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CORONA

Kære alle i Vallensbæk
Da jeg skrev min nytårstale og forsøgte at

de ved, bor alene. De har etableret en ’ka-

kigge ind i år 2020, havde jeg ikke i min vil-

rantænekanal’, hvor de ældre modtager in-

deste fantasi forestillet mig den situation,

formation, kan deltage i quizzer, se optagel-

som vi i skrivende stund står i.

ser og deltage i aktiviteter.

Vi har hver dag gjort vores bedste for at

Jeg tror, mange af vores lærere følte, de

navigere sikkert i en ny og ukendt coro-

stod på 5-meter-vippen, da de fik besked

na-verden. Krisestaben har igennem hele

om at gøre undervisningen digital, men

coronaperioden mødtes dagligt, og nogle

også her blev udtænkt spændende løsnin-

dage har situationen i Vallensbæk ændret

ger, der var med til at vores elever stadig fik

sig fra time til time. Vi har måttet foretage

den gode undervisning, de fortjener. Vores

kritiske vurderinger, sætte os ind i daglige

lærere har ringet rundt

nye retningslinjer og vejledninger, og i skri-

og været i direkte kontakt

vende stund har vi modtaget flere end 100

med alle elever. Vi var en

vejledninger fra myndighederne.

af de eneste kommuner i

Vallensbæk var en af de første kommu-

landet, som åbnede op for

ner i landet, der blev ramt af corona på et

dagtilbud og skoler alle-

plejehjem. Vi har navigeret i et komplekst

rede lige efter påske. Og

farvand og haft corona rigtig tæt på. Der-

det gjorde vi blandt andet

for har vi også måttet være ekstra forsig-

ved, at rådhusets admi-

tige. Som kommune har vi haft utallige nye

nistrative personale blev

udfordringer og stået i helt ukendte situati-

daginstitutionernes eks-

oner, og mange medarbejdere i Vallensbæk

tra hænder og hjalp med

har udvist et utroligt gåpåmod. Fællesska-

at vaske legetøj og holde

bet har vist sig fra sin fineste side, og hver-

styr på legegrupper.
Idrætscentrets perso-

dagens helte har stået på spring.
Vores personale på ældreområdet har kæmpet en sej

Vi har alle et
ansvar, og jeres
bidrag er med
til, at Danmark
stadig hænger
sammen i en
alvorlig situation
som denne.

nale svingede moppe og
rengøringsklude på skolerne, og i Egholm-

kamp for at passe på vo-

skolens makerspace printede en IT-med-

res mest sårbare bor-

arbejder visirer til hjemmeplejen. Flere af

gere og samtidig sikret

vores pædagoger har cyklet rundt med på-

en hverdag med ind-

skehilsner i postkasserne til byens yngste.

hold og gode snakke.

Og da kommunens bygninger stod tomme i

De har spist påskemid-

en periode satte vi tømrere, malere og gulv-

dag, fejret Dronningens
fødselsdag med kaffe

mænd i sving, for at holde økonomien i gang
hos de lokale håndværkere.

og kage og fast

Jeg vil også sige tak til jer vallensbækkere

sunget med

for at passe godt på jer selv og på hinanden.

på DR’s fæl-

Og tak for, at I tager situationen seriøst. Vi

lessang.

ved, at det har været og forsat er en svær

Persona-

tid for mange. Vi har alle et ansvar, og jeres

let på Kor-

bidrag er med til, at Danmark stadig hænger

sagergård

sammen i en alvorlig situation som denne.

har ringet
rundt til
borgere,

Med venlig hilsen
Henrik Rasmussen, borgmester.
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Corona

Udendørs
håndvaske
på skoler
og daginstitutioner.

satte gang i renoveringerne
Nye gasfyr, skure og toiletter er allerede blevet sat op eller lavet, mens
kommunens institutioner stod tomme under coronakrisen.
Nu har kommunalbestyrelsen bevilliget yderligere 2,96
millioner til renoveringer af kommunens ejendomme.

Skur til udendørs legetøj i Nøddeboparken

Med indtoget af coronakrisen kom dansk
økonomi under pres, blandt andet fordi håndværkerne mistede opgaver. I Vallensbæk Kommune besluttede vi derfor
at sætte skub i både større og mindre renoveringer på kommunens ejendomme.
”Håndværkerne er hårdt pressede, fordi mange af opgaverne hos de private
borgere er udskudt. I Vallensbæk Kommune gør vi derfor alt for at sætte gang
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Støjdæmpende mos i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

ting, der er
renoveret
under
corona

i renoveringsprojekter. Så hjælper vi

• Naturlegepladsen har fået en elefant og et termitbo af træ til at
lege på, og der er flere dyr på vej til legepladsen
• Rønnebækhus og Højstruphave har fået nye gulvvaskemaskiner
• Vi har bragt naturen ind i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, som
har fået mos på søjlerne. Det er både dekorativt og lydisolerende.

virksomhederne med at holde hjulene i
gang,” siger Michael Carlos Rosted, leder
af Kommunale Ejendomme.
Malere har derfor svunget malerpensler på rådhuset, daginstitutionerne og ridecentret. Tømrere har bygget skure til
udendørs legetøj på både Stien, Nøddeboparken og Mejsebo. Og VVS’ere har
skiftet vandrør på rådhuset og renoveret
badeværelse på Børnehuset Golfsvinget.
Derudover har alle skoler og daginstitutioner fået udendørs håndvaske, belysningen i skolernes kældere er skiftet til
LED, og en del institutioner har fået nye
gasfyr, fordi de gamle var slidte og for
dyre at blive ved med at vedligeholde.
Vi sætter endnu flere renoveringer i gang
På kommunalbestyrelsesmødet den 29.
april besluttede politikerne at bruge en
ekstra pulje penge på at fremskynde
nogle renoveringer på kommunens ejendomme.
I budgettet for 2020 er der afsat en
pulje på 5 mio. kr. til uforudsete anlægsudgifter. Der er stadig en del penge tilbage i den pulje, og derfor besluttede kommunalbestyrelsen, at vi kan bruge knap 3
millioner herfra til yderligere renoverin-

Lejlighederne i Emiliehaven får enten altan eller terrasse.

Emiliehaven
– 95 nye boliger skyder frem

ger efter corona.
Det betyder, at Pilehaveskolens SFO,
Pilekvisten, får nye køkkener i både klasselokaler og atriumgård, og der bliver
købt glasdøre til de yngste elevers klasselokaler. Derudover får daginstitutionerne Nøddeboparken og Stien nyt tag,

Nedrivningsarbejdet er nu næsten færdigt. Og der er
gjort plads til, at ejendomsfirmaet K-Fastigheter kan
bygge et moderne boligkvarter med 95 nye boliger
på hjørnet af Torbenfeldvej og Vejlegårdsvej. Det nye
byggeri bliver til Emiliehaven.

som bliver isoleret efter de nyeste isoleringskrav.

I slutningen af marts gik maskiner

De mange p-pladser bliver hoved-

og mandskab i gang med at rive

sageligt opført under jorden.

de to gamle erhvervsbygninger på

Fordi p-pladserne ligger i en

hjørnet af Torbenfeldvej og Vejle-

kælder, bliver der gjort plads til

gårdsvej ned.

grønne arealer imellem og rundt

Den tidligere erhvervsgrund skal

Vidste du at ...
vi normalt renoverer, når der er

mindst aktivitet på de forskellige
institutioner, eksempelvis i ferier?
Coronakrisen og hjemsendelsen af
mange offentligt ansatte betød, at
en masse bygninger pludselig stod
delvist tomme – og det udnyttede
vi til at renovere i en række af
kommunens institutioner.

om blokkene i Emiliehaven.

omdannes til et moderne boligom-

De grønne arealer skal funge-

råde med 95 nye lejligheder – det,

re som rekreative mødesteder, der

der skal hedde Emiliehaven.

giver frirum og plads til afslapning.

Det svenske ejendomsfirma

Der vil blive indrettet flere grøn-

K-Fastigheter har købt projektet

ne hyggekroge, der inviterer til leg

af den tidligere entreprenør, og de

og ophold.

skal nu i gang med at opføre boligområdet.
Emiliehaven kommer til at bestå
af seks blokke i tre til seks etager.

Alle boliger får desuden et privat
udeareal. Lejlighederne i stueplan
får direkte udgang til en privat,
indhegnet have. De øvrige lejligheder får store altaner, mens lejlig-

P-kælder og grønne oaser

hederne på øverste etage får ud-

Der vil være én p-plads pr. bolig.

gang til en stor privat tagterrasse.
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En skrivebords-tomat
passede børn
Efter genåbningen af Danmark har der været brug for ekstra hænder i
daginstitutionerne, så 18 medarbejdere fra Vallensbæk Rådhus forlod
hjemmekontorerne for at hjælpe til. Kim Matthäi Leland, der normalt er
kommunikationsmedarbejder på rådhuset, fortæller her om de to uger, han var
udlånt som pædagogmedhjælper i daginstitutionen Nøddeboparken.

Dag 1: “E r du den nye
vik ar? Hvad hedder du?
d
Ok ay – vil du være me

Midt i april åbnede skolernes mindste klasser samt
daginstitutionerne efter at

til at byg ge en hule?”

have været lukket i en måneds tid på grund af udbruddet af coronavirus. Nye retningslinjer blev meldt ud om hyp-

pig håndva sk, rengøring af
håndtag , legetøj, toiletter
mm. samt inddeling af børn
i mindre grupper.
Alle disse retningslinjer
medfør te et øget behov for

personale, og derfor blev vi
ansatte på rådhuset spurgt,

Dag 1: “Hvem
kommer først
ind til midten af
spiralen?”

om nogen af os havde relevant erfaring og lyst til at
hjælpe til. Jeg har tidligere

været både pædagogmedhjælper og lærer, så det var
selvfølgelig oplagt, at jeg
gav en hånd med. Jeg fik en
tjans i Nøddeboparken på

Dag 2: “Må vi
godt klatre
højere op?”

stuen Skrubberne, der er de
ældste børn – altså dem,
der skal starte i skole her
til sommer.
For at sikre så god afstand som muligt skulle

børnene fra Skrubbe-stuen efter genåbningen fast

være på naturlegepladsen.
Det var spændende og
sjovt at komme ud og opleve hverdagen i et dagtilbud.

Dag 3: Jeg samlede noget
affald op, som nogen havde

efterladt, inden Nøddeboparken
rykkede ind på naturleg epladsen
– og pludselig lød det fra
børnene: “Må vi også være med
til at samle skrald?”
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Dag 6: “Vil du se vores teaterstykke?”.
Som enhver kan se, er det jo

marionetdukker, de to drenge har lavet!

Dag 6: Man kan meg et med en spand
, en
skovl, lidt mudder og nog le våde blad
e.
Blandt andet lave en eliksir mod coro
na-virus.

Dag 7: Det var
populært at snitte.

Dag 9: Børnene savede
mønter, som skulle brug es
til at lege købmand med.

Naturlegepladsen
var lukket for offentligheden, mens

der
på nat urleg epladsen, blev
Dag 9: Mens børnene var
t
træskulpt urer, en elefan
leveret to meget smuk ke
dt
re skulpt urer på vej, blan
og et termitbo. Der er fle
andet en krok odille.

Nøddeboparken brugte den. Men
legepladsen må nu bruges af alle
igen. Adressen er Golfsvinget 12.
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7
kilometer langt
er Strandparkens
strandområde, og her
er masser af hvidt sand
og rent badevand.
Strandparken er et
kunstigt skabt naturog friluftsområde,
som samtidig fungerer
som beskyttelse mod
oversvømmelse fra
havet af lavtliggende
byområder i Greve,
Ishøj, Vallensbæk,
Brøndby og Hvidovre.

Nyd sommeren
på Vallensbæk Strand

Sommeren igennem skal vi fortsat holde afstand for at
mindske corona-smittefaren. Heldigvis har vi Strandparken,
hvor det er muligt at nyde vejret og samtidig holde afstand.

Ny strandcafé
Den nye strandcafé Haveje er åbnet ved
Vallensbæk Strand – her kan du købe
burgere, sandwich, økologisk is, kaffe og
andre drikkevarer. Folkene bag Haveje
har planer om at afholde forskellige
events for børn og voksne.

Vallensbæk Havn
Vallensbæk Havn er en hyggelig
marina i skønne omgivelser
og med fine faciliteter. Den
betragtes som områdets mest
attraktive gæstehavn på grund
af beliggenheden med kort
afstand til offentlig transport
og indkøbsmuligheder,
det grønne miljø og de
førsteklasses faciliteter.
På havnen finder du både
Restaurant Krabben og
Søstrene P Isbar & Café.

SUParadise – Stand Up Paddle
Sidste år indviede vi vores nye SUParadise, der er et
samarbejde mellem kommunen, ungdomsskolen og
Vallensbæk Kano & Kajak Club. I år holder SUParadise
til i to midlertidige containere på parkeringspladsen
ved havnen, mens der næste år bliver indviet et
nyt SUP-hus. Hold dig opdateret omkring træninger
i Stand Up Paddle på ungdomsskolen og VKKC’s
hjemmeside. Vær opmærksom på, at der kan være
ændringer på grund af corona.

8
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Blå Flag
Vallensbæk
Strand har
igen i år
fået tildelt det Blå Flag som tegn på
badevandets kvalitet og den gode
strand-oplevelse. Det Blå
Flag betyder blandt andet, at
badegæsterne kan regne med
rent badevand, livrednings- og
førstehjælpsudstyr, nødtelefon,
livreddere i sommerferien mm.

BØRN & UNGE

Det er godt at være
udenfor! Vi leger, cykler,
klatrer i træer og leger i
legehusene.
Lillie, 4 år, daginstitutionen
Syvhøjvænge

Det var lidt besværligt at
gå i skole hjemmefra, for
man kan jo ikke helt lave de
samme ting – men jeg synes
alligevel, at vi fik lært det, vi
skulle. Og så var det rigtig
dejligt at komme tilbage på

Hjemmeundervisning, afstandskrav, udeliv. Skoler og
institutioner har måttet tænke kreativt for at opfylde
de retningslinjer, der skal hindre spredning af coronavirussen. Vi har spurgt nogle børn og voksne om, hvordan
det er gået den seneste tid.

Sådan er det gået
med børnene i
corona-tiden
Så går
vi –
 med
corona-

afs tand!

Vi fik øjnene op for nogle nye
måder at gøre tingene på, mens

skolen og se sine venner!

alting foregik hjemmefra. Hvis

Jessica, 11 år, 5. klasse
på Pilehaveskolen

om brøkregning, så kunne jeg

eleverne for eksempel skulle lære
sende dem en instruktionsvideo,
og når jeg så mødtes med klassen
virtuelt i Microsoft Teams, kunne
vi gå direkte i gang, uden at jeg
skulle gennemgå det hele først.
Eleverne har også lavet deres egne
videoer, for eksempel om hvordan
man dividerer. Hvis de så en dag
ikke kan huske, hvordan man gør,

Corona-situationen har givet

så behøver de ikke at spørge mig,

anledning til mange nye måder at undervise på

men kan gå ind og se deres egen

med mere bevægelse og flere udendørs aktiviteter.
Man kan jo sagtens holde en dansktime udenfor.
Liv Villadsen, afdelingsleder for indskolingen
på Vallensbæk Skole

video – eller en af de andres.
Lars Malling, lærer på Egholmskolen og
nomineret til Politikens Undervisningspris
2020

SOMMERFERIE-AKTIVITETER 2020
Ungdomsskolen arrangerer igen i år en række aktiviteter for skolebørn. Børnene kan for eksempel deltage i: Fodbold, SUP (Stand Up
Paddle), sejlads, kano & kajak, cykling, dirtjump, tennis, teater og outdoor fitness. Mere info og tilmelding på valung.dk
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Opslagstavlen

Støt de
lokale
erhvervsdrivende

Store Cykeldag
blev til Lille Cykeldag

Motionssvømning

På grund af forsamlingsforbuddet har vi

en række
arrangementer
– For digmåttet
der aflyse
er 50
og derover

– herunder Store Cykeldag. I stedet har
kommunens daginstitutioner overtaget

stor entusiasme. Der blev heppet højlydt
på de cyklende. Da alle havde cyklet, var
der medalje-ceremoni og gruppe-kampråb.
I Stien var der cykel-stopdans, hvor

Lille Cykeldag i Mejsebo, Sommerfuglen og

de kørte på mooncar eller løbehjul,

Stien.

trafik-billedlotteri og slalom-kørsel. Og

Cykelruten krympede fra Vallensbæk rundt
til daginstitution rundt.
I Mejsebo gik børnene til opgaven med

landet på grund af
har været hård for

børnene fangede sæbebobler, mens

ud med løbecykler og trehjulede cykler.

Nedlukningen af
corona-virussen

cykelturen, og for nylig blev der afholdt

Her blev store voksencykler skiftet

Skal du have fikset
noget på huset?
Trænger haven til
nye planter? Eller
har du bare lyst
til take-away? Så
opfordrer vi til,
at du støtter de
lokale erhvervsdrivende.

selvfølgelig også diplomer og medaljer.
Det var en god dag med fokus på cykling
og fællesskab.

mange virksomheder.
Ved at støtte
op om de lokale
erhvervsdrivende
kan du være med
til at sikre, at der
også fremover findes
lokale håndværkere,
butikker og
spisesteder osv.

Vi glæder os til at kunne afholde Store
Cykeldag i oprindelig form i 2021.

Virtuel fejring
af sankthans
Som tidligere meldt ud
er sankthans-festen i
Vallensbæk Havn desværre
aflyst på grund af
forsamlingsforbuddet og
risikoen for smitte med coronavirus.
Men selv om vi ikke må samles, skal

Vallensbæk Familierådgivning
Et gratis og anonymt tilbud til familier i Vallensbæk
Kommune med børn under 18 år.

midsommeren stadig fejres. Derfor markerer
vi sankthans med et virtuelt arrangement.

Har I udfordringer i familien, som kræver professionel hjælp, så

Sidst på aftenen vil borgmesteren gå live på

kan I få støtte fra familierådgivningen i Vallensbæk Kommune.

Facebook, hvor han vil holde en kort tale fra et

Her har I mulighed for at få en uforpligtende snak, psykologisk

hemmeligt sted i Vallensbæk. De sidste detaljer

rådgivning eller et terapeutisk forløb.

er ved at blive planlagt, men vi kan godt afsløre,
at der er hekse på spil. Hold dig opdateret på
kommunens Facebook-side og hjemmeside.
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Familierådgivningen foregår på Vallensbæk Rådhus.
For mere information, kontakt psykolog Tore Brekke på tlf.:
2727 4124 eller på e-mail: tb@vallensbaek.dk

Tilmelding til Musikskolen:

Musik er for alle
Musikskolens årsprogram for 2020/2021
bliver omdelt i hele Vallensbæk, og du
kan derudover også hente et eksemplar
på rådhuset, skolernes kontorer og i
Vallensbæk Borger- & Kulturhus. Her kan
du få et overblik over de mange gode
muligheder, som musikskolen tilbyder.

VALLENSBÆK KOMMUNE
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
tlf: 4797 4000
www.vallensbaek.dk
kommune@vallensbaek.dk

Musikskolen har et stort
aktivitetsniveau, leveret af dygtige og

Ansvarshavende redaktør

professionelle musiklærere og musikere.

Anette J. Laustsen

Tilmelding foregår via hjemmesiden vallensbaek.dk/musikskolen
Alle, der går på musikskolen i forvejen eller står på venteliste, skal logge sig ind
og gentilmelde sig inden den 17. juni for at bevare pladsen. Efter den 17. juni bliver
ventelisten opdateret, og alle ikke gentilmeldte vil blive slettet.

Redaktion
Kommunikation - Vallensbæk Kommune,
kommunikation@vallensbaek.dk.
Ring til redaktionen på tlf: 4797 4008

Omdeling
Foreninger i Vallensbæk v. VI39

SENESTE

NYT

– direkte i din indbakke!

I Vallensbæk har vi to
ugentlige nyhedsbreve, hvor
du kan holde dig opdateret
på, hvad der sker i din by:
• Vallensbæk Kommunes
nyhedsbrev: Her får du
ugens nyheder – store
som små. Det kan være
alt fra politiske tiltag,
byudvikling og vejarbejde
til kommende aktiviteter
for hele familien. Tilmeld
dig her: vallensbaek.dk/
nyhedsbrev
• Seniorhuset
Korsagergårds
nyhedsbrev: Her får
du information om
alt det, der sker i
seniorhuset. Tilmeld
dig her: korsagergaard.
vallensbaek.dk/tilmelddig-vores-nyhedsbrev

Lions fejrede jubilæum
med uddeling af donationer

For nylig kunne Lions Vallensbæk fejre klubbens
50-års jubilæum – det blev markeret med
donationer til en række lokale foreninger og
initiativer.
I alt blev der uddelt donationer for 200.000 kroner til
15 foreninger og initiativer. Herunder til blandt andet
Coding Pirates, KFUM-spejderne og beboerforeningerne
i kommunes ældre- og plejeboliger.
Lions præsident Ole Lønborg holdt en tale, hvor han
rettede en stor tak til lokalsamfundet: ”Vi er utrolig
taknemmelige for den støtte, borgerne i Vallensbæk
giver os, når de køber vores æbleskiver, kaffe, øl,
sodavand, popcorn osv. Og når man så ovenikøbet
oplever, at man sælger et par øl til en fyr, som så siger:

Hovedforeningen. Hvis bladet udebliver,
så ring 4797 4008.

Foto
Vallensbæk Kommune, Colourbox

Deadline
Næste nummer udkommer 1.-2. august.
Deadline 17. juni, til kalenderen via
vallensbaek.dk/aktiviteter dog 24. juni.

Rådhuset, åbnings- og telefontid
Mandag-onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-13.30

Døgnpleje Rønnebækhus
Telefon: 4373 4344

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

’Tak for at I gider’, så er de trætte fødder lige pludselig
ikke så trætte mere.”
Lions er en humanitær organisation, som arbejder
på at skabe indtjening gennem forskellige aktiviteter.
Det kan være loppemarkeder, sankthansfesten ved
Vallensbæk Havn samt deltagelse i Festlig Fredag og
Gadekærskoncerten. Præmissen for Lions arbejde er, at
0 % af indtjeningen går til administration. Overskuddet
fra aktiviteterne doneres til foreninger og initiativer
lokalt, nationalt og internationalt.

Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus
Telefon: 4797 4700
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

Sommerens åbningstider
På grund af corona-situationen var sommerens åbningstider ikke helt på plads ved
redaktionens slutning. Se åbningstiderne på vallensbaek.dk/aabningstider
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Da jeg begyndte
i skole i Vallensbæk,
sagde en, at jeg
lignede en, der hed
Olfert. Jeg hedder jo
egentlig Bjarne, men
det bliver jeg aldrig
kaldt til stor
fortrydelse for min
mor. Alle ved, hvem
Olfert er.
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Bjarne ’Olfert’ Nielsen har været ansat i Vej & Park i 41 år. I dag kører han fejemaskine.

fejemaskinen, og det har jeg gjort i to år. Jeg

Vi er Vallensbæk er en portrætserie

hører altid musik, når jeg kører, og hvis der

af borgere, virksomheder og ansatte

er nogen andre, der har kørt fejemaskinen,

i Vallensbæk. Hende, du møder i

roder jeg som en sindssyg for at finde den

supermarkedet, ham du køber dit

rigtige kanal, for jeg er jo ikke noget teknisk

brød af og dem, der henter dit affald.

geni. Jeg hører ’Classic Rock’ – den kanal har

I denne måned kan du møde Bjarne
’Olfert’ Nielsen, der er ansat i
kommunens Vej & Park-afdeling.

”V

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

jeg lige fundet. I gamle dage, når man gik
på vejene, brugte man en del tid på at sige
hej til folk. I dag bliver jeg ikke genkendt
i samme grad, men der var en dame, hvor
hver gang jeg fejede i hendes kvarter, så
kom hun løbende ud med en cola til mig og

allensbæk har været min

sagde ’Ih, du fejer så godt’. Så bliver man da

tilværelse i rigtig, rigtig

glad. Det vigtigste i mit arbejde er at holde

mange år, og jeg kender

vejene rene og brøndene åbne, så de ikke

næsten hver eneste

fyger til med skidt og blade. Og selv om

meter af kommunen.

jeg har fri, kan jeg jo ikke lade være med at

Mit arbejde betyder alt

kigge, hvor der ligger noget, når jeg kører

VEJ & PARK
•	Der er 28 ansatte i Vej &
Park.
•	Vej & Park sørger for at
klippe hække, slå græs
og plante nye træer,
buske og stauder. De
vedligeholder også
alle kommunens runde
blomsterkasser og
kommunens grønne

for mig, og det har det hele tiden gjort

igennem kommunen. Det er klart, jeg går jo

– ellers havde jeg jo ikke været her så

op i mit arbejde. Jeg havde egentlig regnet

længe. Jeg har arbejdet i Vej & Park i 41

med, at jeg ville holde op efter mit 40-års-

år. Først som brolægger i 38 år, hvor jeg

jubilæum, men det går jo godt, så jeg bliver

vedligeholdelsen af

har været med til at lægge fortov, sætte

ved endnu. Det bliver svært, når jeg engang

fortov, stier og veje samt

sten, vedligeholde og reparere. På den

ikke skal arbejde mere. Alle siger, at jeg skal

står for at anlægge nye

måde har jeg været med til at skabe

sørge for at have en interesse, så jeg ikke

fortove, terrasser m.m.

Vallensbæk og se kommunen vokse – det

bare sætter mig hen i en liggestol. Det har

ligger der da en stolthed i. Jeg kan pege

jeg heldigvis. Jeg kan godt lide at gå på jagt,

på, hvor jeg lagde min allerførste flise,

og så har vi et lille kolonihavehus, hvor vi

og bare nævn en vej, så har jeg været

bor hele sommeren. Der er både køkken og

med til at reparere den. I dag kører jeg

bad og de hvidevarer, konen har brug for.”

områder.
•	De sørger for

•	Det er Vej & Park, der
tømmer kommunens
skraldespande, samler
affald og fejer vejene.

