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ENDELIG
en slags arbejdsprogram
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”Vi skal bruge ﬂere penge på vores offentlige velfærd.
de efteruddannelsesindsats skal styrkes betydeligt både i
Danskerne har krav på bedre skoler, sygehuse, plejehjem
kvalitet og omfang.
o.s.v. Samtidig skal vi gøre op med den ulighed, der er
Socialdemokraterne vil have at kvaliteten af aktiveringen
steget og steget under den nuværende regering. Det er
af dagpenge-og kontanthjælpsmodtagere skal forbedres
en voksende ulighed, der truer sammenhængskraften i
kraftigt. Der skal være bedre arbejdstilbud, skræddersyede
det danske samfund. Og endelig skal vi satse massivt på
uddannelsestilbud og opfølgning af rådgivning. En særlig
at forbedre danskerne til globaliseringen. Det handler om
indsats her skal halvere antallet af kontanthjælpsmodtageuddannelse, uddannelse og uddannelse. Det er målet for
re over de næste ﬁre år. Kontanthjælpsloft, startydelse og
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
socialdemokraternes politik nu og i årene, der kommer.”
andre tiltag, der fastlåser familier i dyb fattigdom, må vi
�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
Sådan skriver Helle Thorning Schmidt, Mogens Lykketoft
lave om på, for vi vil ikke acceptere fattigdom i Danmark.
������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������
og Henrik Sass-Larsen i et indlæg ”Vi skal forny og forSocialdemokraterne vil have, at arbejdsmiljøet skal for���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
bedre vores velfærdssamfund”, som blev bragt som kronik
bedres. Nedslidningsskader og stress skal forebygges ved
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
i Politiken.
bedre ledelse og arbejdstilrettelæggelse. Samtidig skal der
��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
Jeg har mange gange, senest på generalforsamlingen,
ske en udvikling af beskæftigelsesmulighederne for men�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
efterlyst et arbejdsprogram for partiets politik. Da vi ikke
nesker, der har nedsat arbejdsevne, så færre bliver henvist
���������������
������������������������������������������������������������
har et sådant, så mener jeg, at kronikken er det nærmeste,
til førtidspension, selvom de har arbejdsevne-og vilje i be���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
vi kan komme på et arbejdsprogram. Vi har i bestyrelsen
hold.
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
besluttet, at vi på baggrund af kronikken vil lave lokale pjeSocialdemokratiet vil have en gradvist senere tilbage�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
cer med en del af indholdet, som vi kan bruge til uddeling
trækning til efterløn og folkepension, men det skal først
������������������������������������������������������������
������������������������������������
ved torvemøder m.v.
ske fra om 10 år og da med to måneder pr. år indtil både
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Kronikken, som kan læses på www.socialdemokraterne.
efterløns- og folkepensionsalderen er hævet med to år.
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
dk er skrevet, fordi forhandlingerne om en velfærdsreform
Socialdemokraterne vil have, at der skabes mange ﬂere
�������������������������������������������
������������������������������������������
går i gang i denne måned.
seniorjobs på arbejdsmarkedet – herunder på ny etableres
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Den indeholder 10 pejlemærker:
servicejobs. Både virksomhederne og de ældre skal have
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Socialdemokraterne vil have indført en uddannelsesgatilskyndelse til fortsat beskæftigelse. Der er brug for senior����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
ranti for alle unge. 95 pct. af en ungdomsårgang skal i
ordninger, der f.eks. giver lettere adgang til nedsat ar�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
bejdstid. Og der skal etableres seniorordninger, der f.eks.
fremtiden fuldføre en uddannelse ud over folkeskolen. I
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
dag er der 25 pct., som ikke afslutter en kompetencegigiver lettere adgang til nedsat arbejdstid.
��������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
Socialdemokratiet vil have, at efterlønnen bevares som
vende uddannelse. Og det hænger sammen med mangel
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
en rettighed for den enkelte med fem års efterløn.. Det
på praktikpladser på erhvervsuddannelserne og med uac�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
særlige efterlønskontingent som adgangsbillet til ordninceptable kvalitetsbrist på mange uddannelsessteder.
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
gen skal fjernes. Efterlønnen skal være for dem, der har
Socialdemokraterne vil have 20 pct. ﬂere på videregåen�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
de uddannelser og et bedre forløb for afvikling af studierhaft et langt arbejdsliv og har stået i A-kasse. Derfor skal
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
kravet til antal år på arbejdsmarkedet øges.
ne. Flere kan tilskyndes til tidligere studiestart ved friere
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Socialdemokratiet vil have, at rammen for væksten i den
adgang og en SU-præmieordning. Afgørende er bedre til������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
offentlige service her og nu skal hæves for at sikre de mest
rettelæggelse af uddannelserne og vejledning af de stude��������
�������������������������������������������������������
påtrængende kvalitetsløft for børn og ældre, skoler, sygerende, så de ikke sander til i specialer og mindre studier�������������������������������������������������������������
���������������������������������������
elevante job.
huse og for de mest udsatte grupper i Danmark
���������������������������������������
��������������������������������������������������������
Socialdemokraterne vil have, at de statslige forsknings���������������������������������������������������������
bevillinger frem til 2110 skal øges gradvist til 1 pct. af na�������������������������������������������������������
tionalindkomsten.
������������������������������������������������������������
Socialdemokraterne vil have, at alle skal have ret til efter�������������������������������������������������������
uddannelse på ordentlige vilkår. Bl.a. skal antallet af vok����������������������������������������������������������
senlærlinge hæves 10.000 om året og antallet af læse-og
Helge Møller
��������������������������������������������������������������
������������
Formand
stavesvage kursister hæves til 50.000 om året. Den samle�����������������������������������������������������������
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Plejehjem

Serviceniveau på
vores kommunale
plejehjem
Af Britt Jensen, Socialudvalgsformand

Socialudvalget har netop
behandlet et meget ﬂot beskrivelse af serviceniveauet
og en helt unik ressourcetildelingsmodel på vores kommunale plejehjem i Rødovre. Beskrivelserne kommer i
kølvandet på en lønanalyse
af plejehjemsområdet.
Kommunalbestyrelsen har
sidste år iværksat analyser
af lønbudgetterne på forskellige kommunale områder og institutioner. Det er
sket for at sikre, at vi har de
rigtige lønbudgetter. I december sidste år var det så
blevet de kommunale plejehjems tur til at gennemgå
en analyse af lønbudgettet.
Analysen viste en lille
ubalance på 6,4 mio.kr. En
ubalance, som kommunalbestyrelsen naturligvis besluttede at rette op på. Der
blev afsat en pulje på 6,4
mio. kr. til fordeling mellem
de enkelte kommunale plejehjem, når der var beskrevet et serviceniveau på vores plejehjem.
Socialudvalget behandlede så i marts måned et
forslag til serviceniveau
samt forslag til fordeling af
puljen plejehjemmene imellem. Kommunalbestyrelsen
skal endeligt godkende de
to modeller i slutningen af
marts i år.
Til brug for beskrivelsen
af et serviceniveau og udvikling af en ressourcetildelingsmodel på vores plejehjem har Social- og Sundhedsforvaltningen indgået
aftale med konsulentﬁrmaet, Incitare, som har erfa-

ring med at lave sådanne
service- og ressourcemodeller.
Serviceniveauet beskrevet
Kommunen taget udgangspunkt i vores ældrepolitik,
’Det gode ældreliv’ og beskrevet et serviceniveau,
med udgangspunkt i dagligdagen for plejehjemmenes beboere.
Det er en meget ﬂot beskrivelse af serviceniveauet
på vores plejehjem. Serviceniveauet beskriver rammerne for en døgnrytme med
en beskrivelse af de aktiviteter der foregår i løbet af dagen og aftenen. Beskrivelserne indeholder en prioritering og præcisering af, at
følgende områder i sær er
meget vigtige i vores ser-

vice over for beboerne:
• Måltider
• Daglige aktiviteter
• Morgenpleje og ﬂeksibilitet i forhold til personlig
pleje
Beskrivelserne af serviceniveauet er meget detaljeret
og kommer på ﬁn vis omkring de mange aspekter en
dagligdag på plejehjemmene rummer for en beboer.
Ressourcetildeling til
de kommunale plejehjem
Til brug for tildeling af økonomiske ressource til plejehjemmene har konsulentﬁrmaet også medvirket til at
beskrive en ressourcetildelingensmodellen, som skal
gengive dagligdagen gennem fordelingen af medarbejdere i forhold til en

ugentlig vagtplan, hvor der
tages højde for forskellen i
nødvendig bemanding i
forhold til døgnrytmen såvel som ugens forskellige
dage. Der er overensstemmelse mellem ressourcetildelingsmodellen og servicebeskrivelsen, så kombinationen af de to modeller
tilsammen beskriver serviceniveauet på vores plejehjem.
Ressourcetildelingensmodellen tager højde for, at
der er nogle beboere på
plejehjemmene, som kræver ﬂere personaleressourcer end andre. Der er i sær
tre grupper, som modellen
tager højde for. Det er demente, psykiatriske beboere
og midlertidige beboere på
aﬂastningsophold.
Ressourcetildelingensmodellen beskriver en basiskvote (lønsum) som tildeles
i forhold til alle beboere og
så en tillægskvote (lønsum), som tager højde for
de ovennævnte beboere.
Ressourcetildelingensmodellen fastlægger således
den lønsum, det enkelte
plejehjem skal have. Det er
vores håb, at de to modeller medvirker til at skabe
synlighed over vores serviceniveau på plejehjemmene
og samtidig tildeler lønbudgetterne på en fair og
rimelig måde.
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Kommunalt

Nyt fra kommunalbestyrelsen
Af gruppeformand Alex Nielsen

Energistyringsprojekter
2004 og 2005
I 2005 har der været gennemført 21 energibesparende projekter, ﬁnansieret
af den centrale energipulje.
Disse projekter forventes at
give en årlig besparelse på
godt 100.000 kr. Projekter
udført i 2004 giver en besparelse i 2006 på godt
200.000 kr.
Rygsækmodel for skole og
SFO
Tildeling og fordeling af
ressourcer er en særlig
disciplin, der kan få de
ﬂeste berørte op af stolene.
En højere retfærdighed og
bestræbelser på at gøre alle
tilpasse er nok uopnåelig.
Fra tid til anden har Kommunalbestyrelsen i forhold
til skolerne prøvet forskellige modeller, der alle har
haft det til fælles, at de skal
sikre, at den samlede undervisning og pasning af
eleverne kan tilrettelægges
så både stærke og svage
elever tilgodeses.
I det nye princip er det
bærende element, at pen-
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gene følger den enkelte
elev hvor han/hun beﬁnder
sig i skolesystemet – den såkaldte rygsækmodel.
Et af hovedformålene
med at indføre en ny tildelingsmodel er at skabe bedre sammenhæng mellem
den måde ressourcerne tildeles på og det at styre efter en lønsum og i forlængelse heraf at skabe et økonomisk råderum for skolerne.
Et andet hovedformål er
at styrke skolernes incitamenter til i større udstrækning at sammentænke økonomi og faglighed.
Den nye tildelingsmodel
for SFO-området er sammenfaldende med principperne for en ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet.
Samarbejde med
brugerbestyrelser
Børne- og Skoleudvalgets
forslag til samarbejdsmodeller mellem udvalget og
henholdsvis daginstitutionernes brugerbestyrelser og
skolebestyrelserne har væ-

ret til høring hos Fællesforældrerådet og bestyrelserne. Tilbagemeldingerne er
af overvejende positiv karakter.
På daginstitutionsområdet er der kommet svar fra
11 ud af 25 brugerbestyrelser og fra Fællesforældrerådet. Der forventes en større
åbenhed mellem parterne.
På skoleområdet er Skolerådet og SFO-udvalget blevet nedlagt den 1. april og
erstattes af to årlige dialogmøder samt et årligt
temamøde.
Servicebussen fortsætter
endnu et år
Kommunalbestyrelsen har
i enighed besluttet, at servicebussen, der bærer nummeret 848, fortsat skal være
et tilbud for borgerne i
Rødovre. Derfor forlænges
kontrakten med HUR, der
ejer og kører bussen.
Beslutningen blev:
1. at servicebussens kontrakt
forlænges ét år på de nuværende vilkår, med mulighed for yderligere ét
års forlængelse, samt
2. 2. at der frem til august
2006 foretages en nærmere analyse af servicebussen med udgangspunkt i brugerønsker og
rejsemønstre.
Omkostningerne for kommunen er ca. 1 mio.kr. om
året. De kunne være lavere,
hvis ikke buskørslen var gratis for passagererne.
Analyserne, der er foretaget viser, at bussen opfylder
sit formål og, at den bruges
i stort omfang, men undersøgelser viser også, at brugerne meget gerne ser ﬂere

afgange og endnu bedre
dækning i kommunen.
I forbindelse med kommunalreformens indtog den
1. januar bliver der dannet
et sjællandsk driftsselskab
for buskørsel, og vi vil se på
den fremtidige busdækning
med servicebus eller -busser
i Rødovre i sammenhæng
med, hvordan det nye
driftsselskab dækker vores
kommune.
Serviceniveau på plejehjemmene
Konsulentﬁrmaet Incitare
har udarbejdet en rapport,
der beskriver forslag til et
fremtidigt serviceniveau på
de kommunale plejehjem.
Samtidig er udarbejdet en
ressourcetildelingsmodel,
der sikrer at det beskrevne
serviceniveau kan efterleves.
Kommunalbestyrelsen har
tilsluttet sig servicebeskrivelsen og ressourcetildelingsmodellen som det
fremtidige serviceniveau på
de kommunale plejehjem
med virkning fra 1. april
2006.
I den sammenhæng er
det tale om en besparelse
på ca. 1,2 mio.kr. i 2006.
Helårseffekten frem over er
en besparelse på 271.000
kr.
Skatteankenævnet – en
lærerig historie
I en fredelig kommune som
Rødovre plejer udpegninger til råd og nævn – når
først kommunalvalget er
overstået – at være rene
ekspeditionssager, men
’plejer’ er ikke, hvad han
har været.
Rødovre Kommune skal

Kommunalt

til skatteministeren indstille
12 personer til skatteankenævnet, hvoraf 3 skal have
fast sæde i skatteankenævnet og 3 suppleanter for
disse skal udpeges.
Der skal indstilles mindst
2 personer til hver af kommunens pladser i nævnene
og mindst 2 personer til
funktionen som suppleant
herfor, hvilket betyder indstilling af 12 personer.
Indstillingen skal være ledsaget af en angivelse af de
pågældendes kvaliﬁkationer
for at bestride hvervet jf.
skatteforvaltningslovens §§
6, stk. 2 og 9, stk. 2.
I forbindelse med konstitueringerne efter kommunalbestyrelsen blev der lavet to valggrupper. Den
ene var Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og radikale. Den anden, Venstre,
Konservative og Dansk Folkeparti.
Ved den aktuelle udpegning kunne den borgerlige

valggruppe ikke enes om at
udpege deres repræsentanter, hvilket resulterede i at
Venstre bad om at blive
omfattet af vores valggruppe, hvilket igen betyder, at
de får en repræsentant i
skatteankenævnet.
Det må være ærgerligt for
Venstre, at de ikke tog imod
vores tilbud efter kommunalvalget om at indtræde i
vores valggruppe – så havde de haft sæde i Økonomiudvalget i stedet for Dansk
Folkeparti.
SSP Handleplan 2006
SSP-udvalget har udarbejdet en handleplan for 2006.
Handleplanen indeholder et
overblik over SSP aktiviteter,
kommende års aktiviteter
samt et bud på mere visionære og langsigtede kriminalpræventive tiltag.
Formålet med handleplanen er stadig at give et
overblik over årets SSP akti-

viteter, men den indeholder
derudover også kommende
års kortsigtede mål, overblik over medarbejdersituationen, samt bud på mere
visionære og langsigtede
kriminalpræventive tiltag.
I indeværende år vil der
blandt andet blive sat fokus
på:
· Elevkurser
• Konﬂikthåndtering
· Konﬂiktmægling
• Ny udvikling omkring
netværk og distriktsgrupper
• Projektorienteret og opsøgende arbejde
SSP samarbejdet oplever
en positiv udvikling, hvor
efterspørgslen fra skolerne
er kraftig stigende.
Efterspørgslen kombineret med et relativt stort fald
i antallet af kriminelle unge
under 18 år gør, at alle i SSP
samarbejdet ser frem til
kommende års udfordringer og til at styrke den posi-

tive udvikling der allerede
er i gang på det kriminalpræventive område.
Tandplejehuset (Rødovrevej) udbygges
Projektforslaget ud- og ombygning af tandplejehuset,
Rødovrevej 125. er godkendt, og arbejdet udbydes
i fagentrepriser i licitation.
Med gennemførelse af
projektet får vi opfyldt behovet for behandlingsklinikker med dertil hørende tidssvarende faciliteter. Der vil frem over kunne
gennemføres væsentlig ﬂere behandlinger i tandplejehuset.
Den samlede bevilling er
på 3.390.000 kr. Dertil
kommer, at der er givet en
anlægsbevilling på ca. 2
mio.kr. til udskiftning af
klinikudstyr i tandplejen,

Grundlovsfest
Selvom den 5. juni, Grundlovsdag, falder på 2.
pinsedag, holder Socialdemokratiet sin traditionelle grundlovsfest på Rødovregård med start kl.
12.
Endnu er det færdige program ikke helt klar. Det vil blive annonceret i lokalaviserne.
Der vil som sædvanlig blive mulighed for øl, vand og kaffe eller
the og pølser til at stille sulten med.
Både vores folketingsmedlem Morten Bødskov og borgmester
Erik Nielsen har stillet sig til rådighed som talere. Vi har desværre
ikke kunnet få vores partiformand Helle Thorning Schmidt til at
holde hovedtalen, men der arbejdes på at få en fuld god erstatning.
Alle også ikke-partimedlemmer er velkomne til arrangementet.
Bestyrelsen
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Generalforsamling

Tre nye bestyrelsesmedlemmer
God stemning og mange medlemmer var
mødt op, da Socialdemokratiet holdt generalforsamling den 23. marts.
Socialdemokratiet ﬁk tre
nye bestyrelsesmedlemmer
på generalforsamlingen den
23. marts. Flemming Østergaard Hansen og Annie Arnoldsen Petersen blev valgt
ind i kommunalbestyrelsen.
Det betød, at bestyrelsesmedlem Dan Larsen blev
valgt som ny sekretær i stedet for Flemming Østergaard Hansen. Og de 70 fremmødte medlemmer nyvalgte Kaj-Ole Gustav med 40
stemmer, John Hedegaard
med 33 stemmer og Jan
Hylleborg med 29 stemmer,
mens Dorte Hildebrandt
med 39 stemmer og Margit
Christiansen med 25 stemmer blev genvalgt. Safdar

Sheti og Preben Rølling
samt Bente Hylleborg valgtes som suppleanter.
Kontingentkasserer Hanne Kjærulff blev genvalgt,
men meddelte, at hun stoppede efter denne valgperiode, og opfordrede til at ﬁnde en aﬂøser for hende inden for de næste to år.
Formanden, Helge Møller, som også blev genvalgt
for to år sagde i sin beretning, at kommunevalget og
valget til de nye regioner
var en socialdemokratisk triumf.
Kanonvalg
– Vi ﬁk valgt Leif Flemming
Jensen til regionsrådet, der

trods svære forhandlinger
også endte med en socialdemokratisk formand,
amtsborgmester, Vibeke
Storm Rasmussen. Her i
Rødovre ﬁk vi et kanonvalg.
For fjerde gang i træk gik
Socialdemokratiet med Erik
Nielsen i spidsen frem. Vi ﬁk
hele 55,5 pct. af stemmerne, som samtidig betød, at
vi ﬁk valgt 11 ind i kommunalbestyrelsen.
Det er jo egentlig fantastisk, når vi tænker tilbage
på, at dengang det nye ”regime” i Rødovre startede i
1989/90, kun var otte socialdemokrater, syv konservative og ﬁre SF’ere i kommunalbestyrelsen.
Derfor skal der herfra lyde
en stor tak til de mange aktive partifæller, som helt er
med på, at valget ikke vindes på valgdagen, men
mellem valgene, fordi de

stiller op, når vi skal lave
boligaktioner, torvemøder
eller har boder i centret op
til valget. Det giver en dejlig opbakning til de valgte
partifæller, som får endnu
mere mod på at give den
en skalle, sagde formanden
og fortsatte:
Tænk, hvis der var den
samme opbakning til ledelsen i folketingsgruppen, og
at folketingsgruppen havde
et samlet program at slås
for. Så havde vi ikke de opinionstal, vi ser i dag. Og
man skal i folketingsgruppen ikke lulle sig i søvn i tilfredshed med, at socialdemokratiet ﬁk 34,3 pct. af
stemmerne ved kommunevalget. Kommunevalg og
folketingsvalg er to vidt forskellige ting.
Penge i kassen
Her i Rødovre står vi jo
overfor store udfordringer
efter udligningsreformen.
Vi blev heldigvis ikke ramt i
første omgang. Vi havde jo
ellers sparet sammen for at
imødegå eventuelle konsekvenser. Udfordringen er, at
der er mange penge i kassen ca. 170 mill. kr., og vi
har et budgetforlig med de
andre partier i kommunalbestyrelsen om, hvad vi skal
bruge en stor del af dem til.
Men hvad skal vi først. Det
kan blive spændende og
kan give anledning til
uoverensstemmelser. Det er
nemmere at stå sammen
om besparelser, som er
nødvendige. I forliget står

Der var god stemning på den
velbesøgte generalforsamling.
Der var god stemning på den
velbesøgte generalforsamling.
6

Generalforsamling

Ruder isættes
Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas
Indramning
Skifterammer
der, at pengene skal gå til
idrætsanlæg og anlæg på
skoler, gader og veje, men
vi ved jo, at når de er penge
i kassen, så kommer der
mange ”nødvendige” ønsker frem på andre områder.
En anden stor udfordring
er partiforeningens 100 års
jubilæum den 19. august.
Det fejres med en reception
udgivelse af et jubilæumsskrift og en fest på selve dagen.
Vi tager i dag tage afsked
med to dygtige og aktive
bestyrelsesmedlemmer,
Flemming Østergård Hansen og Annie Arnoldsen Petersen, som begge er blevet
valgt til kommunalbestyrelsen.
Der skal også rettes en
stor tak til Kaj-Ole Gustav
og Carl-Johan Hirsbæk, som
ikke blev genvalgt til kommunalbestyrelsen samt til
Henning Nielsen og Monika
Schmidt, som har udført et
godt og samvittighedsfuldt
arbejde for partiet.
Også en stor tak til AOF,
som vi har et fremragende
samarbejde med, både i
forbindelse med valg og i
det daglige politiske arbej-

de. Vi har netop aftalt et af
de såkaldte 10 pct. arrangementer, hvor AOF laver et
offentligt møde den 8. maj
om traﬁk og støj med Morten Bødskov og nogle eksperter i netop dette emne.
Imod udligningsreform
I sin beretning fra kommunalbestyrelsen omtalte
borgmester Erik Nielsen det
brede budgetforlig, som indeholdt nogle få serviceforbedringer så som en udligning af lønsummen på ﬂere
områder, hvor man lå bagefter, skolemad så alle skoler kan vælge en madordning og ﬂere penge til skolebøger. Alligevel kom der
et krav fra ﬁnansminister
Thor Pedersen om, at der
skulle spares endnu 40 mill.
kr., som bl.a. blev fundet
ved at lægge caretaker-systemet over på anlæg i stedet for på drift. Han udtalte
sig kraftigt imod regeringens udligningsreform, som
på sigt også kan give problemer for Rødovre, selvom
vi i første omgang har fået
5,1 mill. kr. ud af den, mens
de ﬂeste andre kommuner i
hovedstadsområdet skal af
med rigtig mange penge.

Aktivitetsformand Dorit Svendsen aﬂægger beretning, mens
dirigenten Jan Kongebro og
formand Helge Møller lytter.

Fotorammer

Desuden vil de kommuner,
ﬂest i hovedstadsområdet,
blive straffet, hvis de har for
stor en vækst, for så skal
der sendes ﬂere penge til
de såkaldte fattige kommuner.
– Det kan ikke være rigtigt, at nogle kommuner
skal hæve skatten for at andre kommuner kan sænke
deres. De må end ikke hæve
deres serviceniveau, men
skal bruge pengene på
skattelettelser selvom vi har
skattestop, sagde han.
Han var glad for, at kommunen har fået udelys prisen for det nye design. Og
omtalte, at hele byen inden
for de næste par år vil være
præget af det nye design. I
den forbindelse omtalte
han også områdefornyelsen
i kærene, der netop er afsat
penge til, og at Islev bør
være det næste område,
som man tager fat på.
–møl.

minium

Forsatsruder
Altanglas i aluGlaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Glarmester
Allan
Olsen
ROSKILDEVEJ 299 B

36 41 20 41
36 70 13 03
POUL OLSENS eftf.
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Radio

Radioklubben
lever stadig

Et af Rødovre Radio-og fjernsynsklubs bærende elementer er vor gode tv-forsikring,
men i dag er det også en kaskoforsikring,
der dækker alt fra transport, reparation og
fjernbetjening hos klubbens faste reparatør.
Ligesom der udbetales et kontant beløb såfremt fjernsynet ikke kan repareres til en
pris indenfor dets værdi.
I ﬂere år har I set en lille annonce på forsiden af vort
partiblad.
Den har været der så længe, at I sikkert ikke mere
lægger mærke til den. Den
er der bare, men måske ville
I savne den, hvis den forsvandt..
Men ved I egentlig, hvad
den drejer sig om.
Arbejdernes Radio og
Fjernsynsklub.
Det lyder måske lidt gammeldags, og det er også en
gammel forening. Rødovre
afdelingen, der oprindeligt
hed Arbejdernes Radioklub,
Rødovre blev stiftet den 26.
april 1932 på Damhuskroen
med Jens Poulsen som formand. Klubben var en del
af Arbejdernes Radioforbund, som var en del af den
socialdemokratiske arbejderbevægelse og skulle
modvirke, at radiofonien
blev en rumleplads for privatkapitalistiske proﬁtinteresser. Lige som man ville
samle frisindede arbejdere i
en klub med både oplysende og selskabelige arrangementer samtidig med, at
man ville yde sine medlemmer billig, teknisk tjeneste.
Og forsyne gamle mindrebemidlede tilhængere med
radiomodtagere.
Endvidere ville man støtte
Arbejdernes Radio Forbunds arbejde med at yde
indﬂydelse på radioprogrammernes indhold, idet
radioens ledelse var på borgerlige hænder. Ligesom de
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såkaldte lytterorganisationer, der var amatørradioklubber behersket af de
borgerlige.
Radioudsendelserne dengang var knapt 10 år gamle. De startede den 29. oktober 1922.
Allerede i 1923 var der
3209 lyttere i Danmark.
3209 lyttere i 1923
Der foregik en del selvbygger-og amatørvirksomhed,
og man diskuterede, hvem
der skulle have lov til at sende og til at modtage denne
vidunderlige opﬁndelse, der
kunne bringe én i kontakt
med resten af verden. Regeringen vedtog i maj
1923, at alle havde ret til at
modtage udsendelserne,
men at man skulle anmelde
sig. Det er der, at man ved,
at der dengang var 3209
lyttere.
Arbejdernes Radioforbund samarbejdede med
fagbevægelsen og kooperationen, og den 1. september oprettede man ARAKO
en butik, der solgte billige
radioapparater, som de selv
producerede, ligesom de
havde eget værksted.
Da Rødovre-klubben blev
oprettet, var der 1643 indbyggere i Rødovre,, hvoraf
mange var tilﬂyttere fra København.
Der var i alt 18 medlemmer i starten, men allerede
i 1940 var antallet oppe på
679 og dette tal steg i de
kommende år. Allerede i

Af Grethe Kujack
1941 var tallet vokset til
1368 stemmeberettigede
medlemmer. En del var
kommet som følge af krigens censur, der var et anslag mod ytringsfriheden.
Klubben var meget aktiv
og arrangerede møder og
studiekredse, ligesom de
holdt store fester. Der var
skovture og revy og kabaretarrangementer alle med
efterfølgende bal.
Da fjernsynet holdt sit
indtog, skiftede man navn
til Arbejdernes Radio og
Fjernsynsklub, navnet som
vi stadigvæk bærer trods
gentagne forsøg på at få
fjernet ordet: Arbejder.
Et af klubbens bærende
elementer er vor gode tvforsikring, men i dag er det
også en kaskoforsikring, der
dækker alt fra transport, reparation og fjernbetjening
hos klubbens faste reparatør. Ligesom der udbetales
et kontant beløb såfremt
fjernsynet ikke kan repareres til en pris indenfor dets
værdi.
Kun tre formænd
I hele klubbens levetid har
der kun været tre formænd.
Den første var som nævnt
Jens Poulsen, den næste var
Rasmus Skriver Rasmussen,
der kørte klubbens store
bankospil i mange år, og
endelig i dag, hvor jeg er
formand.
Som et kuriosum kan
nævnes, at alle tre formænd
har været medlem af kom-

munalbestyrelsen i Rødovre.
Klubben levet stadig videre, om end den ikke er så
stor og magtfuld, som den
var i fordums tid.
Vi har stadig vor forsikring og holder enkelte møder, men da vore medlemmer desværre alle er kommet op i årene – er det vore
to årlige fester, der trækker
mest. Vor forårsfest og vor
julefest, begge med spisning.
Bestyrelsen består af Vivi
Skriver, Gudrun Skriver, Ditte Graungaard og vor kasserer Erland Jørgensen, der
har været medlem af bestyrelsen i over 40 år.
Som bestyrelse deltager
vi så i forbundets møder og
arrangementer.
Vort formål er stadig at få
indﬂydelse på, hvad der
sendes i radio og tv samt
sørge for, at sendeﬂaden
bliver tilstrækkelig nuanceret. Vi mener ligeledes, at
der mangler ﬂere dansk
producerede udsendelser,
ligesom der er for mange
genudsendelser. Vi burde
også samarbejde mere på
nordisk plan samt samarbejde mellem DR1 og TV2.
Desuden mener vi, at der er
for mange journalister, der
taler et dårligt dansk i udsendelserne. Det forsøger vi
at få ændret.
Efter vores opfattelse skal
kvaliteten af programmerne
være det vigtigste og ikke
antallet af seere.
Meld dig ind
Vi ønsker information, der
kritisk baserer sig på kvalitet
og alsidighed, ligesom vi
forlanger høj kvalitet af børneudsendelserne. Vi mener
også, at der mangler udsendelser om arbejderlivet i
Danmark og om samfundet
og nærmiljøet.
Endelig forlanger vi en
klar køreplan for digitalt TV.
Håber du måske har lyst
til at melde dig ind i vores
klub. Henvendelse kan også
ske til vor kasserer Erland
Jørgensen 36 70 05 37.

Støj

Mindre støj er velfærd!
Af Morten Bødskov (S), Rødovres folketingsmedlem
Den globale, nationale og
lokale traﬁk har aldrig været
større! Vi rejser som aldrig
før: Vi skal på arbejde, vi
besøger venner og familie i hele landet, tager
på weekend og ferie. De
varer, som vi køber nede i
supermarkedet, kommer fra
fjerntliggende lande. Aldrig
før i verdenshistorien har vi
fragtet så mange personer
og så mange varer rundt
over så store afstande. Den
bevægelsesfrihed giver os
enorme fordele og mange
oplevelser. Men den har
en bagside: Traﬁkgener
blandt andet i form af støj.
Traﬁkstøj er et problem i
hele den moderne vestlige
verden.
Vi mærker traﬁkstøjen her
i Rødovre. Vi har mange
fordele af, at bo klods op af
Københavns Kommune,
men vores placering på
Danmarkskortet betyder
også, at en stor del af traﬁkken til og fra Hovedstaden
går gennem lige tværs
igennem vores kommune.
Og den traﬁk vil kun vokse i
fremtiden.
Traﬁkstøj er til stor gene
for alle. Eksperter mener ligefrem, at traﬁkstøj er
sundhedsskadelig, da støjen
konstant stresser os. Det er
uomtvisteligt, at traﬁkstøjen nedsætter vores livskvalitet. Vi skal derfor gøre alt,
hvad der er muligt, for at
begrænse traﬁkstøjen. Mindre støj er en klar velfærdsforbedring.
Rødovre gennemskæres i
syd af jernbanen mellem
København-Roskilde-Ringsted. Jernbanetraﬁkken mellem København og Ringsted er den klart værste ﬂaskehals på hele skinnenettet
i Danmark. Strækningen
benyttes både af mange
pendlere fra det meste af
Sjælland, samtidigt med at
al togtraﬁk mellem landsdelene skal ind til Hovedba-

nen via strækningen. Oveni
kommer den stigende
godstransport. De ﬁre spor
er spændt til det yderste i
dag. Derfor må kapaciteten
udvides. Heldigvis er både
eksperterne og de ﬂeste politikere enige om, at banen
ikke skal udvides gennem
Rødovre – der skal i stedet
bygges en ny bane via
Køge. Det vil spare Rødovre
og resten af Vestegnen for
voldsomme støjproblemer.
Og derfor arbejder mange
gode kræfter for, at jernbaneudvidelsen ikke vil genere
borgerne i vores område
Borgerne i den nordlige
del af Rødovre er naboer til
motorvejen – M3. Traﬁkken
er også her voksende, og
med udvidelsen af motorvejen vil støjen tage endnu
mere til. Desværre er det
ikke besluttet, at opsætte
støjværn langs hele strækningen gennem Rødovre.
En beslutning Transportministeren ikke vil lave om selv
efter fornyede overvejelser
og beregninger her i vinter
Det er et problem. Et problem der skal tages hånd
om. Lokalt arbejder beboere og vores borgmester for
at lægge maksimalt pres på
ministeren. Vi skal skåne
borgerne og Vestvolden for
mere støj.
Traﬁkken vil vokse i fremtiden. Den er et vilkår i den
moderne verden. Men vi
skal beskytte borgerne for
de værste gener. Mindre
støj er nemlig velfærd for
alle!
AOF arrangerer et møde
med bl.a. Morten Bødskov
den 8. maj. Kl. 19 på Tinderhøj skole et debatmøde
om de kommende års store
traﬁkinvesteringer i og omkring Rødovre.
Blandt oplægsholderne vil
være Borgmester Erik Nielsen og folketingsmedlem
Morten Bødskov.«

AOF RØDOVRE TILBYDER

Konkurrerende
medier og umulige
myter
v/ Georg Metz
Vi har alle en mening om medierne. Kom og hør
Georg Metz: udover de skarpe pointer spiller humoren for ham en central rolle. Han får sagt hvad
han har på hjerte – og det er ikke småting.
Hvorfor man kun dårligt kan stole på pressen, og
hvorfor der ikke er så meget at gøre ved det. Vejen
til nedbrydningen af den fjerde, den kontrollerende
statsmagt, varsler en krise af dimensioner i folkestyret, den alvorligste formentlig siden den frie
forfatning i 1849.
Ons. 27. april. 2006 kl. 19 Rødovre gård pris 65
kr.

Debatmøde:

Traﬁkstøj forringer
vores velfærd
8. maj 2006 kl. 19 afholder AOF-Rødovre debatmøde om de kommende års store traﬁkinvesteringer i
og omkring Rødovre.
Den igangværende udvidelse af M3, beslutningen
om Frederikssundsmotorvejen og måske et nyt 5.
jernbanespor gennem Rødovre Syd er på tapetet
lige nu.
Mere traﬁk er mere støj. Hvordan går det med forberedelsen af projekterne? Bliver de alle til noget?
Hvad er prisen for vores velfærd, miljøet og statskassen?
Spørgsmålene - og mange ﬂere - vil være til debat
mandag den 8. maj 2006 kl. 19.00 på Tinderhøj
Skole.
Blandt oplægsholderne vil være Borgmester Erik
Nielsen og folketingsmedlem Morten Bødskov.«

Tilmelding 3648 1599 se mere www.aof-rodovre.dk
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Folkeskolen

Hvordan tilgodeses
de højt begavede
elever?
På Kroghs Forlag er udkommet en artikelsamling om undervisning
af elever med særlige forudsætninger. Der er bidrag fra både forskere, skolefolk, forældre og elever. I bogen omtales et projekt i
Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der er samlet gode erfaringer
med undervisning af denne elevgruppe.
I sommeren 2004 startede
den første privatskole i Danmark for elever med særlige
forudsætninger, nærmere
betegnet Mentiqa-skolen
i Søborg, og der er planer
om at oprette tilsvarende
skoler i Århus og Odense.
I mange år har det været god latin at bevare så
mange elever som muligt
i folkeskolens almindelige
klasser, når der er tale om
elever med ringe forudsætninger, altså de elever der
traditionelt får specialundervisning.
Baggrunden har været, at
det gavner elevernes sociale
udvikling at have mest mulig kontakt med livet i en
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såkaldt normalklasse med
den store spredning og undervisningsmæssige udfordring, det medfører. Den
opgave har de ﬂeste lærere
heldigvis magtet at løfte.
Men hvordan ser det ud,
når der er tale om de usædvanlig godt begavede elever?
På den enkelte skole drejer det sig om et fåtal af elever, som har særlige forudsætninger. Det kan være på
det matematisk/naturfaglige, det sproglige, det musiske eller det kunstneriske
område. Disse elever har
ofte sociale problemer og
kan føle sig isolerede i forhold til undervisningen i

klassen. Ofte er de langt
forud fagligt på deres styrkeområder, mens de i andre
sammenhænge er alderssvarende.
Artikelsamling
På Kroghs Forlag er udkommet en artikelsamling om
undervisning af elever med
særlige forudsætninger. Der
er bidrag fra både forskere,
skolefolk, forældre og elever.
I bogen omtales et projekt i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der er samlet
gode erfaringer med undervisning af denne elevgruppe.
Det drejer sig om 3-4 elever fra hver skole, og alle er
de blevet undervist i deres
almindelige klasse. Der kan
være tale om både faglige
og sociale problemstillinger,
og da det drejer sig om så
få elever på forskellige klassetrin på den enkelte skole,
er lærerne ikke særlig godt
udrustede til at tackle situationen.
Derfor har de fået hjælp
til forståelse af elevernes
højst forskelligartede behov
og til udarbejdelse af handleplaner ved halvårlige besøg af en konsulent med
den nødvendige ekspertise
fra det lokale PPR.
I løbet af projektet blev
der etableret et elektronisk
netværk, hvor lærerne på
tværs af skolerne kunne udveksle ideer og tanker.

Af Kirsten Ærø

Desuden har der periodevis i fritiden været oprettet
interessegrupper for eleverne på tværs af skolerne.
Lærerne skal
interessere sig
Det er vigtigt, at lærerne interesserer sig for de problemstillinger, der optager
eleverne, og at de er opmærksomme på, om der er
konkurrencer eller lignende
udenfor skoleregi, som kan
stimulere elevernes særlige
evner.
Erfaringerne peger på, at
hele klassens faglige niveau
løftes, hvis der er en elev
med særlige forudsætninger i klassen.
Men er det ikke vigtigt for
alle elever, at der tages udgangspunkt i deres individuelle undervisningsbehov?
Jo, naturligvis, derfor arbejdes der også til stadighed
på at differentiere undervisningen i folkeskolen så meget som muligt til gavn for
alle.
Alligevel er der nogle få
elever, der på nogle felter
løber ovenud af skalaen, og
det er disse elever, denne
artikel handler om.
Jeg synes, der er såvel politiske som sociale og pædagogiske grunde til at arbejde for, at de virkelig velbegavede elever bliver i folkeskolen, således at de ikke
mere eller mindre tvinges til
at søge private eliteskoler.

Medlemsmøder
Kom til politisk debatmøde på Christiansborg

Velfærdsreformer, Irak-krig og Muhammed-sag er blot
nogle af dette forårs politiske spørgsmål. Alle påvirker de
afgørende vores fremtid. Hvilken vej skal vi vælge for
Danmark?

Hvad nu Danmark?

Mød vores folketingsmedlem Morten Bødskov til en aktuel
politisk debat på Christiansborg, den 22. maj 2006.
Program
18.00 - 19.00: Spisning i Folketingets restaurant,
snapstinget.
19.00 - 21.00: Politisk debat i det socialdemokratiske gruppeværelse.
Arrrangementet er et tilbud til alle medlemmer af Socialdemokraterne i Rødovre og andre interesserede.
Tilmelding
Tilmelding kan se til Louise Kwang Henriksen på 33374115
eller slokh@ft.dk senest den 15. maj. Ved tilmelding skal
du angive om du ønsker at deltage i middagen. Her
serveres månedens egnsret og en øl/vand. Prisen er 120
kr., som betales ved ankomsten.
Ønsker du ikke at deltage i middagen skal du møde ved
Folketingets hovedindgang kl. 18.45.

Kom til politisk debatmøde på Christiansborg

Hvad skal vi gøre
ved de mange penge

Velfærdsreformer, Irak-krig og Muhammed-sag er blot
nogle af dette forårs politiske spørgsmål. Alle påvirker de
afgørende vores fremtid. Hvilken vej skal vi vælge for
Danmark?

?

Mød vores folketingsmedlem Morten Bødskov til en aktuel
politisk debat på Christiansborg, den 22. maj 2006.

Vil du have indﬂydelse på, hvad vi skal
bruge omkring 100 mill. kr. på de kommende år, så mød op på partiets budgetmøde kl. 19 den 31. maj på Rødovregård.
Som bekendt er der omkring 170 mill. kr.
i kommunens kasse. De er sparet op gennem de seneste år for at kunne stå imod
kommunalreform og udligningsreform.
Nu blev Rødovre Kommune som bekendt
ikke hårdt ramt af reformerne.
Ved budgetforliget for 2006 mellem samtlige partier minus Dansk Folkeparti blev

man enige om, at hvis det ikke kom til at
koste kommunen mange penge ved kommuProgram
nal-og udlingningsreform, så skal en stor del
18.00af- 19.00:
Spisning
i Folketingets
restaurant,
pengene
bruges
på idrætshaller,
anlægssnapstinget.
arbejder på skoler og på gader og veje. Men
er ingen
aftaler
om,
hvilken
prioritering
19.00der
- 21.00:
Politisk
debat
i det
socialdemokratiske
grupønskerne
har.
peværelse.
Det, og hvad kommunens penge i øvrigt skal
bruges til i 2007, kan du være med til at beArrrangementet
er et
alletilmedlemmer
af Socialstemme, hvis
dutilbud
mødertilop
budgetmødet

demokraterne i Rødovre og andre interesserede.
Tilmelding
Tilmelding kan se til Louise Kwang Henriksen på 33374115
eller slokh@ft.dk senest den 15. maj. Ved tilmelding skal
du angive om du ønsker at deltage i middagen. Her11
serveres månedens egnsret og en øl/vand. Prisen er 120

Medlemsmøder

1. maj 2006 på Rødovregaard
Kl. 7.00
Kl. 7.10
Kl. 7.20
Kl. 7.50
Kl. 8.20

Velkomst v/ Socialdemokratiets formand Helge Møller
Faneindmarch
1. Majtale, Borgmester Erik Nielsen
1. Majtale, Amtsrådsmedlem Leif Flemming Jensen
1. Majtale, Folketingsmedlem Morten Bødskov
Der serveres morgenmad, kaffe, the og rundstykker.
Underholdning med De Gode Mænd.
Der kan købes øl og vand.
Entre 20 kr. børn gratis.
Børn får 1 sodavand.
Bestyrelsen
Socialdemokratiet i Rødovre

Debatmøde:

Trafikstøj forringer vores velfærd
8. maj 2006 afholder AOF-Rødovre debatmøde om de kommende års store
trafikinvesteringer i og omkring Rødovre.
Den igangværende udvidelse af M3, beslutningen om
Frederikssundsmotorvejen og måske et nyt 5. jernbanespor gennem
Rødovre Syd er på tapetet lige nu.
Mere trafik er mere støj. Hvordan går det med forberedelsen af projekterne? Bliver de alle til noget? Hvad er prisen for vores velfærd, miljøet og
statskassen?
Spørgsmålene - og mange
flere - vil være til debat
mandag den 8. maj 2006 kl.
19.00 på Tinderhøj Skole.
Blandt oplægsholderne vil
være Borgmester Erik
Nielsen og folketingsmedlem, Morten Bødskov.
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Mød Morten Bødskov og Erik Nielsen til
debat om trafikstøj og velfærd den 8. maj

Landspolitik

De seneste meningsmålinger har ikke været særligt
positive for vort parti.
Det kan man mene meget om, og der er mange
teorier om, hvorfor det går
så galt for i øjeblikket, som
det gør. Og jeg har selvfølgelig også gjort mig nogle
tanker om det og har diskuteret det rundt om i pensionistkredse, hvor jeg færdes
mest.
Og indimellem diskuteres
der, hvor Socialdemokratiet
egentligt er placeret. Både i
forhold til vælgerne, men
også i forhold til de øvrige
partier.
Der er kommet et indtryk
ind i dansk politik, der hedder politik over midten. Det
er så spørgsmålet, hvor
midten er. Og hvad man
tænker kan være midtvejs
mellem to uforenelige begreber.
Kan man ﬁnde midten
mellem ja og nej?
Eller mellem at være eller
ikke være?
”I gamle dage” var man
enten til venstre eller til højre – der var ingen i midten,
og man vidste, hvor man
havde alle partierne, og
hvad de stod for.
I dag er venstre trukket til
højre.
Og vi har et Dansk Folkeparti, der står endnu længere til højre med deres
bagstræberiske politik, der i
pagt med fortiden.
Og de påstår, at de er et
midterparti.
Middelvejen går til højre
Hvad med Socialdemokratiet? Er det her vi også skal
stå – er det i midte imellem
ingenting, at vi vil stå? Vil vi
middelvejen? Være middelmådige?
Efter min mening ligger
middelvejen i dansk politik
til højre, og bliver vi der, vil
vi tabe endnu ﬂere stemmer.
Jeg kommer til at tænke
på Sct. Hans Aftens spil,
hvor poeten siger: ”Hvis du
vil høste livets frugt – da gå
ad middelvejen smukt. Den

I
midten

Der er kommet et indtryk ind i dansk politik,
der hedder politik over midten. Det er så
spørgsmålet, hvor midten er. Og hvad man
tænker kan være midtvejs mellem to uforenelige begreber. Kan man ﬁnde midten
mellem ja og nej?
Af Grethe Kujack
sætning mig så vel behager.”
Men den behager absolut
ikke mig. Jeg mener det
dels er på tide, at vi tager
nogle politiske standpunkter, og dels at vi holder fast
ved dem. I stedet for den
slingrekurs,. Som jeg synes,
vi er ude i i øjeblikket.
Vi skal ikke leﬂe for øjebliksstemninger, det er ikke
en holdbar politik, men vi
skal heller ikke være svage
og ikke turde tage et standpunkt og holde fast ved
det. Selvom det måske ikke
er det, som en stor gruppe
mennesker vil have lige i
øjeblikket.
Vi er trods alt stadig en
del af arbejderklassen. Vi er
dybt forankret i at hjælpe
de svageste i vort samfund
og er solidariske med fagbevægelsen. Vi ønsker en
retfærdig fordeling af samfundets goder, lægger vægt
på vore grundlovssikrede
rettigheder som ytringsfrihed i Grundlovens §77 og
går ind for frihed for det
enkelte menneske, for ligeberettigelse og ligeværd.
Hvis vi håndhæver disse
gamle værdier og ikke
glemmer, hvad Jeppe Aakjær skrev: ”Du være de fattiges værner, du være den
riges ris.”

Så er der stadig en stor
chance for, at vi kan vende
stemningen.
Vi har ikke fortjent
regeringen
Der er en eller anden, der
engang har sagt, at et land
har den regering, som dets
folk fortjener.
Det ﬁnder jeg er en værre
omgang vrøvl og udtryk for
en billig talemåde. Når
Danmark i dag har en uduelig, bagstræberisk regering, er det hverken noget,
som vi har fortjent, eller noget vi kan være tjent med.
Befolkningen fortjener en
opposition, som de kan forholde sig til, og som de kan
regne med.
Desværre er næsten alle
aviser og blade i Danmark
borgerligt ejet, ligesom radio og tv er præget af mangel på mening og fyldt med
ligegyldigheder og den ﬂadeste underholdning. Ligesom vi har svært ved at
komme til orde.
Så det er hårde odds, vi
er oppe imod. Samtidig fører alle vore modstandere
en politik, der går ud på at
gøre folk upolitiske og egoistiske, hvorimod vi skal gøre
det modsatte.
Oplyse om, hvad politik
går ud på. Og hvorfor vi

mener, som vi gør.
Vi ved, vi har en god politik. Vi har bare ikke været
gode nok til at komme ud
med budskabet, og vi har
måske også mistet lidt af
gejsten.
Vi skal tilbageerobre regeringsmagten – og vi ved, at
vi kan.
Det kan vor folketingsgruppe på Christiansborg
imidlertid ikke gøre alene.
Det skal vi være fælles om.
Vi skal genvinde vor optimisme, og vi skal alle sige
til os selv: Vi vil ikke have
ﬁre år mere med Fogh.
Stemningen kan
hurtigt vende
Stemningen i befolkningen
kan hurtigt vende, hvis blot
vi fører den rigtige politik til
gavn for de svageste i vort
samfund, herunder også de
fattigste af vore folkepensionister. Mange af dem har
følt sig svigtet af partiets
politik, og de er trods alt
stadig en vigtig del af vort
parti, og de er også den
del, der har kæmpet for de
goder, vi har i dag.
En del af dem har forladt
vort parti til fordel for
Dansk Folkeparti, fordi det
er dem, der er kommet
med ældrechecken og ikke
os, der gennem en solidarisk politik har gjort noget
for disse ældre.
Lad være med at sige, så
har vi ikke brug for dem
mere. Selvfølgelig har vi
det. De skal tilbageerobres
til gavn for os og til glæde
for dem selv.
Jeg vil håbe, at alle partimedlemmer, unge som
gamle, vil møde op på barrikaderne i den kommende
tid. Til kamp mod regeringen og den politik, som
den fører sammen med
Dansk Folkeparti. En politik,
der er til stor skade for borgerne. Noget som vil gå op
for mange, når først strukturreformen træder i kraft,
og man ude i kommunerne
mærker nedskæringerne på
grund af regeringens fordelingspolitik.
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Navne og adresser
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1. th.
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st. tv.
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net.dialog.dk
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@oﬁr.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens A. Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 /
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Dorte Hildebrandt, Låsbyvej 26
3670 2891 / aagaard@aagaard-el.dk
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Margit Grenaae, Espely 20
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Safdar Sethi / Nørrekær 18, 10. tv.
3648 5248 /
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv.
3670 9534 / elprepsig@yahoo.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-ﬁnn@get2net.dk
Revisorer:
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail.tele.dk
Revisorsuppleanter:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 2, 1. tv.
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Erik Kvist, Fortly 2 E
3670 7874 / ekvist@email.dk
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Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@oﬁr.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1. / 3672 5610
Hjemmeside: socrodovre@socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Østergaard Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Brandholms Allé 5 B 3. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Brandholms Allé 5 B 1. th.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Amtsrådsmedlem/Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / leifﬂemming@ar-kbhamt.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 21, 2. th., 2300 Kbh. S.
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU-Rødovre:
René Hansen, Foreningshuset, Højnæsvej 63
DUI-Rødovre:
Gunnekær 28, 1.
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.mail.dk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Rødovre-Kanalen:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / leifﬂemming@ar-kbhamt.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender
Den 5. april

kl. 19:

Møde i teknik og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282.

Den 8. april

kl. 11:

Sildemøde i Viften

Den 10. april

kl. 18:

Gruppe-og FUmøde på Rådhuset

Den 20. april

kl. 19:

Rødovregård: Medlemsmøde om Socialdemokratiets forslag til uddannelsesreform.

Den 22. april:

kl. 10-12: Torvemøde ved Islev Torv.

Den 24. april

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 1. maj

kl. 7:

1. maj møde på Rødovregård

Den 7. maj

kl. 10-12: Torvemøde ved Rådhuset

Den 8. maj

kl. 19:

Medlemsmøde på Tinderhøj skole:
Mindre støj er velfærd om de store traﬁkinvesteringer omkring Rødovre.

Den 16. maj

kl. 19:

Den 20. maj:

Møde i teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282.
Torvemøde ved Netto i Kærene.

Den 22. maj

kl. 18:

Gruppe-og FU-møde på rådhuset

Den 22. maj

kl. 18:

Medlemsmøde på Christiansborg med spisning (se annoncen)

Den 29. maj

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

Den 31. maj

kl. 19:

Budgetmøde på Rødovregård

Den 5. juni

kl. 12:

Grundlovsfest på Rødovregård

Den 7. juni

kl. 19:

Møde i teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282.

Den 12. juni

kl. 18:

Gruppe-og FU-møde på rådhuset

Den 26. juni

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2006

Nr. 3 Deadline den 8. juni

Aﬂeveres til postvæsnet den 15. juni.

Nr. 4. Deadline den 10. august

Aﬂeveres til postvæsnet den 17. august.

Nr. 5. Deadline den 12. oktober

Aﬂeveres til postvæsnet den 26. oktober.

Nr. 6. Deadline den 7. december

Aﬂeveres til postvæsnet den 14. december

Den førende lokalradio sender
hver dag fra kl. 13 til 18

Rødovre Kanalen
– mere end blot musik
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Gratis og uforbindende tilbud
Fortrinsvis erhverv, men også privat
Udførelse af alle former for vinduespolering såvel i abonnement som ad hoc.
Som standard aftørres alle kanter, rammer og bundstykker for vandspild. Alle
ruder eftertjekkes og eventuelle løbere, streger o.lign. bortpoleres.
Tilstandsrapport efter endt polering

Kontor: 36 72 85 85 . Mobil 22 57 23 45

Tlf. 36 70 18 45
Fax 36 41 17 05
www.gs-glarmester.dk
Gå til

Facetslibning af spejle og glas
efter opgave
Indramning af billeder
Speciale i UVA-limede glasmontrer
Indsætning af ruder
Forsikringsarbejde
Facadearbejde
Renovering og udskiftning af
vinduer og døre

59 år med glas i Rødovre

GLAS fagmanden

Hvis en rude
De balder
36 70 18 40
De kalder

Glarmesterarbejde med garanti

FORRETNING · VÆRKSTED · LAGER ·RØDOVREVEJ 288

Socialdemokraterne i Rødovre
v/Hanne Kjærulff
Knud Anchers Vej 93 B
2610 Rødovre

ABCELL SERVICE

Returneres ved varig adresseændring

Vinduespolering

