 2 måneder siden

Armin Abramian
Kørelærer hos 2xA Køreskole
Tilføjet af Line Løie for ca. 2 måneder
siden

Aske Galioto Luther Hermansen
Arbejder hos Slave hos mor og far
Tilføjet af Nicolai Nicolo Hermansen for ca. 2
måneder siden

Axel Berger
Socialpædagog
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall
for cirka en måned siden

Aya Attaheri
Glostrup, Vestsjalland, Denmark
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2
måneder siden

Ayna Christiansen
Handelskolen i Ballerup
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall sidste onsdag

Benedikte Holm Jensen
Arbejder hos Lidl Danmark
Inviteret af Claus Ohlsson sidste
tirsdag

Benjamin Dohlmann
Herstedvesterskole
Tilføjet af Nicolai Nicolo Hermansen for
ca. 2 måneder siden

Benjamin Helmstedt
Pædagog hos Klub Svanen
Tilføjet af Karina Gantzel Ølholm Hansson for
omkring 3 uger siden

Benjamin Kvetny
Albertslund Gymnasium
Tilføjet af Caroline Juel Andersen i
søndags

Benjamin Kaas Mikkelsen
Allinge, Bornholm, Denmark
Tilføjet af Tenna Richter Andersen
sidste tirsdag

Benjamin Wenneke
Glostrup, Vestsjalland, Denmark
Tilføjet af Frederikke Skov Larsen for omkring 3 uger
siden

Benna Nielsen
Nørre Alle Skole
Tilføjet af Jens Kjelmann for ca. 2
måneder siden

Benny Ustrup
Albertslund
Tilføjet af Kira Eg for ca. 2 måneder
siden

Berit Høpfner
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall for ca. 2
måneder siden

Berivan Du Sej
Elev hos Herstedøster Skole
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for
ca. 2 måneder siden

Bethina Kleffel Pedersen
Teamchef hos Nykredit Portefølje
Administration
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall
for ca. 2 måneder siden

Betina Nielsen
Ringsted
Inviteret af Claus Ohlsson sidste tirsdag

Bettina Lisby Andersen
Radiographer hos Glostrup Hospital
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall
for ca. 2 måneder siden

Bettina Winther Gislinge
Frisørelev hos Stender
Tilføjet af Ida Winther Larsen sidste
tirsdag

Bianca Cederblad Jensen
Albertslund
Tilføjet af Jeppe Ring Laursen for ca. 2 måneder
siden

Birgit Hestbæk
Arbejder hos Thomsens Hair Shop
v/DesignCut
Tilføjet af Bettina Lisby Andersen for
ca. 2 måneder siden

Birgit Weng
Glostrup
Tilføjet af Tina Schomacker Magnussen
for cirka en måned siden

Birgitte Rosen Balder
Gentofte Studenterkursus
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2 måneder siden

Bo Thomas Rasmussen
Pædagog hos Bakkenshjerte
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2
måneder siden

Bo Velds Andresen
COACH / MANAGER / PARTNER hos
Peloton
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for
ca. 2 måneder siden

Bolette Schou Jensen
Albertslund
Tilføjet af Kim Pawrup for ca. 2 måneder siden

Brian Feldborg
Kreditrådgiver hos BRFkredit A/S
Tilføjet af Kim Pawrup for ca. 2
måneder siden

Brian Haas Rosenqvist
Brian Mortensen
Arbejder hos Dansk Fri Ferie A/S
Arbejder hos Metroxpress
Tilføjet af Anne Kirstine Lindberg for ca. Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2 måneder siden
2 måneder siden

Brian Palmund
Udviklingschef hos VOCAST ApS
Tilføjet af Ulla Sofia Hollenner Pawrup
for ca. 2 måneder siden

Bue Aabech
Albertslund
Tilføjet af Helle Harup sidste tirsdag

Camilla Albøge
Salg/marketing/Kundeservice
(Sales/Marketing/Customerservice) hos Nordic
Retail A/S
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2 måneder siden

Camilla Brunke Jacobsen
Samarit hos Røde Kors
Tilføjet af Caroline Juel Andersen for
omkring en uge siden

Camilla Hammelboe Nielsen
Albertslund
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for

Camilla Holse
Læreruddannelsen på Frederiksberg
Tilføjet af Anders Ørvad Mortensen for cirka en

Camilla Kongsted Malling
Tilkalde Vikar hos Daginstitution
Skoven afd.Bøg

cirka en måned siden

måned siden

Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2
måneder siden

Camilla Morild
Glostrup, Vestsjalland, Denmark
Tilføjet af Christina Vous for ca. 2
måneder siden

Camilla Mørk Carlsen
Albertslund
Tilføjet af Katja Bartels for ca. 2 måneder siden

Camilla Noach
Tilføjet af Marianne Ramberg Burchall
for cirka en måned siden

Camilla Rubner Lerking
Albertslund
Tilføjet af Maja Lysholdt Simonsen for
ca. 2 måneder siden

Camilla Schomacker Sørensen
Arbejder hos Barsel
Tilføjet af Tina Schomacker Magnussen for cirka en
måned siden

Camilla Strauss David Dinon
Tilføjet af Erik Rømer for cirka en
måned siden

Camilla Vig Kristensen
Kioskmedarbejder hos Friluftsbadet
Badesøen
Tilføjet af Ida Winther Larsen sidste
onsdag

Carina Bringskov Simonsen
Arbejder hos Glostrup Hospital
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for ca. 2
måneder siden

Carl Matthäi Leland
Chef hos Jeg arbejder ikke, min far
har en pung
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2
måneder siden

Carola Silz
Tilføjet af Tenna Richter Andersen for
cirka en måned siden

Carolina Sejr
Herstedøster Skole
Tilføjet af Rasmus Petersen for ca. 2 måneder siden

Caroline Juel Andersen
Arbejder hos Café A - City 2
Tilføjet af Marc Vinther for cirka en
måned siden

Bevar Storagergård
17. august 2015
17:34

Bevar Storagergård
Offentlig gruppe
Medlemmer
647 medlemmer(102 nye)
Medlemmer

Inviter via e-mail
Beskrivelse
Rediger
Beskrivelse
Som en del af det besparelseskatalog vores politikere har fået præsenteret, er Storagergård som vi kender det i dag truet. Derfor vil du
her på siden bla. kunne følge nogle af de tiltag der sker for at gøre opmærksom på at vi ikke bare vil lade os kue.
Giv endelig jeres meninger og gode historier til kende og husk at høringsfristen er den 19. august 2015.... Op på barrikaderne så vi kan
råbe det politiske landskab op og på den led hjælpe dem med at huske hvad det er der gør Albertslund til noget særligt og et sted man
har lyst til at bo med børn og unge.

Rediger
FASTGJORT OPSLAG

Nyheder

Tenna Richter Andersen opdaterede beskrivelsen.
24. juni
Som en del af det besparelseskatalog vores politikere har fået præsenteret, er Storagergård som vi kender det i dag truet. Derfor vil du
her på siden bla. kunne følge nogle af de tiltag der sker for at gøre opmærksom på at vi ikke bare vil lade os kue.
Giv endelig jeres meninger og gode historier til kende og husk at høringsfristen er den 19. august 2015.... Op på barrikaderne så vi kan
råbe det politiske landskab op og på den led hjælpe dem med at huske hvad det er der gør Albertslund til noget særligt og et sted man
har lyst til at bo med børn og unge.
20 Synes godt om3 kommentarer
Synes godt om Kommenter

Nyheder
SENESTE AKTIVITET

Janne Munksgaard
3 timer · Albertslund
Streamers: 20 kr. Sælges fra kontoret.




Synes godt om Kommenter Del
Du, Rasmus Petersen, Marianne Ramberg Burchall og 12 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

John Lindgreen
11. august kl. 09:54
Her er mit høringssvar. smile-humørikon

DEBAT: Bevar det unikke i Albertslund - Albertslund Posten
DEBAT: Bevar det unikke i Albertslund
albertslund.lokalavisen.dk








Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Pia Bronke Petersen og 39 andre synes godt om dette.
Vis 4 kommentarer mere
Fjern
Henriette Lind Nissen Super godt indlæg! Det må da vække noget eftertanke hos de lokale politikere.
11. august kl. 13:21 · Synes godt om · 1
Fjern
Brian Haas Rosenqvist Super fint indlæg! Helt enig!
11. august kl. 21:49 · Synes godt om · 1
Fjern
Ulla Sofia Hollenner Pawrup Det var en fornøjelse at læse John Lindgreen, tak for det� 😀
15. august kl. 22:55 · Synes godt om · 1
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall




15. august kl. 15:14
Tanken bag denne gruppe er, at den bruges som en moderne underskriftsindsamling. Vi opforderer derfor til, at du deler denne og
anbefaler andre at blive medlem af gruppen.
Synes godt om Kommenter Del
Du, Frank Kristensen og 11 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall





14. august kl. 20:36
Blot til orientering kan vi fortælle at der i går aftes var et fælles bestyrelsesmøde på tværs af klubberne.
Emnet var det fælles høringssvar fra klubberne.
Hovedpunkterne i dette høringssvar er:...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Pia Bronke Petersen, Frank Kristensen og 26 andre synes godt om dette.
Fjern
Ulla Sofia Hollenner Pawrup Tak, for den store indsats du ligger i det Marianne Ramberg Burchall.😀
14. august kl. 21:36 · Synes godt om · 3
Skriv en kommentar ...

Tenna Richter Andersen




14. august kl. 19:54
I denne weekend vil bestyrelsen lægge sidste hånd på deres høringssvar til besparelseskatalog. I den forbindelse vil jeg endnu en gang
opfordre så mange så muligt til at give deres mening til kende både dom læserbreve i AP, men ikke mindst som høringssvar der
uploades på kommunens hjemmeside. Rigtig god weekend smile-humørikon
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Marianne Ramberg Burchall, Frank Kristensen og 9 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Camilla Morild




12. august kl. 20:51 · Albertslund
Hvorfor lave om på noget, som fungerer SÅ GODT? Storagergård er et fantastisk sted, og det mest populære sted at være for børn og
unge. Miljøet - her ser vi en gejst, en vilje, motivation, som vi nødig ser går tabt, og som vi som kommune kan være stolte af. Vores
datter er tidligere blevet splittet, da kommunen valgte at lukke børnehaven. Så mange institutioner er allerede slået sammen, og
storagergård har netop vist at holde styr på økonomien og reducere, der hvor nødvendigt! Hvis storagergård lukkes, hvilket vi
naturligvis ikke ser som mulighed, forudser vi at mange børn vil blive trukket hjem istedet for at få sociale relationer.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Erik Rømer, Lars Gravgaard Hansen og 36 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Anders H Jessen




11. august kl. 21:56
Mine døtre og vi som forældre er meget glade for storagergård. Jeg synes det er en stor fordel med et sted som er fysisk væk fra
skolen. Med de lange dage de har der, er det rigtig godt at SFO tiden foregår i helt andre rammer med den forandring og de
muligheder det giver. Da jeg første gang mødte op på Storagergård føltes det lidt kaotisk. Masser børn, mange rum, fangeleg et sted,
højlydt dart et andet, en flok hopper på trampolin, i et andet rum bygges store huler, et tredi...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Stine Bergholm, Frank Kristensen og 41 andre synes godt om dette.
Fjern
Pia Stenvang Som jeg husker det lå Storagergård også ret godt placeret i kommunens egen store undersøgelse om daginstitutioner




mm. Hvad laver man sådan en undersøgelse for hvis man så bagefter vil skære ned på det der fik gode resultater?
11. august kl. 22:17 · Synes godt om · 6
Fjern
Marianne Ramberg Burchall Flot skrevet
12. august kl. 11:34 · Synes godt om
Skriv en kommentar ...

Tenna Richter Andersen








11. august kl. 20:58 · Albertslund · Redigeret
Hvor var det skønt med jeres opbakning til dagens gå hjem møde om besparelseskataloget.
Hermed en lille opdatering på nogle af de mange gode ting der blev sagt på mødet.
1) Fra på fredag i denne uge, vil det være muligt at købe Bevar Storagergård streamere til 20 kr pr. stk.
...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Rikke Lykke Nielsen, Janne Munksgaard, Marianne Ramberg Burchall og 13 andre synes godt om dette.
Vis 3 kommentarer mere
Fjern
Marianne Ramberg Burchall Flot opsummering
11. august kl. 21:24 · Synes godt om · 2
Fjern
Malene Bak Thomsen Dejligt med en opsummering for os, der ikke kunne være to steder på en gang
12. august kl. 07:37 · Synes godt om · 1
Fjern
Henriette Lind Nissen Godt opsummeret - og rigtig fint vi kom så vidt omkring i diskussionen.
12. august kl. 08:11 · Synes godt om · 1
Skriv en kommentar ...

Janne Munksgaard





11. august kl. 22:47 · Gilleje · Redigeret
Kære Alle i Bevar Storagergård.
Det er for os ansatte på Storagergård, fantastisk at møde opbakning fra forældregruppen igen. Vi er stolte over at arbejde på
Storagergård og ønsker selvfølgelig at bevare vores dejlige arbejdsplads og tager selvfølgelig også del i arbejdet med at påvirke
politikerne til at lægge besparelseskatalogets forslag om forringelser på SFO og klubområdet på hylden, og bevare Storagergård som
nu. Jeg kan orientere om, at klubbernes MED- udvalg skriver høringssvar, klublederne skriver et fælles høringssvar og Storagergårds
ledelse, Rømer, Rasmus og jeg,skriver høringssvar.
Så vi er sammen om arbejdet for at bevare Familiecentret Storagergård for børnene i fremtiden.
Synes godt om Kommenter Del
Stine Bergholm, Mette Skov Larsen, Pan Winther og 67 andre synes godt om dette.
Fjern
Vibber Grieger Larsen Håber i vil blive bevaret, mine drenge har altid elsket Storagergård Humørikonet heart Humørikonet heart
11. august kl. 22:53 · Synes godt om · 3
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall har overført en fil.
11. august kl. 21:42
Hermed præsentationen fra dagens møde og endnu en gang tak for et super flot fremmøde af engagerede forældre.
Præsentation Forældremøde 11 august 2015.pdf




Portable Document Format
DownloadForhåndsvisningOverfør revision
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard og 11 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Tenna Richter Andersen oprettede en begivenhed for Bevar Storagergård.
11. august kl. 21:10

okt
06
Kommunalbestyrelsesmøde
6. oktober kl. 18:00




Albertslund Rådhus7 personer deltager
Synes godt om Kommenter Del
Pan Winther, Janne Munksgaard, Marianne Ramberg Burchall og 2 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Tenna Richter Andersen oprettede en begivenhed for Bevar Storagergård.
11. august kl. 21:07
sep
08
Kommunalbestyrelsesmøde
8. september kl. 18:00





Albertslund Rådhus7 personer deltager
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Marianne Ramberg Burchall og 3 andre synes godt om dette.
Vis alle 5 kommentarer
Skriv en kommentar ...

John Lindgreen
11. august kl. 20:47
Denne side er i hvert fald stadig ikke opdateret med den nye bestyrelse Erik Rømer.

Medlemmer - Familiecentret Storagergård
http://storagergaard.albertslund.dk/medlemmer.asp
storagergaard.albertslund.dk




Synes godt om Kommenter Del
Erik Rømer og Ulla Sofia Hollenner Pawrup synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Rasmus Petersen
11. august kl. 17:21 · Albertslund
Så er mødet i gang, ca 50 fremmødte forældre.





Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Pia Bronke Petersen, Frank Kristensen og 75 andre synes godt om dette.
Fjern
Marianne Ramberg Burchall Tusind tak for et flot fremmøde til vores møde i dag. Skønt med top engagerede forældre
11. august kl. 20:19 · Fjern Synes godt om · 5
Skriv en kommentar ...

Eva Olesen Christiansen




11. august kl. 20:04
Vores dreng begyndte på Storagergård 1 maj 2014 helt alene. Han kendte slet ikke nogen, men vi valgte Storagergård fordi den lå væk
fra skolen, så han kunne få lov til at få fri fra skolen efter skoletid, samt at vi havde hørt SÅ meget godt om stedet fra venner, bekendte
og pædagogisk personale fra hans børnehave. Vi var så glade for den modtagelse han fik. De vidste han ikke kendte nogen og tog så
godt imod ham. De viste ham omsorg og tryghed. Tog ham ind under deres vinger,...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Stine Bergholm, Frank Kristensen og 45 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Christina Pedersen






11. august kl. 19:08
Tak for et super godt møde
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Frank Kristensen, Marianne Ramberg Burchall og 10 andre synes godt om dette.
Fjern
Henriette Lind Nissen Ja helt enig. Et fantastisk engagement I arrangører har lagt i arbejdet med både mødet her til aften og
Facebook-gruppen. I den kommende tid må vi følge op på de gode initiativer og håbe det får Storagergård ud af spotlyset i forhold til
besparelserne.
11. august kl. 20:01 · Fjern Synes godt om · 6
Skriv en kommentar ...

Ulla Sofia Hollenner Pawrup
10. august kl. 14:04 · Ballerup

Forældre-forening: Dårligere SFO'er kan føre til flere alene-børn
Ansatte i SFO'erne skal tage sig af flere børn. Det går ud over kvaliteten, siger Skole og Forældre.
www.dr.dk




Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Frank Kristensen, Marianne Ramberg Burchall og 6 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Tenna Richter Andersen




6. august kl. 09:33
HUSK at komme til fyraftensmødet den 11. August kl 17.00..... og husk at skrive høringssvar
Synes godt om Kommenter Del
Marianne Ramberg Burchall, Rikke Lykke Nielsen, Frank Kristensen og 4 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Diana Vang




25. juli kl. 09:35
Har nogen kikket på planerne og kommet med alternative løsninger til byrådet. Ellers tænker jeg at det ville Være nu at hovederne
sættes i blød og der bliver serveret et andet forslag som kan undlade storagergård i denne runde
Synes godt om Kommenter Del
Du, Erik Rømer og 9 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Tenna Richter Andersen




25. juli kl. 09:25 · Albertslund
Sommerferien spiller for alvor ind alle steder og også her smile-humørikon
Selvom det er sommerferie, så skal vi stadig ikke glemme, at lige om lidt ligger der nogle grimme og tunge beslutninger som vores
politikere skal tage. Der er rigtig mange udfordringer og en af de store er jo nok at man ikke rigtig helt ved hvordan det økonomiske
perspektiv ser ud for Albertslund Kommune, nu hvor vi har fået en ny regering som ikke ligefrem ønsker at poste flere penge i de
kommunale ka...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Marianne Ramberg Burchall, Lars Gravgaard Hansen, Stine Bergholm og 22 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Rasmus Petersen
24. juli kl. 09:00
SOMMERFEST 2015 - 21. AUGUST KL. 16-22

Nu nærmer årets sommerfest sig, så nu kommer der lidt info om dagen/aften. Håber at se rigtig mange forældre og børn til dette
hyggelige arrangement.




Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Lars Gravgaard Hansen, Marianne Ramberg Burchall og 29 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Line Løie




22. juli kl. 22:13 · Montaione, Italy · Redigeret
Der er en grund til, at man som 22-årig stadig besøger STG... Det er en institution, der har givet os de bedste minder, stadig betyder en
stor del og sætter spor for livet. Vi ville ikke have været vores tid på STG foruden!!! Man føler sig værdsat og accepteret af
pædagogerne - man er ikke bare "en de skal passe"! 😄
Hilsen Camilla Brunke, Anne-Mette Berg, Emilie Birch, Nanna Fabild og Line Løie
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Erik Rømer og 74 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Rasmus Petersen
14. juli · Herstedøster · Redigeret
Så kom der flotte banner på bussen. Der vil komme streamer til bilen, som sælges for 20 kr. Inden for kort tid. Streamer og banner er
ens.
Igen var det www.solfilm-logo.dk som påsatte banneren.








+4
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Frank Kristensen, Erik Rømer og 88 andre synes godt om dette.
Vis 10 kommentarer mere
Fjern
Jytte Rose Jensen Flot håber det også hjælper. Mette du kan da bruge den på cykelvognen.
15. juli kl. 07:31 · Synes godt om
Fjern
Mette Agner Clausen Vi har ikke cykelvognen mere. Det er længe siden Ida voksede fra den.
15. juli kl. 07:48 · Synes godt om
Fjern
Tenna Richter Andersen Pia grøn er jo håbets farve
15. juli kl. 18:30 · Synes godt om · 2
Skriv en kommentar ...

Rasmus Petersen
14. juli · Herstedøster





Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Erik Rømer, Mette Moustgaard og 28 andre synes godt om dette.
Fjern
Bo Thomas Rasmussen Hvor er det billede taget henne? Schmidt?
14. juli kl. 23:54 · Synes godt om
Fjern
Rasmus Petersen Nej, men tæt på. Det er taget over på Gl. Landevej, hvor vi fik banneren på, hos Ken Wenneke.
Www.solfilm-logo.dk
Som igen har hjulpet.

solfilm, sikkerhedsfilm, autoreklame - Autoclean & Sunline

Autoclean & Sunline i Storkøbenhavn udfører al slags autoreklame, skiltning, solfilm og sikkerhedsfilm opsætning samt
opsætning af streamers. Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.
solfilm-logo.dk|Af Skandiaweb



15. juli kl. 06:53 · Synes godt om · 4 · Fjern forhåndsvisning
Skriv en kommentar ...

Rasmus Petersen
14. juli · Herstedøster





Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Mette Skov Larsen og 8 andre synes godt om dette.
Fjern
Jack Aabo Godt arbejde drenge
14. juli kl. 17:16 · Synes godt om · 2
Skriv en kommentar ...

Tina Schomacker Magnussen




14. juli · Redigeret
Tak for medlemsskab.
Nu har jeg haft 2 børn på Storagergård fra 1992 til ca. 2007 og det har bare været et fantastisk sted for ungerne. Pædagoerne var
fantastiske og ungerne kom på dejlige ture med bussen både sommer og vinter og ja året rundt. Det er et helt specielt sted og det må
aldrig lukke for det er umuligt at få den samme atmosfære et andet sted end på en gammel gård.
Jeg håber og tror stedet er lige så skønt nu som det var dengang smile-humørikon
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Erik Rømer og 32 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Lene Fischer



9. juli
Min søn er netop startet som "rolling" tilbage i maj i år, og han er super glad for at gå på STG, og vil ofte ikke med hjem når jeg henter.
Det vil hans lillebror heller ikke når han er med henne og hente storebror smile-humørikon og jeg håber MEGET at lillebror også skal gå
på STG når han skal i skole om små 2 år, så STG må IKKE lukkes!
Børnene er glade, trives godt og hjælper hinanden på tværs af alder.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Erik Rømer, Lars Gravgaard Hansen og 29 andre synes godt om dette.



Skriv en kommentar ...

Thomas Göttsche-Weibel
8. juli
Kære politikere, prøv at se hvor engagerede beboere i albertslund, forældre, børn og pædagoger er i albertslund.
Hvor tit ses det at man køber en bus for at kunne hygge mere med vores børn, det er da et stort toms up!

Se billederne: Det lykkedes – Storagergård får sin bus - Albertslund Posten
125.000 kr. er det lykkedes at samle ind til en ny bus på Storagergård. Torsdag blev der festet, da den nye bus ankom
albertslund.lokalavisen.dk






Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Frank Kristensen og 41 andre synes godt om dette.
Fjern
Lars Gravgaard Hansen Ret skal være ret, men bussen er selvejende og har som sådan intet med Storagergård at gøre. Når det så er
sagt, så bakker forældrene og tidligere forældre op om gården og bussen og sådan vil det altid være!
9. juli kl. 09:16 · Synes godt om · 2
Skriv en kommentar ...

Thomas Göttsche-Weibel








8. juli
Det er mig fuldstændig uforståeligt at man kan overveje og lukke storagergård og ledelse , vi er tilflyttere til albertslund i slutningen af
2014, min datter er et inklutionsbarn, og vi var skeptiske i starten, både med tilbuden men også med inklution som helhed.
Vi er nu blevet klogere, som tingene er nu vil vores datter hellere i sfo end i skole....og hvorfor....på storagergård der er der en
fantastisk stue stue 7, derinde tager 2 pædagoger sig af børn med specielle behov, ...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Frank Kristensen og 37 andre synes godt om dette.
Vis 5 kommentarer mere
Fjern
Thomas Göttsche-Weibel hej zenia, vil du ikke skrive det som indlæg , så er vi sikre på at alle kan se det ;O)?
8. juli kl. 10:32 · Synes godt om · 1
Fjern
Zenia Egesborg Larsen Jo det vil jwg gerne
8. juli kl. 10:41 · Synes godt om · 2
Fjern
Henriette Lind Nissen En rigtig vigtig pointe. God tilføjelse til de øvrige indlæg.
8. juli kl. 18:25 · Synes godt om · 1
Skriv en kommentar ...

Ulla Sofia Hollenner Pawrup









2. juli · Redigeret
Kære politiker i Albertslund
Lad os ikke miste den god historie, historien om ”Børne Kommunen Albertslund”
Kommunen hvor man har ambitioner på børnenes vejne.
-Sætter resurser ind og laver strategi planer for forbedringer
...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Stine Bergholm og 40 andre synes godt om dette.
Vis 2 kommentarer mere
Fjern
Henriette Lind Nissen Jeg vil gerne gentage min ros til skrivelsen. Synes det er godt opsummeret og beskrevet og henvender sig klart
til politikerne. Tilføjelsen omkring stavning var kun ment som en hjælp og jeg vil på ingen måde kritisere indholdet. Så jeg håber
naturligvis ikke at nogen vil holde sig tilbage fra at bidrage på grund af min tilføjelse. I al venskabelighed Humørikonet smile
2. juli kl. 22:36 · Synes godt om
Fjern
Annette Stenholm Glemø Det er rigtig godt Ulla.
2. juli kl. 22:54 · Synes godt om · 1
Fjern
Marianne Ramberg Burchall Ulla super godt skrevet og jeg er meget enig.
8. juli kl. 17:12 · Synes godt om · 2
Skriv en kommentar ...

Thomas Göttsche-Weibel




8. juli
Hvad har skolens ledelse i tanke omkring stue 7 (inklutionsstuen) ?
Skal børnene så ekskluderes nu, eller er det skadig inklution ?
Jeg håber da at man fra skolens ledelse vil tænke på børnene i nuet og ikke i fremtiden, og at de vil tænke med hjertet og ikke med
pengepungen.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Rikke Lykke Nielsen og 13 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Zenia Egesborg Larsen




8. juli
Jeg ønsker min datter skal starte på stoagergård når hun starter i skole til næste år. Min forlovede gik der som barn og kender flere af
pædagoger derhenne. Det er et fantastisk sted
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Marianne Ramberg Burchall og 12 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Thomas Göttsche-Weibel
8. juli
Storagergård stue 7, stuen hvor inklutionsbørn trives.
HVORFOR SKAL BØRN SOM SKAL INKLUDERES PLUDSELIG EKSKLUDERES HVIS STUE 7 RYKKES/FJERNES.




Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Henrik W. Hestbæk, Frank Kristensen og 22 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Thomas Göttsche-Weibel
8. juli
Storagergård sommerfest, her hygges...;O)




Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Frank Kristensen og 29 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall




6. juli
Bestyrelsen holder et ekstra ordinært bestyrelsesmøde i morgen tirsdag. Gode ideer eller input til initiativer er meget velkomne.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Katja Bartels og 5 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Linda Weibel




6. juli
At Storagergård nu igen er i søgelyset for nedlæggelse, er totalt uhørt. Jeg har selv gået der som teenager, med mange skønne minder
fra den tid. Jeg er nu flyttet tilbage til Albertslund og nu går mit barnebarn der. Hun har været i andre SFO`er, hvor hun slet ikke
trivedes, men på Storagergård er hun blomstret helt op, og det var faktisk p.g.a. Albertslund kommunes gode tilbud til børnene, at min
søn flyttede hertil. Pædagogerne er utrolig søde og gør en fantastisk stor inds...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Frank Kristensen og 37 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Lise Marie McLoughlin Nielsen




3. juli · Albertslund
Storagergård har været lig med tryghed, varme, omsorg, hygge for mine to døtre, og pædagogerne har altid været enormt engagerede
og gjort en hulens masse for at skabe gode rammer for børnene.
Mine børn er store nu og er kommet godt videre i livet. Jeg er sikker på, at jeg kan takke pædagogerne for meget.
Hvor er jeg ked af at høre, at I endnu engang er "under beskydning". Jeg håber og tror på, at kommunen kommer til fornuft endnu
engang (for hold da op, hvor har det været oppe at vende mange gange, om Storagergaard skulle lukkes) og lader jer overleve.
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Pia Bronke Petersen og 27 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Mette Filbert Pedersen
3. juli
God sommer smile-humørikon

Vedhæftet fil ikke tilgængelig
Denne vedhæftede fil er måske blevet fjernet, eller den person, der har delt den, har måske ikke tilladelse til at dele den med
dig.



Synes godt om Kommenter Del
Skriv en kommentar ...

Tenna Richter Andersen









1. juli · Herstedøster
Husk, at ud over kataloget med besparelser som politikerne kan "shoppe" rundt i, så er der lige nu også en offentlig høringssvar igang
vedr. Albertslund kommunes vision. Det er i særdeleshed interessant læsning og jeg vil da godt høre hvis der er nogen der mener at
visionen og sparekataloget peger i samme retning
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard og 5 andre synes godt om dette.
Vis 1 kommentar mere
Fjern
Malene Bak Thomsen Er det ikke altid sådan med visioner??.......store flotte forkromede ord! Men nej, det vil de bestemt ikke kunne
leve op til, hvis budgetkataloget vedtages.
1. juli kl. 17:02 · Fjern Synes godt om · 4
Fjern
Malene Bak Thomsen Kan i øvrigt anbefale at rigtig mange giver deres besyv med ved at skrive en kommentar til budget kataloget via
Albertslund Kommunes hjemmeside. Det har jeg selv gjort.
1. juli kl. 17:03 · Fjern Synes godt om · 7
Fjern
Henriette Lind Nissen Har også lige været inde og skrive på hjemmesiden. Her kommer et direkte link:
http://albertslund.dk/pol.../budget-og-regnskab/budget-2016/
Jo flere kommentarer jo bedre, tænker jeg..

Budget 2016 - Albertslund Kommune
Administrationens forslag til budgetkatalog for 2016 er nu færdigt og videregivet til Kommunalbestyrelsen som...

albertslund.dk



2. juli kl. 16:20 · Fjern Synes godt om · 1 · Fjern forhåndsvisning
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall







1. juli
Vi har haft et godt fælles bestyrelsesmøde med de andre klubber. Vi er enige om at skrive et fælles høringssvar med temaerne
1 beholde klubberne i lokalområdet
2 beholde ledelsen ude i klubberne og ikke under skolerne
3 fastholde mangfoldigheden i klubberne...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Frank Kristensen og 33 andre synes godt om dette.
Fjern
John Lindgreen Nu er STG jo også SFO. Men det tager I så med i det lokale svar?
2. juli kl. 07:31 · Synes godt om · 2
Fjern
Ulla Sofia Hollenner Pawrup John Lindgreen SFO bliver ikke glemt, det er jeg meget opmærksom på. Marianne og jeg talte om det
efter mødet. Vi ligger den endelige plan på et ekstra bestyrelsesmøde i næste uge.
2. juli kl. 14:03 · Synes godt om · 4
Skriv en kommentar ...

Ulla Sofia Hollenner Pawrup
1. juli · Herstedøster
Så kom vi op og hænge👍�






Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Pia Bronke Petersen og 131 andre synes godt om dette.
Vis 3 kommentarer mere
Fjern
Dorthe Larsen Ser godt ud
1. juli kl. 19:31 · Synes godt om
Fjern
Eva Olesen Christiansen
1. juli kl. 19:36 · Synes godt om




Fjern
Vivian Hermansen Så flot, ser godt ud
1. juli kl. 23:10 · Synes godt om
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall





1. juli
Bestyrelsen tager i dag til fælles møde med de andre klubber om besparelseskataloget.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Dorthe Larsen og 17 andre synes godt om dette.
Fjern
Malene Bak Thomsen Ha et godt møde
1. juli kl. 19:21 · Synes godt om
Skriv en kommentar ...

Malene Bak Thomsen
27. juni · Redigeret
Storagergård er indbegrebet af tryghed for både børn og voksne.
Som forældre er det trygt at vide, at ens børn bliver set, hørt og respekteret for dem de er. Som forældre er det trygt at vide, at
pædagogerne er engageret og glade for deres arbejde. Som forældre er det trygt at vide, at ens børn bliver mødt med et smil og
anerkendelse, hver dag de kommer fra skole. Som forældre er det trygt at vide, at STG rummer børn med forskellige behov, det gør
alle børn mere rummelige. S...
Se mere






Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Frank Kristensen og 62 andre synes godt om dette.
Vis 3 kommentarer mere
Fjern
Tina Andersen Messaoudi Så rigtigt
28. juni kl. 08:39 · Synes godt om · 3
Fjern
Vivian Hermansen Så rigtig, storagergård er den aller aller bedste
28. juni kl. 10:25 · Synes godt om · 3




Fjern
Henriette Lind Nissen Flot formuleret.
28. juni kl. 20:08 · Synes godt om · 2
Skriv en kommentar ...

Ulla Sofia Hollenner Pawrup




28. juni
Husk på at kommer Storagerrgård ind under skolens ledelse bliver de også en del af skoles resourcer og så kan vi jo godt gætte hvor de
vil blive brugt og prioriteret. Jeg er meget bange for at Storaggård ånden lige så langsomt vil forsvinde. Jeg frygter at personalet vil
blive meget frustreret og ikke føle sig hørt, og dermed uengageret (hvem ville ikke det)
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Frank Kristensen, Erik Rømer og 15 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Tenna Richter Andersen




28. juni · Albertslund
Albertslund har i mere end 40 år haft Storagergård, et sted hvor børn har kunnet og stadig kan få lov at være børn. Et sted hvor man
kan være sammen med kammeraterne og lege, spille eller bare tale sammen. Et sted hvor der er voksne man føler sig tryg ved og som
er der hvis man har brug for det. Et sted hvor personalet sætter en ære i at man kan tage på ture og koloni. Et sted hvor forældrene
står sammen når det virkelig gælder, det viser denne gruppe, men det var også meget ...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Pan Winther, Erik Rømer, Svend Tobiasen og 18 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Katja Bartels







28. juni
Børnene er super glade for at komme på STG, de vil nærmest ikke med hjem - her bliver de set og hørt som individer og ikke som en
gruppe.
De føler ikke at være i en pasningsordning, men en del af familien STG. Store og små leger på kryds og tværs og hjælper hinanden.
Pædagoger og ledere på STG går ind i deres arbejde med hud og hår, og nyder hvert sekund.
Ture og kolonier er værdsat af både børn og pædagoger. Forældre kan se at børnene nyder disse ture og kolonier og hvor meg...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Dorthe Larsen, Pan Winther og 21 andre synes godt om dette.
Fjern
John Lindgreen Er det ikke noget du burde skrive på din egen væg, Tenna?
28. juni kl. 13:23 · Synes godt om
Fjern
Tenna Richter Andersen Jeg beklager den tidligere kommentar, den er slettet, jeg kan kun sige at min telefon vist lever sit eget liv
Humørikonet smile
28. juni kl. 13:26 · Synes godt om
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall







26. juni
Hvorfor er det, at vi gerne skulle bevare Storagergård - skriv gerne hvad I tænker er unikt ved Storagergård?
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard og 6 andre synes godt om dette.
Vis 5 kommentarer mere
Fjern
Pia Stenvang -Det at sfo ligger lidt væk så børnene skifter miljø og ser nogle andre rammer end samme skolegård hele dagen.
- De særlige samtaler man har når man går sammen fra skole til frit, både mellem elever men også med pædagoger, de er anderledes
end i skole...Se mere
26. juni kl. 21:25 · Synes godt om · 11
Fjern
Vibber Grieger Larsen Fede pædagoger , der brænder for deres arbejde og elsker at lave ting med ungerne. Der er plads til alle. Mine





tre drenge har nærmest boet på gården igennem alle årerne. Humørikonet heart Humørikonet heart
26. juni kl. 21:48 · Synes godt om · 8
Fjern
Charlotte Wenneke Der kommer børnene ikke fordi de skal , men forbi de meget gerne vil, dette på grund af alle de super pædagoger
der virkelig gerne vil alle børnene og møder børnene hvor de er, det gør at Storagergård er den bedste sfo/klub Humørikonet smile
27. juni kl. 20:43 · Synes godt om · 9
Skriv en kommentar ...

Tina Andersen Messaoudi




27. juni
Youness(4klasse) siger at de voksne er meget hjælpsomme og omsorgsfulde. Der er altid noget alle kan spise. Det er godt at man kun
kan få 1 computer/PlayStation om dagen, så man også leger. Det er super fedt at der er en turbus, det er sjove og spændende ture og
kolonier og det er billigt. Det er sjovt at være sammen med sine venner på Storagergård, for der er altid noget at lave og meget at
vælge imellem. De voksne gider mig og er meget søde og hjælper. Jeg kan som forældre kun tilslutte mig. Storagergård er der for
børnene og de voksne har hjertet på rette plads og gør gerne en ekstra indsats.
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Erik Rømer og 21 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Ulla Sofia Hollenner Pawrup




27. juni
Vi vil beholde den "Storagergård ånd" vi alle holder så meget af og derfor er det også MEGET vigtigt at ledelsen bliver på Storagergård.
Gården skal ikke "ledes" et sted lang lang væk der fra.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Frank Kristensen og 24 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Ulla Sofia Hollenner Pawrup





27. juni · Herstedøster
Børnene kommer ikke kun for at blive passet, de er en del af Storagergård familien.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Frank Kristensen, Erik Rømer og 15 andre synes godt om dette.
Fjern
Frank Kristensen Enig
27. juni kl. 09:02 · Synes godt om
Skriv en kommentar ...

Ulla Sofia Hollenner Pawrup




27. juni · Herstedøster
Børn i centrum
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Frank Kristensen, Marianne Ramberg Burchall og 7 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Pia Stenvang



26. juni
-Det at sfo ligger lidt væk så børnene skifter miljø og ser nogle andre rammer end samme skolegård hele dagen.
- De særlige samtaler man har når man går sammen fra skole til frit, både mellem elever men også med pædagoger, de er anderledes
end i skolen og på frit.
- Pædagogernes engagement i børnene og stedet
- Gevinsten ved at have et sted der rummer både store og små, de store passer på de små og de små har glæde af at være samme sted
som de store.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Dorthe Larsen og 24 andre synes godt om dette.




Fjern
Erik Rømer Din sidste pointe er så godt set - "gevinsten ved at .... Humørikonet wink
27. juni kl. 02:35 · Synes godt om · 2
Skriv en kommentar ...

Mie Louise Andersen




26. juni · Herstedøster
Storagergård har nogle rammer der rummer mulighed for mange aktiviteter samt en gruppe voksne som brænder for børnene og
gider at udnytte rammerne. Også når det kommer til ture og kolonier.
Vores børn er virkelig glade for at komme på Storagergård.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Lars Gravgaard Hansen og 19 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Ulla Sofia Hollenner Pawrup




26. juni · Redigeret
Lige en lille bøn, skriv jeres gode indslag som et opslag og ikke som en kommentar til Mariannes opslag. Så sikre vi at alle ser dem👍�
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Frank Kristensen, Erik Rømer og 5 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall har overført en fil.
26. juni
Forældrebrev Bevar Storagergård den 26 juni 2015
Forældrebrev Bevar Storagergård 26 juni 2015 ny.pdf




Portable Document Format
DownloadForhåndsvisningOverfør revision
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard, Birgit Hestbæk, Frank Kristensen og 9 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Henriette Lind Nissen
25. juni
Jeg har flere gange mødt underskriftsindsamlinger fra www.skrivunder.net herinde på Facebook. Jeg ved ikke, om en af jer
initiativtagere til gruppen her kunne få tid/overskud til at oprette en til støtte for Bevar Storagergård? Den er i hvert fald ret nem at
underskrive i, jeg har dog ikke erfaring med hvor enkelt det er at oprette en underskriftsindsamling.

Skrivunder.net
Vi tilbyder at hoste online underskriftindsamlinger. Lav en professionel online underskriftindsamling ved hjælp af vores
kraftfulde tjeneste. Vores underskriftindsamlinger bliver nævnt i medierne dagligt, så at oprette en underskriftindsamling er en
fantastisk måde at blive set af offentligheden og…
www.skrivunder.net
Synes godt om Kommenter Del









7 personer synes godt om dette.
Fjern
Tenna Richter Andersen På sin vis er underskriftindsamlinger en nem måde at få folk til at vise deres opbakning. Personligt tror jeg der
skal noget andet til, jeg håber på at vi og i vil tæppebombe politikerne med læserbreve og høringssvar samt at der er stort fremmøde
på rå...Se mere
25. juni kl. 20:39 · Synes godt om · 4
Fjern
John Lindgreen Mon ikke vi skal møde op på de tidligere møder også? Ellers er det jo lidt for sent.
25. juni kl. 23:30 · Fjern Synes godt om · 2
Fjern
Henriette Lind Nissen Helt enig i ovenstående. En eventuel underskriftsindsamling kan naturligvis ikke stå alene. Godt initiativ med et
fyraftensmøde - her vil vi helt klart kunne lægge en strategi for læserbreve og høringssvar samt danne os et overblik over
kommunalbestyrelsens møder så vi bliver synlige på rigtig mange fronter.
26. juni kl. 08:17 · Fjern Synes godt om · 2
Skriv en kommentar ...

Rasmus Petersen








24. juni
Så har jeg lagt sparekataloget op her på gruppen - Se under filer, hvor den kan downloades. De sider som er relevante for SFO og Klub
Storagergård er side 15-43. Læs gerne disse sider, så ved du hvormeget vi er i spil.
Synes godt om Kommenter Del
Janne Munksgaard og 7 andre synes godt om dette.
Vis 4 kommentarer mere
Fjern
Rasmus Petersen Nu kan det hentes, under filer...
24. juni kl. 21:51 · Synes godt om
Fjern
Erik Rømer Supermulemode ???
24. juni kl. 22:25 · Synes godt om · 2
Fjern
Rasmus Petersen Nemlig... Humørikonet smile
24. juni kl. 22:25 · Synes godt om · 1
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall oprettede en begivenhed for Bevar Storagergård.
24. juni
aug
11
Fyraftensmøde Bevar Storagergård
11. august kl. 17:00
Familiecentret Storagergård40 personer deltog




Deltager
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Rasmus Petersen, Frank Kristensen og 17 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Rasmus Petersen har overført en fil.
24. juni
Budget kataloget, som fortæller hvordan kommunen vil spare. Det som omhandler Storagergård er fra side 15-43. Læs det og du vil
forstå hvor meget Storagergård er i spil.
budgetkatalog-2016-pr-19-juni-2015.pdf
Portable Document Format
DownloadForhåndsvisningOverfør revision
Synes godt om Kommenter Del




Mogens Petersen, Frank Kristensen og Marianne Ramberg Burchall synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Rasmus Petersen har opdateret gruppebilledet.
24. juni




Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Dorthe Larsen, Frank Kristensen og 26 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

Marianne Ramberg Burchall




24. juni
Velkommen til gruppen 'Bevar Storagergård'.
Vi har som bestyrelse i dag holdt første møde om besparelseskataloget. Vi vil løbende fortælle jer om, hvilke tiltag vi som bestyrelse
tænker at have fokus på. En af tingene er denne Facebook gruppe, som vi håber I vil dele og bruge.
Det er vigtig for os som Bestyrelse, at vi i denne debat har fokus på at bevare et selvstændigt Storagergaard med børn lige fra 5 til 18
år.
...
Se mere
Synes godt om Kommenter Del
Du, Janne Munksgaard, Mogens Petersen, Frank Kristensen og 32 andre synes godt om dette.
Skriv en kommentar ...

