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Til stede: Lene Lonnov, Karen Tobisch, Britta Schneider-Jørgensen, Claus Rasmussen, Nilgün Erdem,  
Chresten Larsen, Sadiq Beg, Nebi Deveci, Jan Eriksen og sekretær Mette Duekilde.  

Afbud:  Knud Dahn, Rukhsana Ali, Thomas Hørby, Stig Larsen. Estrella Acosta, Tülay Dogan, Carl 
Andersen, Nurene Ahmed, Almaas Ahmed, Qamer un Nisa, Anita Kallesøe, Yasin Yorulmaz, 
Mohamed Moumou.  

1. Dagsorden og referat godkendt. 
2. Vikingebro- og vej 

Mødet blev afholdt på Kroppedal Museum med udflugt til vikingebroen og vikingelandsbyen. 
Naturvejleder Kristian Jepsen og projektassistenter Sara og Minna viste hvordan man bygger 
broen med store egestolper og næsten kun vikingetidens teknologi. I Vikingelandsbyen så vi 
huggearbejdet med økse, fremstilling af reb i bast og spinding og vævning. Disse tre 
aktiviteter tager projektet med ud i boligområder, når der er markedsdag. Lørdag den 1. 
september får markedsdagen i Nord besøg. Vikingeprojektet vil gerne have frivillige med 
anden etnisk baggrund, helst til at komme på tirsdage hvor der arbejdes på broen. Desuden 
er der et tekstilprojekt Thread, hvor det er planen at to kvinder ad gangen med anden etnisk 
baggrund skal deltage sammen med danske frivillige. Der er i den forbindelse planlagt besøg 
både hos den kurdiske kvindegruppe i Nord og i Netværkshuset. 
Ideer til Vikingebro-projektet 
Lad indvandrerne give noget til jer – viden om husbygning eller tekstilteknikker fra deres 
barndom. 
Urtehaven i Vikingelandsbyen er et aktiv, måske man kunne få mænd med anden etnisk 
baggrund som frivillige der. 
Nogle ældre kvinder fra Kurdistan har vævet tæpper i deres ungdom, der har været en 
vævegruppe i Nord. 
Husk målgruppen af nytilflyttede børnefamilie, hvor en del også har anden etnisk baggrund. 
De bor typisk i ejerboliger. 
Ungdomsskolen kan bruges til at rekruttere unge. 
Lav et mindre Vikingespil, det kan engagere og trække publikum til. Engang var der 
børnefestuge i Vikingelandsbyen. 
Erfaringen er at borgere med anden etnisk baggrund ikke kommer til åbent hus-dag, 
Vikingelandsbyen er ikke kendt som udflugtsmål ligesom Herstedhøje. Transport dertil er for 
familier ikke noget problem. 
Vikingebroprojektet takkede for input og vil også tage kontakt til enkelte medlemmer af 
rådet.  

3. Fællesskab- og medborgerskabspolitik 
Der er lavet et 1. udkast til politik, som taler om både fællesskab og medborgerskab. 
Fællesskab er samvær på tværs af alder, etnicitet, interesser; medborgerskab er indflydelse 
og deltagelse til borgerne, f.eks. ved lettere adgang til kommunale lokaler og en borgerpulje 
der kan søges. Initiativerne i politikken er ikke skrevet endnu. Det vil Integrationsrådet 
arbejde med på sit næste møde. 
Udkastet ligger som bilag til temaudvalgets møde den 5.9. Kan ses på kommunens 
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hjemmeside  https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-
referater/?agendaId=831&agendaType=Dagsorden 
Udover politikere sidder der i udvalget: lederen af medborgercentret i Hedemarken, lederen 
af Albertslund Boligsociale Center, en repræsentant for lokalhistorisk samling, en tidligere 
arrangør af Børnefestugen, en repræsentant for Morbærhavens bestyrelse og Karen, som 
repræsentant for Integrationsrådet. 

4. Ny sundhedsprofil 
Den 28. juni var flere medlemmer af Integrationsrådet til præsentation af data i den nye 
sundhedsprofil, der bliver lavet på kommunalt og regionalt niveau. Data kommer fra en stor 
borgerundersøgelse, men desværre bliver der ikke lavet data om borgernes etnicitet, 
hverken på kommunalt eller regionalt niveau. Man kan altså kun se på forskelle på 
Albertslund og andre kommuner og på forskelle over tid. 
Der er for år tilbage lavet en etnisk sundhedsprofil, som kan bruges som 
sammenligningsgrundlag. Den er dog helt tilbage fra 2008 og der er tilsyneladende ikke lavet 
en ny siden. 
På mødet blev der talt om problemer med plejekrævende ældre og det pres, det også 
lægger på pårørende. Der er også en del plejekrævende ældre med indvandrerbaggrund, 
bl.a. fordi familien ikke søger plejehjemsplads. Man vil også gerne have penge til 
forebyggelse for de lidt yngre, men det er svært at have råd p.gr.a. stort plejeforbrug. 
Data for Albertslund viser: mange inaktive unge, mindre alkoholforbrug, men mere rygning, 
mange med dårlig ryg. Er inaktivitet et indvandrerproblem? Mange mænd med 
indvandrerbaggrund dyrker mere motion (fitnesscenter) end danske mænd, der typisk laver 
holdsport og stopper med alderen. I badesøen ser man en udvikling i antallet af 
indvandrerfamilier. De motionstilbud der findes i boligområder og andre foreninger end 
idræt, skal der være mere fokus på. 
 

5. Opsummering af tredje møde til den kommende rapport 
Der er endnu ikke lavet opsummer af møderne i april og maj. Mødet i april handlede om 
ghettoudspillet, som Albertslund ikke bliver omfattet af. Karen arbejder i stedet på at lave 
anbefalinger om boligsocialt arbejde. 
Mødet i maj handlede om kriminalitet. Karen afventer statistik for at skrive anbefalinger fra 
det møde. 

6. Meddelelser og evt. 
Sundhedsrådet: Rukhsana ikke til stede 
Ældrerådet: Rådet arbejder bl.a. med de manglende plejehjemspladser og med 
sparekataloget. 
Skolerådet: Derya Turkmen er ikke længere medlem. 
Rådet for Etniske minoriteter: Rukhsana Ikke til stede 
Statsborgerskabsceremoni: I den seneste aftale om statsborgerskab er det indført at 
kommunerne skal lave en ceremoni, hvor de nye statsborgere skal underskrive en erklæring 
om at følge grundloven. Der tildeles statsborgerskab to gange om året og de seneste to 
gange har 15-20 personer været fra Albertslund. Hvad synes integrationsrådet en sådan 
ceremoni skal indeholde: 
Den skal være på et tidspunkt hvor folk kan, og hvor de kan komme som hele familier. Aften 
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eller lørdag. Forskellig type musik, evt. bruge Musikskolen og lokale etniske musikere. Synd 
gerne Albertslundsangen. Guf som til en reception og gode drikkevarer både med og uden 
alkohol. 


