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Få kørekort på mobilen

Næste grundlovsceremoni er 12. marts

Mød Inge, der er
aktiv i Ældre Sagen

Lyspunkter
i et anderledes år
Borgmester Henrik Rasmussen ser tilbage på 2020
og fremad mod det kommende år.

Året 2020 er bestemt ikke gået
som planlagt og forventet. Først
kom coronaen, og kort efter vedtog
regeringen deres udligningsreform – to
ting med stor betydning for Vallensbæk.
Tæppet blev hevet væk under os med
den nye udligningsreform. Vores stærke økonomiske fundament blev udfordret, da det viste sig, at når reformen er
helt indfaset, skal vi i Vallensbæk betale
29,1 mio. kr. mere om året til andre kommuner.
Vi vil ikke spare på et udviklende børne- og ungeliv eller på pleje og omsorg.
Kommunalbestyrelsen har derfor været tvunget til at hæve kommuneskatten
og vil samtidig fortsætte den byudvikling, som kan sikre, at også nye ressourcestærke borgere og virksomheder vælger Vallensbæk til.
Med udligningsreformen fik vi medhold
i, at vi er robuste og bæredygtige. Når
vi skal betale så stort et beløb til andre
kommuner, så beviser det, at vi er økonomisk stærke nok til at stå på egne ben.
Det betyder også, at vi i 2021 ophæver
det forpligtende samarbejde, som vi har
haft med Ishøj siden 2007.
Vi er glade for, at vi får vores fulde
selvstændighed tilbage, for det gør, at
vi har mulighed for at tilbyde en endnu
mere nærværende service til vores borgere.
Udligningsreformen blev aftalt af regeringen og Venstre i ly af corona, som har
fyldt meget i 2020. Virussen bredte sig i
hele verden i løbet af foråret. Vores hverHenrik Rasmussen,
borgmester i Vallensbæk

dag ændrede sig, og pludselig skulle vi
forholde os til smittetal, hjemsendelser,
forsamlingsforbud og alskens andre regler og begrænsninger.
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Corona-epidemien har
haft stor indflydelse på
hverdagen i plejeboligerne

På plejehjemmet Højstruphave kom

hverdag med corona. Nye spisevaner er

til hjemsendelser, nødpasning og

coronaen alt for tæt på. Vi blev ramt som

opstået i cafeerne. Og selvom tiden er

genåbning. Vi oplevede, at børn var

nogle af de første i landet, og corona var

svær, er det min oplevelse, at borgerne

hjemme, og både daginstitutioner

nyt for os alle sammen. Både beboere og

forstår situationens alvor og lever med,

og skoler fik en ny hverdag med nye

pårørende var lige pludselig adskilt på

at hverdagen er en helt anden, end den

spilleregler.

grund af besøgsrestriktioner. Den skær-

plejer at være.

Mens coronaen rasede i foråret, lær-

pede indsats i foråret vil jeg aldrig glem-

Ældreområdet får i 2021 generelt et

te vi, at udearealerne i øget omfang kan

me, og jeg kan ikke takke personalet nok.

løft. Vi går med i Demensalliancen – et

bruges til leg og læring. Børnene fik røde

Plejepersonalet og andre har gjort alt

landsdækkende netværk, der arbejder på

kinder, vindblæst hår og mudder på tøjet.

for, at hverdagen for beboerne har væ-

at forbedre forholdene for demente og

Og derfor vil vi forbedre udeforholdene

ret fyldt med sang, underholdning og nye

deres pårørende. Og vi har sat flere pen-

i daginstitutioner og skoler, så det gode

måder at mødes med pårørende på.

ge af til arrangementer på ældreområdet.

udendørs-børneliv kan fortsætte.

I både Rønnebækhus og Pilehavehus

Forældre til børn i daginstitutioner

øget normeringen, så kommunens

har de også skullet forholde sig til en

og skoler har skullet forholde sig

børn får gavn af, at vi understøtter

På børneområdet har vi igen i år
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Flere daginstitutioner har i perioder brugt
naturlegepladsen, som nu fast bliver base
for en udflytterbørnehave. Arkivbillede
med nogle af Nøddeboparkens børn.

Vallensbæks
nye svømmehal ventes at
stå klar i 2023.
Svømmehallen
får fire bassiner og bliver
en del af
idrætscentret

den tidlige, den forebyggende og

Danmark. Jeg er stolt af vores tre skoler,

Så 2021 bliver et spændende år. Et år med

den sproglige indsats. Og vi udvider

som gør et rigtig godt stykke arbejde.

et kommunalvalg og en vaccine, der forhåbentlig kan få has på coronaen, så vi

med en udflytterbørnehave ved
Naturlegepladsen.

2020 har på mange måder været præget

igen kan mødes – blandt andet i det akti-

af corona, men det har også været et

ve frivillige- og foreningsliv, der har gjort

boost, og alle skoleelever fik iPads eller

år, hvor vi fortsat arbejder efter den

en kæmpe indsats for at bringe menne-

computere for at understøtte den digita-

udviklingsstrategi, som mange borgere

sker sammen på trods af svære vilkår og

le læring. Midt i pandemien opdagede vi,

var med til at lave for tre år siden.

restriktioner.

På skolerne har digitaliseringen fået et

at vores elever i allerhøjeste grad er digi-

Vi kæmper stadig for, at staten skal

På vegne af kommunalbestyrelsen ønsker jeg alle i Vallensbæk et godt nytår!

talt indfødte, da de dels måtte undervise

tage ejerskab over den støj, som kommer

deres forældre i, hvordan computere og

fra deres veje, og vi har fortsat fokus på

iPads kan bruges til online-møder, og dels

klima og grønne områder. Arbejdet med

Med venlig hilsen

blev klogere på dansk, engelsk og mate-

letbanen er i gang i kommunen, og kon-

Henrik Rasmussen

matik – endda i en sådan grad, at vores

trakten til den kommende svømmehal

Borgmester i Vallensbæk

skoler nu igen er blandt de 25 % bedste i

blev underskrevet.
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Hillerød
Holte

Lundtofte
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Lyngby Centrum
Lyngby
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Buddinge

 Farum

Gladsaxe Rådhus
Gladsaxevej
Gladsaxe Trafikplads
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Herlev

 Frederikssund
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Rødovre Nord
Glostrup Ejby
Glostrup Nord
Glostrup Hospital
Rigshospitalet
Glostrup
 Fyn/Jylland

Kirkebjerg
Brøndbyvester
Delta Park
Vallensbæk
Strandhaven
Ishøj Strand
ARKEN
Ishøj

Letbanen får tre stationer i Vallensbæk

Letbanen indtager Vallensbæk i 2025
Hovedstadens Letbane triller ud på
sin første tur i 2025. Og allerede nu
er der godt gang i arbejdet med at
få den anlagt langs Søndre Ringvej.
Arbejdet vil i det kommende år
fylde mere og mere i Vallensbæk.

OM HOVEDSTADENS
LETBANE

Vidste du at ...

•	Hovedstadens Letbane anlægges over

opdateret om, hvornår

28 kilometer mellem Lundtofte nord
for Lyngby og Ishøj i syd.
•	Linjen vil omfatte 29 stationer og vil
blandt andet forbinde DTU i Lyngby
med hospitalerne i Herlev og Glostrup.

I 2025 skal Hovedstadens Letbane køre langs
Ring 3 på tværs af S-togsnettet med afgange
hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut
om aftenen og i weekenden. Den skal køre mellem Lyngby og Ishøj og får tre stop i Vallensbæk;
’Vallensbæk’, ’Strandhaven’ og ’Delta Park’.
Letbanetoget bliver grønt, så det adskiller sig
fra de gule bybusser og røde S-tog. Samtidig
signalerer den grønne farve, at letbanen er et
grønt transportmiddel, da den kører på el.
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•	Letbanen går på tværs af S-togslinjerne
i den såkaldte fingerplan, og der er
mulighed for at skifte til S-tog på seks
stationer: Lyngby, Buddinge, Herlev,
Glostrup, Vallensbæk og Ishøj.
•	Der er plads til 200-230 passagerer i et
letbanetog, hvilket svarer til antallet af
passagerer i cirka fire bybusser.

du kan holde dig

der er letbanebyggeri
i Vallensbæk og
nabokommunerne med
nyheder sendt direkte fra
Letbanen ?
Tilmeld dig Hovedstadens
Letbanes infoservice
på deres hjemmeside
dinletbane.dk/
foelg-byggeriet/

København

SENIOR

Ny privat leverandør
af hjemmehjælp
Hvis man er blevet godkendt – eller visiteret, som det også hedder – til at få
hjemmehjælp, kan man selv vælge, om
man vil have hjælpen fra kommunen eller
et privat firma. Det kan være til personlig
pleje eller praktisk hjælp i hjemmet.
Fra den 1. februar er det firmaet DFS
Plus, som skal levere hjemmehjælp for de
borgere, der ønsker hjælpen fra et privat firma.
Den kommunale hjemmepleje fortsætter som hidtil med at være kommunal leverandør af hjemmehjælp.
Valget til brugerbestyrelsen i seniorhuset afholdes i uge 7

Det betyder, at de borgere, der tidligere modtog personlig pleje eller praktisk

Seniorhuset Korsagergård:

Årsmøde og valg til
brugerbestyrelsen
På grund af COVID-19 kan vi ikke holde

Ønsker du at stille op til brugerbe-

årsmødet og valget til brugerbestyrelsen

styrelsen, kan du kontakte Marianne

i seniorhuset, som vi plejer.

Rønn senest den 4. februar kl. 12

Der vil ikke blive afholdt årsmøde. I
stedet sendes formandens beretning og
årsregnskabet ud via seniorhusets ny-

vil blive sendt ud med nyhedsbrevet.

fredag den 12. februar kl. 9.

Præsentationerne vil ligeledes være

Du tilmelder dig til at komme og afgi-

munale hjemmepleje eller DFS Plus.
Læs mere på
vallensbaek.dk/hjemmehjaelp

De opstillede kandidater skriver

ses på korsagergaard.vallensbaek.dk fra

februar i tidsrummet 10-15.

have hjemmehjælpen leveret af den kom-

marr@vallensbaek.dk.
en kort præsentation af sig selv, som

tirsdag til torsdag i uge 7, dvs. den 16.-18.

har taget stilling til, om de fremover vil

på tlf: 2488 0952 eller på mail

hedsbrev, og de kan downloades og læ-

Der afholdes valg til brugerbestyrelsen

hjælp fra Solkystens Rengøring & Pleje,

tilgængelige ved stemmeboksen.
Valgresultatet offentliggøres i nyhedsbrevet samt på hjemmesiden
fredag den 19. februar.

ve din stemme ved at kontakte leder Ma-

Hvis det viser sig umuligt at gen-

rianne Rønn senest den 10. februar kl. 12

nemføre valget på ovenstående måde

på mailadressen marr@vallensbaek.dk

på grund af COVID-19-restriktioner,

eller på tlf: 2488 0952. Du vil da få tildelt

informerer vi via Vallensbæk Kommu-

et tidspunkt i ovennævnte tidsrum, hvor

nes nyhedsbrev samt seniorhusets

du kan komme og afgive din stemme.

nyhedsbrev.

Valget bliver afholdt i salen i seniorhuset, hvorfor alle aktiviteter i salen er af-

Du kan tilmelde dig Seniorhusets

lyst i uge 7. Der vil være indgang til salen

nyhedsbrev på hjemmesiden

direkte fra gården – og udgang til haven,

korsagergaard.vallensbaek.dk

når du har afgivet din stemme. Vi over-

under punktet ”Om Seniorhuset

holder de gældende retningslinjer, hvad

Korsagergård”.

angår antal personer i salen.
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Mød virksomhederne
i Vallensbæk
Vallensbæk Kommune er en erhvervsvenlig kommune med plads til mange typer af
virksomheder og let adgang til kommunen.
Og så gør infrastrukturen det let at være virksomhed og kunde i Vallensbæk. Vi
har ambitioner for erhverv, og det betyder, at der bliver arbejdet målrettet med at
optimere forholdene for erhvervslivet i kommunen.
Her kan du møde nogle af de virksomheder, der har valgt at placere sig i Vallensbæk.

I Vallensbæk ligger den danske virksomhed Wet Wipe. De
producerer engangsløsninger
af wipes, og i spidsen står administrerende direktør Philip
Christian Glad.

levere løsninger, som er så skånsomme som muligt for både brugere og miljø. Det er selvfølgelig nødvendigt at bruge lidt skrappere midler, når det handler
om at desinficere, men i forhold til mange af vores konkurrenter, der har tysk eller engelsk oprindelse, bruger vi markant mindre kemi, og det betyder meget
for os,” siger Philip Christian Glad.

Rene overflader er ikke kun til ære for

Philip har været direktør i Wet Wipe i

synet, men også nødvendige, specielt for

otte år. Nichevirksomheden lever af for-

sundhedsvæsenet. I Vallensbæk Kommu-

retning, salg og eksport og består af 20

Philip Christian Glad

ne ligger Wet Wipe A/S – en virksomhed,

medarbejdere, hvis vigtigste kvaliteter

Adm. direktør, Wet Wipe A/S

der specialiserer sig i wipe-løsninger, det

er at have ejerskab, drive og energi.

vil sige klude til at sikre, at overflader er
rene eller desinficerede.
”I år har vi stået over for en speciel si-

De personer,
jeg har
omkring mig,
stoler jeg 100
procent på”
8
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”De personer, jeg har omkring mig, stoler jeg 100 procent på. Der er meget frihed under ansvar. Aftaler man noget, gør

tuation på grund af corona, hvor lan-

man det, og er der udfordringer, siger

dets sundhedssystem har været dybt af-

man til. Mine medarbejdere løber med

hængige af, at de personer vi har her, har

bolden fra A til Å, og de er klar til at finde

skullet kæmpe. En situation, der stort

den bedste løsning, hvis der opstår ud-

set har været umulig, men som vi allige-

fordringer på vejen,” afslutter Philip.

vel har løst. Det har for mig været en meget positiv rejse, ene og alene grundet
den holdindsats, der har været her i Wet
Wipe,” fortæller firmaets administrerende direktør Philip Christian Glad.
En mindre virksomhed med stort drive
Det har altid været vores klare profil at

Søren Flemming Larsen,
administrerende direktør hos Interflora A/S
”Jeg bedriver ledelse med hjertet. Jeg træffer selvfølgelig de forretningsmæssige og
strategiske beslutninger, der skal træffes, men ellers sætter jeg stor pris på mennesker - og gør man det som leder, får man også som medarbejder og menneske hurtigt
lyst til at gøre en forskel.
Det er vigtigt, at mine medarbejdere mærker og ser mig. At de har tillid til mig. Jeg har
så dygtige medarbejdere, som i virkeligheden er dem, der skaber resultaterne. Foruden dem var der ikke noget resultat.”

Helene Koers,
direktør hos Flexkapacitet
”Som leder vil jeg gerne give mine medarbejdere tryghed. De skal kunne komme til mig
i åbenhed, og vi skal stort set kunne snakke om alt. Det vigtigste for mig er, at medarbejderne har det godt og trives, at der er en god dialog, og at vi leverer. Vi har meget
enkle principper: Vi skal respektere hinanden og bidrage positivt.
Hos Flexkapacitet hjælper vi hinanden som team, og vi tager en dag ad gangen. Og så
synes jeg, at man kommer rigtig langt, hvis man gider interessere sig for kunderne – så
bliver det meget sjovere at gå på arbejde.”

Søren Krogh-Nielsen,
administrerende direktør hos Ricoh Danmark A/S
”Det vigtigste for mig er at have et rigtig godt team med enorm stor tillid – begge veje.
Jeg fortæller ikke bare mine medarbejdere, hvad de skal gøre. Jeg giver dem friheden
til at løse deres opgaver. Og så tror jeg på, at det altid skal være sjovt.
Mit personlige mantra er et gammelt citat fra Einstein: Hvis A er lig med succes, hedder formlen: A=X+Y+Z. X er arbejde. Y er leg. Og Z er at holde sin mund.”

Atli Einarsson,
administrerende direktør hos DHL Express Danmark
”Det vigtigste for mig som leder er at være tilgængelig og lyttende. Og så handler det
også om respekt. Alle fortjener at blive behandlet med respekt. Når du engagerer dig
i og interagerer med mennesker, viser du både, at du respekterer dem, og at de betyder noget.
DHL skal være et godt sted at arbejde for hver eneste medarbejder – det vægter jeg
højt. Det opnår vi med en fantastisk virksomhedskultur, som sikrer højt engagement og
stor motivation. Alle skulle gerne gå hjem fra arbejde med en følelse af eller viden om,
at de arbejder for en virksomhed, der passer på dem og sørger for, de har det godt.”
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AKTIVITETER

Korsagergård
Seniorhuset Korsagergård holder lukket indtil
videre.
Hold dig orienteret ved at abonnere på
seniorhusets nyhedsbrev – tilmeld dig på
korsagergaard.vallensbaek.dk

Fast IT-hjælp

AKTIVITETSKALENDER
Nogle af arrangementerne kræver
tilmelding og/eller har entré.
Læs mere på www.vallensbaek.dk/kalender

IT-hjælpen i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
holder pause indtil videre.

Babysalmesang
Holder pause indtil videre pga. corona.

Fast stavgang v/Ældre Sagen:
Stavgang holder pause indtil videre. For mere
info, ring til Lilian Ho-Lang på 2123 8298 eller
til Erik Hommelgaard på 2116 0321

Rollator-banden
Gå-hold for gangbesværede mødes
onsdage kl. 13 ved PIlehavehus 5E og går
max 5 personer sammen.
For mere info, ring til Winnie Sørensen på
tlf: 2088 5819

Åben Hal
Holder pause indtil videre pga. corona.

Floorball for 50+ årige
Aflyst indtil videre på grund af corona.

Cykling uden alder
Gangbesværede og kørestolsbrugere kan
komme gratis på cykeltur i rickshaws i den
friske natur. Både for hjemmeboende og
plejehjemsbeboere.
Turene holder pause, indtil restriktionerne
bliver lempet.
For mere info, kontakt Mogens Sørensen,
tlf: 2093 2057 eller Mogens Jørgensen,
tlf: 4060 3184

Gå-Fodbold
Holder pause indtil videre.

Kommunalbestyrelsesmøde
Kommunalbestyrelsen holder møde den 17. februar kl. 17.30. Mødet er åbent for offentligheden, men på grund af
coronasituationen opfordrer vi til, at man ikke møder op. Dagsorden kan hentes på vallensbaek.dk/dagsordner fra fredagen før
mødet. Fra mandagen inden kan den hentes i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus i åbningstiden.
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ge
Der sker man
den
ti
r
ændringer fo
a
pga. coron

kontak t
baek.dk eller
– tjek vallens
neste
se
de
r at få
arrangøren fo
lte
ke
en
de
om
oplysninger
r.
te
en
em
arrang

FEBRUAR

01. Tænkepause: Ord v. Linda Greve
	
19:00 Afholdes online – du får
link, når du har tilmeldt dig via
www.vallensbaek.dk/aktiviteter

KALENDER

MARTS

01. Ældre Sagen: Kursus i Windows

	
15:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
lokalet Sletten

03. Ældre Sagen kursus i Windows

VACCINATIONERNE
BLEV SKUDT I
GANG
Flaget var hejst den 6. januar
i plejeboligerne Rønnebo

	
15:00 Vallensbæk Idrætscenter,
kursuslokalet 1. sal

og Højstruphave – for nu er

08. Ældre Sagen: Kursus i Windows

Den allerførste var Marianne Skipper,

	
15:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
lokalet Sletten.

vaccinationerne begyndt.

der bor i plejeboligerne Rønnebo. Hun
blev vaccineret af læge Mette Joost, og
det tog kun et øjeblik.
Det var starten på det, der forhå-

02. Årets bøger v. Jes Stein Pedersen

bentlig bliver et vendepunkt i kampen

	
Kl. 19:30 Afholdes online – du får
link, når du har tilmeldt dig via
www.vallensbaek.dk/aktiviteter

mod coronaen.

03. Guidet fælleslæsning

gerne bliver også vaccineret.

Langt de fleste af kommunens 46
plejehjemsbeboere har sagt ja til vaccinen, og medarbejderne i plejeboliDe næste i rækken til at få tilbudt

	
10:00 Afholdes online – du får
link, når du har tilmeldt dig via
www.vallensbaek.dk/aktiviteter

vaccinen er borgere over 65 år, som
både får praktisk bistand og personlig pleje, og herefter er det borgere
over 85 år.

06.	DIY-KREA pose to go -

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside
kan du finde vaccinekalenderen, som

Fastelavnstema

viser, hvornår forskellige grupper i

	
Kl. 10:00-15:00 Vallensbæk Kultur& Borgerhus

10.

befolkningen får tilbudt vaccinen:
sst.dk/da/Udgivelser/2021/
Vaccinationskalender
Du får besked i e-Boks eller pr. brev,

Guidet fælleslæsning

	
10:00 Afholdes online – du får
link, når du har tilmeldt dig via
www.vallensbaek.dk/aktiviteter

når du kan bestille tid.
Marianne Skipper blev vaccineret som

Læs mere om corona og vaccination på

den første i Vallensbæk.

www.vallensbaek.dk/coronavirus

22. Ældre Sagen: Kursus i Windows

	
15:00 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus,
lokalet Sletten

24.

Ældre Sagen: Kursus i Windows
	
15:00 Vallensbæk Idrætscenter,
kursuslokalet 1. sal

Ny vinterbadeforening
– stiftende generalforsamling er udskudt

En gruppe borgere har taget initiativ til at oprette en vinterbadeforening med hjemsted i strandparken og i det kommende badehus i
Vallensbæk Havn.
Den stiftende generalforsamling skulle have været holdt i februar,
men må udskydes på grund af corona-situationen.
Det er endnu ikke besluttet, hvornår og hvor generalforsamlingen
skal afholdes. Det kan du læse på vallensbaek.dk/aktiviteter, eller du
kan blive medlem af Facebook-gruppen ”Vallensbæk vinterbadning”.
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Madborgerskab

”Mmmmm… chokorug!”
Et nyt år er startet, og hverdagen kalder
så småt igen. Madborgerskab giver jer
her en opskrift, som I nemt kan lave sammen med jeres børn.
Lad børnene være dem, der blan-

Opskrift på
nemme chokorug
– lige til at nyde lune
eller i madpakken.

der, laver klatter med skeerne og drysser med mandlerne. Chokorug smager
dejligt, når de er lune med små flydende
chokoladelommer, eller de kan være en
lækker overraskelse i madpakken.

1. 	Følg fremgangsmåden skrevet
Antal: 25-30 stk.
Ingredienser:
•	En pakke færdigblanding på
kernerugbrød (hvis der ikke

Tip:

Bag dobbelt portion og frys de ekstra
ned – så er der altid til en regnvejrsdag.

Fremgangsmåde:

følger tørgær med, skal du
købe gær ved siden af)
•	100 g hakket 70 % mørk
chokolade eller sukkerfri

Du kan også tilføje rosiner eller trane-

chokolade

bær, hvis du godt kan lide tørret frugt.
•

1,5 dl. græskarkerner

•

3 spsk. mørk sirup

•

Hakkede mandler

på rugbrødsblandingen. Denne
varierer fra mærke til mærke.
2. 	Bland herefter hakket
chokolade, græskarkerner og
mørk sirup i.
3. 	Lad dejen hæve tildækket i
skålen i 1 time.
4. 	En bageplade med bagepapir
gøres klar.
5.	Herefter laves der små ”klatter”
af dej med to skeer, som
placeres på bagepladen.
6. Drys med de hakkede mandler.
7. 	Bages ved 190 grader varmluft i
cirka 30-35 min.
8.	 Afkøles på en bagerist.

•	For eleverne i 2.-4. klasse kan fædre og
børn sammen komme i køkkenerne i
Fars Køkkenskole.
•	I juniorklubberne afholdes workshops
om gode eftermiddagsretter.

Om Madborgerskab

•	I madkundskabsundervisningen i 5.-7.
klasse kommer Madborgerskab og underviser i projekterne ’Madgejst’ og

Madborgerskab er et team i Vallensbæk

afholder køkkenmøder med det køkken-

Kommune, som udvikler og afholder en

faglige personale omkring udvikling af

række projekter under den samlede be-

god mad til de små. Herudover arbejdes

Du kan også møde medarbejderne fra

tegnelse Køkkentrappen. Det handler om

der tværfagligt om rammerne til det pæ-

Madborgerskab til forskellige andre

at give børn og unge madmod, madglæde

dagogiske måltid.

mad-orienterede events og projekter,
hvor de ofte står klar til at udfordre dine

og sunde madvaner, og vi uddanner dem
til selv at svinge gryderne.

’Mad i Generationer’.

•	I brobygningen til skolen afholdes mad-

smagsløg.

pakkeværksteder, så børnene er forbe•	Det starter med et samarbejde med daginstitutionerne, hvor Madborgerskab
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redt på de nye spiserammer i skolen.

Læs mere på
www.vallensbaek.dk/koekkentrappen

Skolerne i Vallensbæk ligger blandt de 25 procent bedste i landet

Skoleelever i Vallensbæk
topper i dansk og matematik
Vallensbæk Kommune indtager en 4. plads i landet på listen over
kommuner med flest skoleelever på 9. årgang, som har fået mindst 02 i
dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøver.

Det går godt for skoleeleverne i

litiske mål om at være blandt de 25

Vallensbæk. Så godt, at Vallensbæk

procent bedste kommuner i landet,

Kommune på landsplan i år indta-

når det kommer til elevernes af-

ger en 4. plads, når det kommer til

gangsprøveresultater.

at have flest folkeskoleelever på 9.

Det er vigtigt, at elever be-

årgang, som har fået mindst 02 i ka-

står deres afgangseksamen i både

rakter i dansk og matematik i af-

dansk og matematik, hvis de ønsker

gangsprøvekarakter. Det viser nye

at søge optagelse på landets ung-

tal fra Børne- og Undervisningsmi-

domsuddannelser. Det er nemlig et

nisteriet.

krav for, at man kan komme ind.

Hele 99,4 procent af Vallensbæks

Udover at Vallensbæks 9. klas-

KOMMUNER MED
HØJESTE ANDEL AF
ELEVER MED MIN. 02 I
DANSK OG MATEMATIK
1.

Allerød – 100 procent

2. Læsø – 100 procent
3. Lyngby-Taarbæk – 99,8 procent
4. Vallensbæk – 99,4 procent

folkeskoleelever på 9. årgang er be-

ser overordnet er gode til dansk og

5. Dragør – 99,4 procent

stået i dansk og matematik ved af-

matematik, er Vallensbæk også pla-

gangseksamen. Det er en markant

ceret på en delt 19. plads blandt

6. Køge – 99,3 procent

stigning i forhold til sidste år, hvor

landets kommuner, når det kom-

7. Gentofte – 99,3 procent

tallet i Vallensbæk Kommune lå på

mer til 9. årgangs samlede karak-

93 procent. På landsplan ligger tal-

tergennemsnit. Der er karaktergen-

8. Rebild – 99,3 procent

let på 96,2 procent, hvilket svarer

nemsnittet nemlig 7,5, hvilket er 0,2

til 42.800 ud af 44.507 elever på 9.

karakterpoint over landsgennem-

årgang.

snittet.

Resultaterne betyder, at Vallens-

9. Herlev – 99,1 procent
10. Hørsholm – 99,1 procent
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

bæk Kommune lever op til det po-
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SUNDHED

Folkene bag Fitness og Fællesskaber er Elise Knudsen, Kristian
Pilborg, Christina Christiansen og Karina Danmark

Fitness og Fællesskaber
– et af Vallensbæks mest populære sundhedstilbud!
ger motions- og sundhedskonsulent Kristian Pilborg.
Som deltager træner du to gange om
ugen. Træningen foregår på Vallensbæk
Idrætscenter med fokus på at forbedre din styrke og kondition via varierede
øvelser.
”Når man deltager på vores bootcamp,
Teamet bag tilbuddet

skal man være motiveret for at give den

er disse dygtige folk:

en skalle i de tre måneder, det varer. Vi
træner hårdt, men der tages godt hånd

•	Motions- og sundhedskonsulent
Kristian Pilborg
•	Diætisterne Christina Christiansen og
Karina Danmark
•	Instruktør og motivator Elise Knudsen

om den enkeltes behov, og fællesskabet
er i fokus. Vi har det sjovt og griner med
hinanden, samtidig med vi får sved på
panden”, siger instruktør Elise Knudsen.
Som deltager får du op til tre samtaler
med en diætist.

”Jeg ser enormt meget frem til opstarten

”Vi tager altid udgangspunkt i den en-

af vores næste hold. Her er der en unik

keltes situation. I Fitness og Fællesska-

mulighed for at opnå rigtig gode resulta-

ber er der fokus på et sundt vægttab og

ter og en sundere livsstil, hvis man vejer

med en før- og efter-måling af blandt an-

for meget og gerne vil forbedre sin styrke

det muskelmasse, vil denne udvikling

og kondition – det har vi set hos tidligere

kunne følges. Vi sikrer os, at kost og mo-

deltagere. Vi følger nøje retningslinjerne

tion hænger godt sammen”, fortæller

for COVID-19 og planlægger derefter”, si-

diætist Karina Danmark.
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Om Fitness
og Fællesskaber
•	For dig med BMI 30+ eller
type-2-diabetes
• Tre måneders bootcamp
• Få deltagere på hvert hold
•	Opstart mandag den 8. marts
kl. 19-20 – afvikles evt. online
•	Træning mandage og torsdage,
enten på holdet kl. 19-20 eller
20-21
•	Prisen er 600 kr., hvori der indgår medlemskab til Vallensbæk Håndboldfitness, som du
kan fortsætte med efter endt
bootcamp.
•	Læs mere på
vallensbaek.dk/fitness
Tilmeld dig senest 5. marts, enten
på mail CSF@vallensbaek.dk eller
på tlf: 2931 8963

Rygestophold

Pårørendevej-

Få hjælp til at komme lettere igennem dit ryge-

Schubart kan

leder Christina
give støtte og

stop med forløbet ”Røgfrit Liv”, som bliver afvik-

rådgivning

let online. Forløbet består af seks mødegange i en
gruppe, hvor I får råd og vejledning, blandt andet
om korrekt brug af nikotinerstatning, samt støtter
hinanden gennem den første røgfrie periode.
Næste rygestophold starter onsdag den 10. februar kl. 16-17.30.
Få mere info eller tilmeld dig hos en af vores rygestoprådgivere, Kristian Pilborg på tlf: 2931 8963
eller Tilde Jensen på tlf: 2488 0902 – eller send os
en mail på csf@vallensbaek.dk

Pårørende-vejledning i
Vallensbæk kommune
Er du pårørende til en syg? Så er
der hjælp at hente.

Rygestop E-kvit

Du kan få støtte og rådgiv-

Vejlederen har tavshedspligt,
og hvis du ønsker det, kan du
være anonym. Tilbuddet er til

Du kan også bruge onlinetilbuddet E-kvit til at bli-

ning fra vores pårørendevejle-

børn, unge og voksne, der har en

ve røgfri. Det er en gratis app til alle, der ønsker at

der gennem individuelle sam-

ven eller et familiemedlem, der

blive nikotinfri, røgfri eller blot vil vide mere om

taler om netop det, du gerne vil

er syg.

egen rygning. Du kan også tilgå programmet fra en

tale om. Det kan være konkrete

computer.

bekymringer eller din egen triv-

er åben alle hverdage på 4797

sel, og hvordan du passer på dig

4149 eller 2941 2477. Du kan også

selv som pårørende.

sende en mail til pårørende-

Læs mere og tilmeld dig på ekvit.dk
Du kan supplere E-kvit med telefonisk eller digital

Du kan også få hjælp med at

rådgivning hos en af vores to dygtige rygestopråd-

finde andre kommunale og frivil-

givere – se kontaktinfo ovenfor.

lige tilbud til pårørende.

Ring og hør mere – telefonen

vejleder Christina Schubart på
chssc@vallensbaek.dk

Afklarende
samtale
Den afklarende samtale er et
tilbud til dig, som lever med en
eller flere kroniske sygdomme.
Formålet med samtalen er at
afklare dine behov og motivation for deltagelse i et eller flere
af vores sundhedstilbud.
Du kan få en henvisning fra
egen læge eller hospital, eller
du kan selv booke en samtale
på vallensbaek.dk/AfklarendeSamtale.

Book en
afklarende
samtale med
sygeplejerske
Ingrid Ahleson
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Et år med det
nye beredskab
Beredskab 4K er navnet på det beredskab – eller brandvæsen, om man vil
– som har dækket Vallensbæk siden januar 2020. Beredskabschef Dennis
Ottosen gør status efter det første år.

Hvis huset brænder, og man ringer 1-1-

dermed netop haft et års jubilæum. ØSB

klusive deltidsbrandmænd samt 25 frivil-

2, så skal brandvæsenet komme hurtigt.

bestod af hele otte kommuner fra Val-

lige. De sørger for, at der er døgnbeman-

Det er og bliver den vigtigste opgave for

lensbæk i nord til Stevns i syd, og det vi-

det på brandstationerne i Høje Taastrup

Beredskab 4K, der dækker kommuner-

ste sig at være for stort et område til, at

og Greve, som drives i samarbejde med

ne Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup og

det gav mening i praksis. Så Vallensbæk,

Falck. Derudover er der en håndfuld ad-

Greve.

Ishøj og Høje Taastrup dannede et bered-

ministrative ansatte, der blandt an-

skab sammen – som de også havde haft

det samarbejder med kommunerne om

før 2015 – og Greve kom også med.

brandteknisk byggesagsbehandling.

”Vi kan sende to køretøjer af sted
straks – på under et minut. Vi skal kunne

Dennis’ første opgave var at sikre en

være fremme hvor som helst i vores område på under ti minutter, og ofte er vi

glidende overgang til Beredskab 4K.
”Jeg synes, vi er kommet rigtig godt fra

der hurtigere”, fortæller beredskabschef

Hvert år har brandvæsenet omkring
100 udrykninger i Vallensbæk.
”Det kan være alt fra færdselsuheld til

Dennis Ottosen, der står i spidsen for Be-

land. Vi har haft fokus på sikker drift, og

brandalarm på en daginstitution. Byg-

redskab 4K.

serviceniveauet er lige så højt som før”,

ningsbrande er der heldigvis kun få af om

fortæller Dennis Ottosen.

året i Vallensbæk”, siger Dennis.

Det nye beredskab afløste Østsjællands
Beredskab (ØSB) fra 1. januar 2020 og har

Dennis råder over i alt 70 brandfolk in-

Når der en gang imellem er en større
brand i en bygning, så kan Dennis mønstre syv brandkøretøjer og 16 brandfolk.
Og hvis det ikke er nok, så samarbejder
Beredskab 4K med de omkringliggende
brandvæsener, der kan sende mandskab
og vogne.
Når Dennis ser tilbage på det første år
med Beredskab 4K, tænker han først og
fremmest på nærheden.
”Nu, hvor vi dækker færre kommuner,
er vi kommet tættere på borgerne, på
byggesagskontorerne og på lokalpolitikerne”, fortæller Dennis og tilføjer, at der
også er kommet mere nærhed i forhold
til de ansatte.
”Ledelsen og brandfolkene er kommet
tættere på hinanden, og det har været
godt for arbejdskulturen. Medarbejderne

Dennis Ottosen er chef for de knap 100
medarbejdere, der udgør brandvæsenet i
Vallensbæk, Ishøj, Høje Taastrup og Greve

er rigtig gode til at komme med ideer til,
hvordan vi kan løse vores opgaver endnu
bedre, og det giver noget ejerskab og en
lyst til at yde sit allerbedste i hverdagen”,
siger Dennis.
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Vidste du at ...
der er i alt ca. 100
udrykninger om
året i Vallensbæk til
brande, ulykker og

Beredskabet råder over

andre hændelser?

7 brandkøretøjer og 2
indsatslederbiler.

100
brandmænd

indgår i beredskabet – både
fuldtidsbrandmænd, deltidsfolk og frivillige.

Beredskab 4K samarbejder

Beredskab 4K dækker

med Falck om at drive de to

140.000 borgere i

brandstationer i Høje Taastrup

Vallensbæk, Ishøj,

og Greve.

Høje-Taastrup og Greve.

Vi kan sende to køretøjer af sted straks
– på under et minut. Vi skal kunne være
fremme hvor som helst i vores område på
under ti minutter, og ofte er vi der hurtigere”
Beredskabschef Dennis Ottosen
VALLENSBÆK NU | 17

Opslagstavlen

Rokade i
Vallensbæks
udvalg
Anette Eriksen har valgt at stoppe efter
23 år i kommunalbestyrelsen, hvor hun
gennem årene blandt andet har været
formand for Social- og Sundhedsudvalget
og Folkeoplysningsudvalget samt både 1.
og 2. viceborgmester.
John Sørensen har overtaget hendes
plads i kommunalbestyrelsen, og
samtidig er der ændret i de politiske
udvalg – blandt andet har Børne- og
Kulturudvalget fået Ricky van Overeem
som ny formand, og Morten Schou
Jørgensen er blevet formand for
Folkeoplysningsudvalget.
Jytte Bendtsen er ny 2. viceborgmester.

Hvem skal modtage
årets frivilligpriser?
Hvert år uddeler Vallensbæk Kommune priser til frivillige
eller nye frivillige tiltag. De 3 typer frivilligpriser er:
• Årets initiativ
• Årets ildsjæl
• Ungdomslederpriser (der kan uddeles op til 3 af dem)
Og det er nu, du skal i gang med at indstille! Alle borgere og
foreninger i Vallensbæk kan indstille kandidater. Derudover
kan Børne- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget
stille forslag til kandidater.
Læs mere og indstil kandidater inden den 1. marts på
www.vallensbaek.dk/priser

Anette Eriksen takker af efter 23 år
i kommunalbestyrelsen

Månedens billede

Få kørekort på mobilen
Hvis du har en nyere mobiltelefon, kan du hente
kørekort-appen og lade dit fysiske kørekort ligge
hjemme i skuffen.
Appen er et frivilligt supplement til det fysiske kørekort og fungerer som
et gyldigt kørekort i Danmark. Den kan også bruges som legitimation der,
hvor du ellers plejer at
bruge dit kørekort.
Du kan hente appen
“Kørekort”, hvor du nor-

@gitte.kristensen Dejlig vandretur i et fantastisk

malt henter apps til din te-

morgenlys #natur #vallensbaeknu

lefon – sørg for at have dit

Del dine billeder med os på Instagram

dit pas og dit NemID klar.

Tag dem med #vallensbæknu
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Boganbefalinger
VALLENSBÆK KOMMUNE

Sanne anbefaler:

Vallensbæk Stationstorv 100

”Kokoschkas dukke”

2665 Vallensbæk Strand

af Afonso Cruz

tlf: 4797 4000

– en forunderlig roman og en ene-

www.vallensbaek.dk
kommune@vallensbaek.dk

stående læseoplevelse.

Ansvarshavende redaktør

42-årige Bonifaz

Anette J. Laustsen

Vogel, som har
sin egen fugle-

Redaktion

forretning, hø-

Kommunikation - Vallensbæk Kommune,

rer en dag plud-

kommunikation@vallensbaek.dk.

selig stemmer
fra gulvet. Først
tror han, at det er mus, og dernæst,
at de kommer inde fra hans eget
hoved.
Men stemmen kommer fra drengen Isaac Dresner, der gemmer
sig under gulvet i forretningen,
på flugt fra nazisterne, efter hans

NÆSTE
GRUNDLOVSCEREMONI
ER 12. MARTS

bedste ven er blevet skudt. En dag
afslører Isaac sin tilstedeværelse
for Bonifaz, og det bliver begyndelsen på et varmt venskab.

Hvis du bor i Vallensbæk og
opfylder kravene for at opnå
dansk statsborgerskab, kan du
komme til grundlovsceremoni

Bettina anbefaler:
”Min mørke Vanessa”

på rådhuset den 12. marts.
For at få dansk statsborgerskab
skal du være optaget på en lov

Vanessa star-

om indfødsretsmeddelelse, have

ter på kostskole

modtaget et brev fra Udlændinge-

som 15-årig og

og Integrationsministeriet og

indleder et for-

deltage i en grundlovsceremoni.

budt og hemme-

Næste gang, der afholdes

ligt forhold til

grundlovsceremoni i Vallensbæk, er

sin lærer Stra-

den 12. marts 2021 kl. 10.

ne. 17 år senere ser Vanessa rystet
Du skal tilmelde dig senest den 9.

klaget for overgreb på andre unge

februar.

piger. Strane har stadigvæk en kolossal indflydelse på Vanessa og

Læse mere om grundlovs-

hendes måde at definere sig selv

ceremonien og tilmeld dig på

på. Hun ser ikke sig selv som et of-

vallensbaek.dk/grundlovsceremoni

klart, at Strane har påvirket, formet
og ødelagt hende i meget høj grad.
Min mørke Vanessa er velskrevet,

Foreninger i Vallensbæk. Hvis bladet
udebliver, så ring 4797 4008.

Foto
Colourbox, Vallensbæk Kommune

Deadline
Næste nummer udkommer 6.-7. marts.
Deadline 4. februar, til kalenderen via
vallensbaek.dk/aktiviteter dog 10. februar.

Rådhuset, åbnings- og telefontid
Mandag-onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-17.00

Døgnpleje Rønnebækhus
Telefon: 4373 4344

Vej og Park vagttlf.
Telefon i dagtimerne: 4797 4500
Vagttlf. aften/weekend: 2673 7225

Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus
Telefon: 4797 4700

til, at Strane i medierne bliver an-

fer, men det står mere og mere

Omdeling

Fredag: 8.00-13.30

af Kate Elizabeth Russell
Mød den moderne Lolita

Ring til redaktionen på tlf: 4797 4008

Telefonbetjening:
Mandag-torsdag: 8.00-19.00
Fredag: 8.00-17.00
Lørdag: 10.00-15.00
Personlig betjening:
Mandag-torsdag: 11.00-19.00
Fredag: 12.00-17.00
Lørdag: 10.00-15.00

Kommunale Ejendomme
Vagttlf. aften/weekend: 2727 4039

nuanceret og tankevækkende – og
på ingen måde sort/hvid i forhold
til hvem der er offer, og hvem der
starter hele affæren.
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Det, jeg godt kan
lide ved at være
frivillig i Ældre Sagen,
er, at man får kontakt
til mennesker og kan
få en dialog om
samfundet.
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Vi er Vallensbæk er en portrætserie
af borgere, virksomheder og ansatte
i Vallensbæk. Hende, du møder i
supermarkedet, ham du køber dit
brød af og dem, der henter dit affald.
I denne måned kan du møde Inge
Mauritzen, der er frivillig hos Ældre
Sagen.

”J

ved, hvad de skal få tiden til at gå med.
Derfor siger jeg, at hvis de kunne tænke
sig at være læsetante eller -onkel, så
kan de komme og høre, hvad vi laver.
På den måde får jeg engageret nogen
til at få glæde ved at være sammen
med børn. Jeg gør både børn og voksne
glade – og det gør mig bare så glad. Før

•	Inge er 76 år gammel og bor sammen med sin mand Ove i Vallens-

27 læsetanter og -onkler, og dem har jeg

•	
Hun er frivillig i Ældre Sagen og

eg har været frivillig hos

sker, så her skal man også have de

Ældre Sagen siden 2013.

generationsmøder. Der er mange børn,

Da pilotprojektet med

der ikke ser deres bedsteforældre. Det er

læsetanter og -onkler blev

rigtig synd. Det er så hyggeligt at komme

sat i gang på Vallensbæk

på besøg hos ens mormor eller farmor.

Skole, fulgte jeg det i

Det giver børnene en rigtig glæde, at de

starten PR-mæssigt. Men da det skulle

sidder med en læsetante, hvor de får

fortsætte, og de skulle bruge en

højtlæsning, og hvor tanten har tid til at

koordinator, havde jeg straks fingeren

høre på dem.
Børn husker dem, som hygger om dem.

så måtte jeg ud at finde nogen, der ville

Det er også det, det giver læsetanterne:

være læsetanter og -onkler.

At opleve børn, der hygger sig, og som
husker dem. Man får fortalt noget om

når de gik forbi hjemme hos os, og i

gamle dage og det, man selv har oplevet,

forretninger. Alle dem, der ser venlige og

og det er så givende. Mange af tanterne

søde ud og sikkert har alderen til at være

har fortalt mig, at de går og smiler for sig

interesseret, spørger jeg, om de vil høre

selv, når de går hjem. Det giver mig så

om vores generationsmøder.

meget glæde at høre.”

Der findes ældre, som sidder og ikke

BLÅ BOG:
bæk, hvor de har boet i 20 år.

Vallensbæk er stedet, hvor det hele

Jeg fandt dem både ude på gaden,

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

alting gik i stå på grund af corona, var vi
rekrutteret alle sammen.

i vejret. Så jeg fik lov til at køre det, og

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

har også været aktiv i Vallensbæk
Amatør Teater i 21 år.
•	
Når Inge ikke laver frivilligt arbejde, spiller hun golf med sin mand
og maler akrylmalerier.

‘Læsetanter og -onkler’ er et
initiativ skabt i samarbejde mellem
Vallensbæk Kommune og Ældre
Sagen, som skaber generationsmøder
ude på kommunens tre skoler.
Frivillige borgere læser højt for
elever på 2. årgang en gang om ugen
for at styrke børnenes udvikling ved
højtlæsning. Initiativet har i dag også
sprogtanter og børnehavetanter, som
bl.a. hjælper børnene med at udvikle
deres sprog og lege.

