
Kære albertslunder

Vi har brug for din hjælp. Hvordan kan vi, med vores fællesskaber, mangfoldighed 
og engagement, gøre Albertslund til en endnu bedre by at bo i? Hvad skal vi med 
hinanden, og hvilken by vil vi have sammen, på tværs af boligområde, uddannelse, 
etnicitet og alder? 

Går du med et ønske, en idé eller en tanke til forandring i Albertslund, men er 
du i tvivl om hvad du selv kan gøre, og hvordan du kan råbe dine medborgere, 
din forening eller kommunalbestyrelsen op? Så kom til fælles skabslaboratorium 
i Albertslund, hvor vi skifter snakken over liguster hækken ud med en fan-
denivoldsk aften i Kongsholmcentret, hvor vi sætter handling bag ordene. 

Albertslund er en by med grønne arealer og en stærk miljøprofil. Her er der 
plads til børnene, og vi har store og små fællesskaber, som viser at vi vil noget 
med hinanden. Det er vi stolte af, og det skal vi brygge videre på i labora toriet, 
hvor vi sammen finder de ingredienser som skaber gode fælles skaber. 

For en god by kan altid blive bedre. Og vi mangler dit perspektiv til hvordan. 
Alle kan bidrage – også dig. Tænk på sidste gang du snakkede med en nabo eller 
forældrene til dit barns legekammerat. Måske var I trætte af noget, der ikke er 
godt nok eller glade for noget, som I gerne vil have mere af? 

Arrangementet foregår onsdag den 23. maj kl. 19-22 i Kongsholmscentret, Lil-
jens Kvarter. Tilmeld dig på www.albertslund.dk/FIV. Mød op 
og gør dine tanker til virkelighed, find på gode idéer 
sammen med dine naboer eller lær dine medborgere, 
byens foreninger og lokale politikere at kende. 

Der er rig mulighed for at møde andre, 
som måske brænder for det samme som dig. 

Med venlig hilsen 
Steen Christiansen, Borgmester i Albertslund 

En fandenivoldsk aften i Albertslund 


