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1. Maj 2011
Kom og vær med til en hyggelig formiddag med socialdemokraterne i Rødovre på
Rødovregaard.
Program:
Kl. 9,00. !
Kl. 9,30!
Kl. 10,15!
Kl. 10,30 !

Velkomst ved formand Helge Møller
1. maj tale ved Borgmester Erik Nielsen
1. maj tale ved Partiformand Helle Thorning Schmidt.
1. maj tale ved Morten Bødskov

Mellem talerne vil der være musikalsk underholdning samt fællessang
Der vil være morgenmad, kaffe og mulighed for køb af bitter, øl og vand
Entre 20,- kr., der vil være lotteri på indgangsbilletten.

Vellykket fastelavnsfest
Igen i år var der rigtigt mange, som deltog
i fastelavnsfesten, som vi arrangerede i
samarbejde med DUIog Rødovregård.
Her er Pippi Langstrømme med sin hest.
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Vi vil have et valg nu - Vi er helt klar
2011 har indtil nu været meget frustrerende. Rød blok
har været foran i meningsmålingerne hele efteråret 2010.
Venstre har haft dårlige tal. Så går lille Lars fra Græsted
på landsdækkende TV som statsminister og siger i sin
nytårstale til folket, at nu skal efterlønnen afskaffes. Det
er nødvendigt, ellers går landet fallit.
Det hjalp et øjeblik på Venstres og den blå bloks
målinger. Så alle forberedte sig til et valg i februar. Men
nej.
Så blev der vrøvl hos de konservative, så
udenrigsminister Lene Espersen måtte gå som formand.
Nu skulle den tidligere Rødovre-dreng Lars Barfod have
tid til at sætte sig til rette som formand. De konservatives
opinionstal var og er katastrofale, de står til en halvering
af deres mandater. Derfor kunne statsministeren ikke
udskrive valg uden at blive uvenner med
regeringspartneren.
Nu har Lars Barfod via annoncer søgt at markere sig som
den nye konservative formand med et ægte konservativt
program, som indebærer skattelettelser på 35 mia. kr. Det
har dog ikke hjulpet på meningsmålingerne. Det hjalp
heller ikke den blå blok, at Birthe Rønn måtte gå som
integrationsminister, så lille Lars fra Græsted turde
stadig ikke trykke på valgknappen.
Men hvor længe kan han vente?
Ja, i teorien helt til november. Men han har nogle store
forhindringer på vejen, der kan give ham endnu
dårligere meningsmålinger.
Han skal have forhandlet en efterløns-og pensionsreform
på plads, og det kan han kun gøre med Dansk
Folkeparti, der på forhånd har sagt, at de ikke kan gå
ind for det forslag, som regeringen har lagt frem. Han
skal have lavet en optjeningsreform, hvor de
konservative allerede har sagt fra. Og der skal her til
foråret forhandles en aftale hjem med regioner og
kommuner, som betyder endnu et år med nulvækst og
dermed nye nedskæringer i regioner og kommuner med
en masse afskedigelser og serviceforringelser til følge.
Dertil kommer, at der skal være finanslovsforhandlinger,
hvor Dansk Folkeparti allerede på forhånd har meddelt,
at de vil kræve kraftigt ind, fordi regeringen sammen
med oppositionen uden om Dansk Folkeparti gik
sammen om den nye EURO-pagt. Så det bliver meget
vanskeligt for ham.
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Nu har han så meddelt, at regeringen vil komme med en
økonomisk plan frem til 2020, hvor man vil påvise, hvad
der skal gøres for at redde landets økonomi de
kommende år. Det tyder på, at han vil bruge denne plan
som spydspids i den kommende valgkamp. Det er et
halmstrå.
Men vi er parat, og det har vi været længe. Det er derfor,
at det er så frustrerende, at Lars Løkke Rasmussen ikke
har udskrevet valg endnu.
Vi har jo ud over S-SF-planen for opretningen af
økonomien i Danmark med ”Fair Forandring”, som
fjerner skattelettelserne, der skulle gives i 2013, satser på
uddannelse og sundhed og sætter offentlige arbejder i
gang, som skal laves under alle omstændigheder og
dermed sætte væksten i gang og give et stort indhug i
arbejdsløsheden blandt håndværkerne.
Og så har vi denne regerings økonomiske fallit med et
kæmpeunderskud på statsbudgettet på grund af de
mange skattelettelser, der er givet. Konsekvenserne af
efterløns-og pensionsreformen, som for det første ikke
giver de 16 mia. i besparelser, som regeringen troede. For
det andet, at reformen vil betyde, at en 48-årigpædagog
først vil kunne gå på efterløn, når hun er 65 år, eller en
40-årig rengøringsassistent, som nu kunne gå på efterløn
som 65-årig. Hun må undvære efterlønnen og skal blive
ved med at arbejde, til hun bliver 70 år.
Jeg håber, at de mange offentlige ansatte, som sidst
stemte på regeringspartierne, vil indse, at de stemte
forkert, og at de vil vende tilbage til os.
Vi skal have denne regering ud af vagten. Tænk på de
skader, der allerede er påført det danske samfund med
skattelettelser til de rigeste, forkælelse af
privathospitaler, kæmpeunderskud i statskassen,
fyringer af offentligt ansatte, specielt i Skat, hvilket
betyder dårligere ligning og dårlige inddrivelse af, hvad
folk skylder i skat, børnepenge, institutionstakster m.v.
Derfor skal vi have valg nu, så vi får mulighed for at
rette landets økonomi op. Det gjorde vi i 90’erne, hvor vi
også måtte rydde op efter en borgerlig regering fallitbo.
Og det gør vi igen.
Helge Møller
Formand
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Generalforsamling

Ny næstformand og ny sekretær
Efter 10 år som næstformand afgik Per Biener som næstformand på
partiforeningens generalforsamling. I hans sted valgtes foreningens sekretær Dan
Larsen. Han sekretærstilling overtages af Lone Albrechtsen
På en stille og rolig
generalforsamling, hvor 80
medlemmer var mødt
frem, fik foreningen både
en ny næstformand og en
ny sekretær. Per Biener gik
af som næstformand, og
den nuværende sekretær
Dan Larsen blev valgt som
ny næstformand. Så skulle
der vælges en ny sekretær,
og det blev
bestyrelsesmedlem Lone
Albrechtsen. Den
nykonstituerede
kontingentkasserer blev
valgt som ny
kontingentkasserer og
medlemsansvarlig.
Kun på suppleantpladserne
var der nyvalg, idet Per
Biener gik fra
næstformandsposten til en
suppleantpost, ligesom Pia
Larsen, tidligere DSUformand, blev nyvalgt som
suppleant. Alle andre valgt
var genvalg.
I sin formandsberetning
kom formand, Helge Møller
bl.a. ind på, at han og
partiorganisationen som
sådan var meget utålmodige
af at vente på et valg til
Folketinget.
Alt er klappet og klart
-Alt er klappet og klart,
plakaterne er klistret,
valgpjecerne er trykt,
torvemøderne er i fuld
gang. Vi venter blot på, at
Lars Løkke Rasmussen
trykker på knappen. Og
det sker forhåbentlig
snart, sagde han.
-Jeg ved ikke, hvad han
tror, der kan hjælpe
regeringen. Det er netop

afsløret, at der er regnet 43
mia. Kr. galt med statens
underskud, så krav om
tilbagetrækningsreform er
blevet udhulet, ligesom han
ikke kan skaffe flertal for
den.
Hvad venter han på. Tror
han, at forhandlingerne med
kommunerne, der får krav
om fortsat nulvækst i 2012
med dertilhørende barske
nedskæringer, vil redde
ham, eller
finanslovsforhandlingerne,
hvor Dansk Folkeparti
kræver kraftige
indrømmelser, fordi han
sammen med oppositionen
er gået med i EU-2020planen?

Helge Møller vil have valg
nu

deres restancer kan blive
godt skrevet, hvis de melder
sig på PBS-ordningen og
betaler for 2011.
-Vores fastelavnsfest i
samarbejde med DUI og
Rødovregård var igen en
stor succes, berettede
aktivitetsformand Dorit
Svendsen. Hun kunne også
fortælle, at partiets formand
Helle Thorning Schmidt
kommer til 1. Maj i år,
hvorfor mødet er flyttet fra
kl. 7 – 9 til kl. 9 – 11, idet
Jeg synes, at han står med
Helle ikke kan være på
kæmpeproblemer, som han
Rødovregård før kl. 10.15.
ikke kan løse. Så lad os få
Borgmester Erik Nielsen
det valg nu. Vi er parat. Alle
sagde i sin beretning fra KBplakater er klistret, vores
gruppen, at kommunen nu
plan for valgkampen er
går i gang med at indrette
lavet. Han behøver kun at
Heerups Plads, at man går
trykke på knappen. Vi er
gang i arbejdet med
klar, sagde formanden.
cykelstier på Islevdalsvej, og
Han roste det gode
renoveringen af Rødovrevej
samarbejde med
fra Slotsherrensvej og indad.
kommunalbestyrelsesgrupp
Der er andre spændende
en og specielt samarbejdet
projekter i gang. Der er
med folketingsmedlem
netop afgjort en ideMorten Bødskov, som har
konkurrence om ny byplan
formået at få folk til at gå på
for det sydlige område,
torvemøder trods bidende
Hendriksholm-kvarteret og
kolde temperaturer i februar,
Kærene, som man gerne vil
hvor troen var, at der ville
have forbundet. Dertil
blive udskrevet valg i marts.
kommer en anden
konkurrence om området
Flot regnskab
omkring Islev Torv m.m.
Hovedkasserer, Lars Otto
Vestvolden skal være et nyt
Lauritzen fremlagde et flot
oplevelsescenter, som bl.a.
regnskab, der viste, at der
finansieres af RealDanmark.
både er styr på driften og
Erik Nielsen sluttede med at
godt med penge i vores
slå fast, at vi igen havde
valgfond.
lavet et bredt budgetforlig.
Kontingentkasserer Kåre
Og takkede partiets
Petersen kunne oplyse, at vi
repræsentanter for et
pr 31.12.2010 havde 456
virkelig godt samarbejde
medlemmer, men at der
med KB-gruppen.
også var en del restanter. De
vil nu blive tilskrevet om, at

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Ejbybunkeren på Vestvolden
bliver formidlingscenter

Københavns Befæstning er
en attraktion i
verdensklasse, som skal
formidles via tre
hovedområder, der
tilsammen repræsenterer
hele befæstningen. Det
drejer sig om:
-Trekroner, der skal formidle
søforterne,
-Garderhøj, der skal
formidle

oversvømmelsesanlægget
samt
-Ejbybunkeren, der skal
formidle Vestvolden.
Vestvolden er et enestående
sammenhængende
fæstningsværk, og en meget
vigtig del af Københavns
Befæstning, som strækker
sig 14 km gennem 4
kommuner.
Store dele af Vestvolden er
tilgroet med tæt bevoksning.

Kontingentfritagelse for
ungdomsklubberne i Rødovre
Rødovre fritager børn og unge for betaling af kontingent
ved benyttelse af de 5 ungdomsklubber i Rødovre.
Børne- og skoleudvalget samt kultur- og fritidsudvalget
har netop behandlet sagen om kontingentfritagelse og
begge udvalg bakker forslaget op. Vi mangler den endelige
godkendelse i kommunalbestyrelsen – det ventes at ske i
slutningen af marts måned.

To strækninger er dog
synliggjort, så de kan ses og
opleves bl.a. en 600m’s
strækning i Hvidovre og
den historiske vold i
Rødovre, der begge skal
synliggøres i forbindelse
med revitaliseringen af
Københavns Befæstning.
Historisk miljø
Her er alle Vestvoldens
bygværker repræsenteret, og

de fleste er sat i stand eller
planlægges genopført.
Strækning giver en
enestående mulighed for at
opleve Vestvolden som et
historisk miljø.
Der er udarbejdet et forslag
til et formidlingscenter i
Ejbybunkeren.
Ejbybunkeren ligger
centralt i forhold til den
historiske strækning i
Rødovre. Det er derfor
nærliggende, at
formidlingscenteret også
skal skabe interesse for at
gå på opdagelse i det
historiske miljø, og give en
baggrund for at studere de
mange bygværker.
Ejbybunkeren skal formidle
hele Vestvolden, og være et
udgangspunkt for en tur på
den historiske vold. Der er
lagt vægt på at formidle tre
vigtige tidsperioder. Det
drejer sig om Vestvoldens
opførelse, Voldens funktion
omkring 1. verdenskrig, og
Den kolde krig. Vestvolden
har spillet en rolle i alle tre
perioder.
Kultur- og fritidsudvalget
og Teknik- og miljøudvalget
har netop godkendt
projektet om Ejbybunkeren –
istandsættelsen, selve
organisationen og driften.
Formidlingscentret skal
indvies i efteråret 2012.

Formålet med kontingentfritagelsen er at kunne fastholde
og opsamle de unge i nogle faste rammer og skabe en
positiv ungdomskultur.
Der har kørt et forsøg med kontingentfritagelse på
Milestedets Ungdomshus.
Evalueringen af forsøget viser, at kontingentfritagelse har
gjort det muligt at opfange en gruppe af
marginaliserede unge, som ikke ville være kommet i
ungdomshuset, såfremt der skulle betales
kontingent.
Hertil kommer, at der har været en forøget tilgang af unge
med anden etnisk baggrund, og det er Milestedet
ungdomshus’ vurdering, at denne gruppe unge kan
fastholdes i en positiv retning i det let tilgængelige
ungdomsmiljø.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Sundhedscentret er åbnet

Nu kommer
nedrivningen
af højhusene i 2012
De to ejendomme i Agerkær
og Ruskær rives ned ved
sprængning i maj 2012.
Kommunalbestyrelsen har
netop behandlet
nedrivningssagen. Og det er

ingen hemmelighed, at vi
gerne havde set, at det var
gået hurtigere med
nedrivningen.
Men lad os slå fast en gang
for alle – det er

Rødovre har fået sit
sundhedscenter – medio
marts åbnede vi vores
nye sundhedscenter. Det
er blevet et meget flot
center med masser af
gode tilbud til borgerne i
Rødovre.
Sundhedscenteret giver
gode muligheder for at
understøtte Rødovres
sundhedsindsats.
Social- og
sundhedsudvalget har
netop behandlet
sundhedshandleplanen
for 2011. Vi fortsætter de
hidtidige indsatser, hvor
vi bl.a. tilbyder gratis
rygestopkurser og
forløbsprogrammer for

boligselskabets boliger og
dermed boligselskabets
ansvar at få højhusene revet
ned.
Kommunen er
tilsynsmyndighed og derfor
godkender vi også
nedrivningen med de
dertilhørende miljøkrav.
Der skal tages stilling til støj,
støv og vibrationer samt
anvisning af
affaldshåndtering i
forbindelse med nedrivning

Rødovres byinventar
udvikles hele tiden
Rødovre har en designmanual for byinventar. Og som led i den fortsatte
udvikling af designmanualen har Rødovre fået yderligere tre nye
skilte / ting til inventar i byen.
Det drejer sig om:
- Nye by-navne-skilte, som opsættes ved kommunegrænsen på
de primære
Indfaldsveje, så der skabes yderligere opmærksomhed på
Rødovre og ankomsten
til kommunen
- Nye askebægre med stor kapacitet. De nye askebægre er
særdeles
robust over for hærværk
- Nye skilte af løberuter til markering af løberuter.
Løberuteskiltene skal markere tre forskellige løberuter på hver
10 kilometer og en ny ½ maratonrute, der er under udarbejdelse
i samarbejde med Hvidovre, Brøndby, Glostrup og Københavns
kommuner.

borgerne.
En meget interessant
udvikling i Rødovre er, at
den nyeste sundhedsprofil
for kommunen viser, at
mange af vores indsatser på
rygeområdet virker. Vi kan
bl.a. læse i sundhedsprofilen,
at der er 4 % færre rygere ift.
seneste sundhedsprofil.
Hertil kommer, at Rødovre
har landet bedste resultater
med rygestopkurserne.
Mange af kommunens
aktiviteter vil blive
koordineret af
sundhedscenteret.
jeg håber at borgerne tager
godt i mod centeret – og jeg
vil opfordre alle til at gøre
brug af centerets tilbud.
af højhusene. Hertil kommer
omlægning af trafikken
under selve
nedrivningsprocessen..
Det skal nævnes, at de to
højhuse har stået tomme
siden 2008. Beboerne er
genhuset og kommunen
bistod med assistance via
den kommunale
boliganvisning.

Vejpuljen er fordelt
I forbindelse med budgetforliget afsatte vi en
vejpulje på 5 mio. kr. for 2011. Det var et
socialdemokratisk ønske, at vi igen i år afsatte
penge til en ’Vej- og stipulje’.
Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at
prioritere følgende projekter i 2011:
• Egegårdsvej vest
• Albertslundruten, etape 2
• Roskildevej etape 5,
detailprojektering
• Trafiktællinger ifm. revision af
Støjhandlingsplanen
• Renovering af veje, fortove og
cykelstier
Alle forslag er yderst relevante og omhandler
renoveringer af vej-, fortovs- og stiarealer samt
uheldsbekæmpelse og analysearbejder.

80 års fødselsdag

En	
  meget	
  aktiv	
  mand
Han	
  fylder	
  80	
  år	
  den	
  26	
  april,	
  
men	
  er	
  stadig	
  aktiv.	
  Han	
  har	
  
været	
  medlem	
  af	
  skolenævn,	
  
formand	
  for	
  
skolekommission,	
  siddet	
  i	
  
kommunalbestyrelsen,	
  været	
  
formand	
  for	
  Seniorrådet	
  og	
  er	
  
i	
  dag	
  formand	
  for	
  
Vandværket,	
  hvor	
  250	
  
efterlønner	
  og	
  pensionister	
  
fra	
  kommunen	
  boltrer	
  sig	
  
med	
  fritidsaktiviteter.
Navnet	
  er	
  Erik	
  Hillbrandt.
Han	
  er	
  egentlig	
  fra	
  Husum,	
  
men	
  mødte	
  sin	
  guldbrud	
  
Birthe,	
  der	
  var	
  fra	
  Rødovre	
  og	
  
Glyttede	
  hertil	
  i	
  1960.	
  De	
  blev	
  
gift,	
  men	
  kunne	
  ikke	
  få	
  noget	
  
at	
  bo	
  i,	
  de	
  havde	
  ingen	
  børn.	
  
Ja,	
  det	
  var	
  dengang.	
  I	
  stedet	
  
købte	
  de	
  en	
  grund	
  på	
  Jølbyvej,	
  
hvor	
  der	
  skulle	
  bygges	
  24	
  
huse.	
  Og	
  her	
  har	
  de	
  boet	
  
siden.

Det	
  var	
  meget	
  dyrt,	
  men	
  godt,	
  
hvad	
  man	
  kan	
  se	
  i	
  dag,	
  hvor	
  
det	
  er	
  videreført.	
  Det	
  største	
  
problem	
  var	
  dengang	
  
kommunalbestyrelsen	
  i	
  to	
  
samarbejdet	
  mellem	
  skole-‐
perioder,	
  hvor	
  han	
  i	
  den	
  
fritidsforvaltningen	
  og	
  
første	
  var	
  medlem	
  af	
  
socialforvaltningen,	
  hvor	
  man	
  
biblioteksudvalget	
  og	
  
ikke	
  rigtigt	
  kunne	
  blive	
  enige	
  
socialudvalget.	
  I	
  næste	
  
om	
  fordelingen	
  af	
  opgaverne.	
  
periode	
  sad	
  han	
  i	
  skole-‐
Jeg	
  kan	
  huske,	
  at	
  daværende	
  
fritidsudvalget	
  og	
  
skoledirektør,	
  Frank	
  Hansen	
  
socialudvalget.
sagde,	
  at	
  skolen	
  opgave	
  var	
  at	
  
I	
  1986,	
  da	
  han	
  gik	
  ud	
  af	
  
undervise	
  børnene,	
  mens	
  
kommunalbestyrelsen,	
  blev	
  
socialforvaltningen	
  skulle	
  
han	
  bestyrelsesmedlem	
  i	
  
sørge	
  for,	
  at	
  børnene	
  var	
  
Bybjergets	
  vuggestue,	
  og	
  da	
  
undervisningsegnede.	
  
han	
  i	
  1993	
  gik	
  på	
  pension	
  
Heldigvis	
  er	
  samarbejdet	
  med	
  
stillede	
  han	
  op	
  og	
  blev	
  valgt	
  
til	
  Seniorrådet,	
  hvor	
  han	
  var	
   de	
  to	
  forvaltninger	
  blevet	
  
bedret.	
  I	
  dag	
  er	
  hele	
  
medlem	
  i	
  11	
  år,	
  heraf	
  
formand	
  i	
  de	
  9.	
  Men	
  det	
  holdt	
   børneområdet	
  jo	
  lagt	
  under	
  
skoleforvaltningen.
han	
  ikke	
  fra	
  stadig	
  at	
  være	
  
aktiv,	
  idet	
  han	
  sluttede	
  sig	
  til	
  
Et	
  godt	
  samarbejde
det	
  af	
  kommunen	
  oprettede	
  
-Nu	
  havde	
  I	
  visse	
  kontroverser	
  
sted	
  for	
  pensionister	
  og	
  
med	
  socialforvaltningen,	
  mens	
  
efterlønnere	
  i	
  det	
  gamle	
  
vandværk,	
  hvor	
  han	
  stadig	
  er	
   du	
  sad	
  i	
  skolekommissionen,	
  
hvordan	
  har	
  det	
  så	
  været	
  at	
  
formand.
arbejde	
  sammen	
  med	
  
I	
  2004	
  blev	
  han	
  kåret	
  som	
  
socialforvaltningen	
  i	
  de	
  mange	
  

selvfølgelig	
  nogle	
  gnidninger,	
  
men	
  efterhånden	
  Gik	
  vi	
  en	
  god	
  
dialog,	
  hvilket	
  bevirkede,	
  at	
  
den	
  gensidige	
  tillid	
  blev	
  
væsentlig	
  bedre,	
  så	
  vi	
  Gik	
  et	
  
godt	
  samarbejde.

Formand	
  for	
  “Vandværket”
-I	
  dag	
  er	
  du	
  formand	
  for	
  
”Vandværket”,	
  hvad	
  er	
  det	
  
egentlig	
  for	
  noget?
-‐Da	
  vandværket	
  blev	
  lukket,	
  
og	
  der	
  stod	
  en	
  bygning	
  tom,	
  
var	
  der	
  en	
  række	
  borgere,	
  der	
  
henvendte	
  sig	
  kommunen	
  
med	
  et	
  forslag	
  om	
  at	
  lave	
  det	
  
til	
  et	
  åbent	
  værksted	
  for	
  
efterlønnere	
  og	
  pensionister,	
  
hvor	
  man	
  kunne	
  komme	
  og	
  
snedkerere,	
  sy,	
  arbejde	
  med	
  
metal	
  m.v.	
  Det	
  blev	
  vel	
  
modtaget,	
  og	
  et	
  forslag	
  om	
  at	
  
indrette	
  det	
  til	
  værested	
  blev	
  
vedtaget	
  og	
  til	
  marts	
  næste	
  år	
  
har	
  vi	
  10	
  års	
  jubilæum.	
  
I	
  dag	
  kommer	
  250	
  
medlemmer	
  og	
  benytter	
  det	
  
og	
  vi	
  styrer	
  det	
  selv.	
  Vi	
  har	
  en	
  
nøgleordning,	
  så	
  alle,	
  der	
  
Uddannet	
  værktøjsmager
melder	
  sig	
  får	
  en	
  
Oprindeligt	
  er	
  Erik	
  
nøgle	
  og	
  selv	
  kan	
  
Hillbrandt	
  uddannet	
  som	
  
låse	
  sig	
  ind,	
  når	
  de	
  
værktøjsmager.	
  Han	
  blev	
  
har	
  lyst	
  i	
  tiden	
  fra	
  8	
  –	
  
senere	
  værkfører,	
  men	
  blev	
  
21.	
  Vi	
  har	
  både	
  fra	
  
i	
  1966	
  faglærer	
  på	
  Teknisk	
  
forskellige	
  
Skole	
  i	
  København,	
  som	
  
forvaltninger	
  og	
  hos	
  
siden	
  Glyttede,	
  men	
  han	
  blev	
  
private	
  fået	
  en	
  masse	
  
her	
  i	
  27	
  år.
udstyr,	
  såsom	
  
Erik	
  var	
  allerede	
  medlem	
  af	
  
drejebænke,	
  
Socialdemokratiet,	
  da	
  han	
  
metalslibere	
  m.m.	
  og	
  
Glyttede	
  til	
  Rødovre,	
  hvor	
  
de	
  benyttes	
  Glittigt.	
  
han	
  blev	
  valgt	
  til	
  
Selv	
  er	
  jeg	
  jo	
  gammel	
  
bestyrelsen	
  i	
  foreningen	
  
værktøjsmager,	
  så	
  
Nord,	
  hvor	
  han	
  blev	
  
jeg	
  	
  er	
  en	
  Glittig	
  
kasserer.	
  Det	
  var	
  han	
  indtil	
  
bruger.
sammenlægningen	
  i	
  2000,	
  
-Har	
  du	
  overhovedet	
  
hvor	
  han	
  blev	
  og	
  er	
  revisor.	
  
nogen	
  fritid	
  til	
  dig	
  
Da	
  hans	
  ældste	
  barn	
  kom	
  i	
  
selv?
Nyager,	
  skole	
  blev	
  han	
  valgt	
  
-‐Jeg	
  går	
  meget	
  op	
  i	
  
ind	
  i	
  skolenævnet	
  og	
  af	
  det	
  
Erik
Hillbrandt
med
nogle
af
sine
mange
Bonzai-planter
Bonzai,	
  som	
  er	
  
udpeget	
  til	
  den	
  daværende	
  
japanske	
  
dværgplanter.	
  
skolekommission,	
  hvor	
  han	
  
Jeg	
  
h
ar	
  
o
mkring	
  
150	
  stykker,	
  
årets	
  
i
ldsjæl.
år,	
  
d
u	
  
v
ar	
  
i
	
  
S
eniorrådet?
sad	
  i	
  16	
  år,	
  hvoraf	
  12	
  år	
  som	
  
som	
  
j
o	
  
s
kal	
  
p
lejes	
  
og	
  passes.	
  
-‐I	
  
S
eniorrådet	
  
h
avde	
  
v
i	
  
i
	
  
formand.
Da	
  du	
  sad	
  i	
  
starten	
  problemer	
  med,	
  hvad	
   Dertil	
  kommer,	
  at	
  vi	
  har	
  en	
  
stor	
  hund,	
  der	
  også	
  skal	
  
skolekommissionen	
  blev	
  
vi	
  kunne,	
  og	
  hvad	
  vi	
  ikke	
  
Kom	
  i	
  
passes.	
  Desuden	
  har	
  vi	
  et	
  
Rødovres	
  
s
kolevæsen	
  
k
aldt	
  
d
et	
  
kunne.	
  
V
i	
  
h
avde	
  
d
en	
  
kommunalbestyrelsen
sommerhus	
  i	
  Vig	
  Lyng,	
  men	
  
bedste	
  
i
	
  
D
anmark.	
  
H
vad,	
  
s
ynes	
  
opfattelse,	
  
a
t	
  
a
lt,	
  
h
vad	
  
d
er	
  
Ved	
  valget	
  i	
  1977	
  stillede	
  han	
  
det	
  har	
  der	
  været	
  for	
  lidt	
  tid	
  
du,	
  
v
ar	
  
d
et	
  
b
edste,	
  
d
u	
  
v
ar	
  
m
ed	
  
ikke	
  
s
tod	
  
n
oget	
  
o
m	
  
i
	
  
r
eglerne.	
  
op	
  til	
  kommunalbestyrelsen.	
  
til	
  at	
  nyde.
til?
Det	
  
v
ar	
  
t
illadt.	
  
O
g	
  
h
vis	
  
d
et,	
  
v
i	
  
Han	
  kom	
  ikke	
  ind,	
  men	
  blev	
  1.	
  
Erik	
  Hillbrandt	
  vil	
  fejre	
  sin	
  80	
  
-‐Det	
  
v
ar	
  
a
fgjort	
  
a
fskaffelsen	
  
a
f	
  
så	
  
v
ille,	
  
a
lligevel	
  
i
kke	
  
	
  
k
unne	
  
suppleant,	
  men	
  kom	
  allerede	
  
års	
  fødselsdag	
  den	
  26.4.	
  med	
  
hjælpeskolen,	
  
h
vor	
  
v
i	
  
i
	
  
s
tedet	
  
lade	
  
s
ig	
  
g
øre,	
  
s
å	
  
v
ar	
  
d
et	
  
efter	
  tre	
  måneder	
  ind,	
  fordi	
  
åbent	
  hus	
  på	
  Jølbyvej	
  17B	
  fra	
  
indførte	
  
f
uld	
  
i
ntegration	
  
o
g	
  
mangel	
  
p
å	
  
v
ilje	
  
i
	
  
en	
  fra	
  KB-‐gruppen	
  trådte	
  ud.	
  
kl.	
  14.
lavede	
  
e
n	
  
t
o-‐lærerordning.	
  
forvaltningen.	
  
D
et	
  
g
av	
  
Han	
  var	
  medlem	
  af	
  

Morten Bødskov, Rødovres folketingsmedlem, finanslovsordfører:

EURO-pagt viser svag Løkke
Modstanden mod EU og
Euro-samarbejdet fik Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne til
at stemme mod dansk
deltagelse i pagten. Løkke
var med andre ord alene
med oppositionen. Et
forhold han helt tydeligt
ikke brød sig om. Ikke
mindst da medierne var
fyldte med angreb fra Dansk
Folkeparti mod Løkke og
analyser af hans
afhængighed af
oppositionen.
DFs angreb og analyserne
blev for meget for Løkke –
og så viste Løkke sig fra sin
sande side; som en mand
uden evner til at udfylde
rollen som statsmand der
kan samle nationen, men
kun evner at kaste med
mudder og splitte. Derfor
skulle S, SF og RV sværtes
til. Inden Løkke havde
skrevet under på dansk
deltagelse i Euro-pagten i
Bruxelles skulle forsiden af
JyllandsPosten bruges til at
så tvivl om S/SFs
økonomiske plan Fair
Løsning.
Løkke har ikke evnerne
Sagen viser, at vi har en
statsminister, der ikke evner
at udfylde rolle som
statsminister – en statsmand
der samler Danmark om
vigtige beslutninger. En
statsmand havde set at bred
samling om dansk
deltagelse i Euro-pagten var
afgørende for en stabil og
holdbar beslutning. Ligesom
en statsmand havde set
denne beslutning i
sammenhæng med behovet
for bred enighed om
grundlaget for det danske
EU-formandskab i 2012.
Ingen af delene evnede
Løkke.
Dansk deltagelse i Euro-

pagten er vigtig. Danmark
skal være centralt placeret i
Europa. Derfor arbejdede S,
SF og RV i flere uger
sammen om at sikre et
rigtigt grundlag for
Danmarks deltagelse i
pagten. Helt grundlæggende
er S, SF og RV enige om, at
Danmark har en klar
interesse i at medvirke til at
skabe et mere
konkurrencedygtigt og
bæredygtigt Europa med høj
beskæftigelse, sunde
offentlige finanser og et
stabilt finansielt system, som
er Euro-pagtens
hovedhensigter.
Initiativerne i europagten
bygger videre på de
eksisterende instrumenter
og reformer, som S, SF og
RV tidligere har støttet.
S, SF og RV støtter selvsagt
arbejdet beskrevet i pagten
med øget fokus på
jobskabelse, forbedring af
konkurrenceevnen, holdbare
offentlige finanser og
finansiel stabilitet. Selve
teksten til Euro-pagten
understreger, at det er op til
hvert enkelt land at
fremlægge årlige reform- og
vækstprogrammer, hvor de
konkrete midler er et
suverænt nationalt
anliggende. Nationale
arbejdsmarkeds- og
løndannelsesmodeller
respekteres samt den
nationale suverænitet over
indhold og vedtagelse af
finansloven.
Fokus på jobskabelse
S, SF og RV støtter
målsætningen i pagten om
højere beskæftigelse, et
fleksibelt arbejdsmarked,
fokus på livslang læring,
ungdomsarbejdsløshed og
behovet for investeringer i
forskning og uddannelse
samt infrastruktur. Ligesom

vi støtter målsætningen om
langsigtet holdbarhed af de
offentlige finanser og fokus
på forholdet mellem
gældsudviklingen,
pensionssystemer og
demografisk udvikling.
I den forbindelse er det
værd at understrege, at
Danmark gennem de sidste
årtier har vedtaget reformer
inden for netop de områder,
der berøres her. Det gælder
afskaffelsen af
dyrtidsreguleringen i 1987,
arbejdsmarkedsreformerne i
1990’erne og i de sidste ti år
samt velfærdsaftalen fra
2006, hvor
tilbagetrækningsalderen
blev knyttet til udviklingen i
forventet levealder.
Klare garantier
Debatten om tilslutning til
Euro-pagten handlede mest
om Euro-forbeholdet og
danske løn- og
arbejdsmarkedsforhold.
Derfor arbejdede S, SF og
RV hårdt for at sikre en
række garanter fra
regeringen inden en aftale
kunne indgås. I den aftale vi
lavede med regeringen er
følgende garantier derfor
slået helt fast.
Euro-pagten ændrer ikke Euroforbeholdet: Det slås fast i både
den politiske aftale og i et
juridisk notat fra Udenrigs- og
Justitsministeriet, at en dansk
tilslutning til
konkurrenceevnepagten ikke
ændrer ved Danmarks stilling
ift. eurosamarbejdet.
Respekt for den danske
arbejdsmarkedsmodel: Den
politiske aftale slår fast, at
arbejdsmarkedets parters
selvstændige kompetence til at
forhandle løn- og arbejdsvilkår
står uantastet
Finansloven ikke bestemmes af
EU: Det er og vil fortsat være
suverænt op til Folketinget at

bestemme indholdet i den
danske finanslov.
Mulighed for vækstpolitik i
krisetider: Reformerne af den
såkaldte Stabilitets- og
Vækstpagt fra 2005, som
muliggør en ekspansiv
finanspolitik for at sikre
beskæftigelse og stimulere
vækst under exceptionelle
omstændigheder berøres ikke af
pagten.
EU vedtog sidste år den
såkaldte Europa-2020 plan,
som indeholder ambitiøse
målsætninger om vækst,
uddannelse, jobskabelse,
grøn omstilling og social
inddragelse. I den politiske
aftale bliver det slået fast, at
Danmarks tilslutning til
pagten bl.a. sker for at
understøtte opnåelsen af
disse mål.
Oppositionen er ansvarlig
Løkke er med andre ord
bundet på hænder og
fødder. Han bryder sig
åbentyst ikke om
nødvendigheden af et tæt
samarbejde med S, SF og RV.
Men endnu engang har
oppositionen vist, at kun vi
gælder når der skal tages
afgørende beslutninger for
Danmarks fremtid. Uden
vores ja til dansk deltagelse
kunne Løkke ingen ting.
Skulle Løkke have hentet
opbakning fra højrefløjen
var det levet et nej.
Modtagelse af dette på de
internationale
finansmarkeder kan man
kun gisne om.
Uden for enhver tvivl er det
dog, at usikkerheden om
dansk økonomi med et nej
er større end med et ja.
Derfor skylder Løkke en
ansvarlig opposition tak
frem for den spand mudder
han serverede på forsiden af
JyllandsPosten.
Desværre er det for meget
forlangt. Statsministeren
evner ikke at optræde som
en statsmand. Han kan kun
splitte.

Kommunalt Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Integrationsrådets
årsredegørelse
Integrationsrådet har netop afleveret sin årsredegørelse for 2010 og det et en
redegørelse som viser, at integrationsrådet tager aktivt del i Rødovres udvikling.
Integrationsrådet har bl.a. arbejdet med:
- Dialog med skolebestyrelserne om integration i folkeskolerne
- Integration i uddannelsessektoren
- Etniske sundhedsformidlere
Hertil kommer drøftelser omkring integrationsrådets fremtidige sammensætning og
form.

23 mill. kr. til“Caretaker”
Kommunalbestyrelsen har netop bevilget knapt 23 mio. kr. til ’Caretaker’, der er vores
prioriteringssystem til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Budget til
bygningsvedligeholdelse i 2011 er fordelt på:

–
–
–
–

Pulje til vedligeholdelse af bygninger på skoleområdet 6,5 mio. kr.
Pulje til vedligeholdelse af bygninger på daginstitutionsområdet 2,7 kr.
Pulje til vedligeholdelse af bygninger på ældre-handicapområdet 1,5 mio. kr.
Pulje til bygningsvedligeholdelse (sekretariat og forvaltninger) funktion 12
mio. kr.
Fordelen ved caretaker er, at der foretages en samlet prioritering af vedligeholdelsen i
hele kommunen.

Helhedsplan for Brunevang
Boligselskabet, PAB har fremsendt projekt og skema A vedrørende helhedsplan i
afdeling 2, Brunevang.Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering og
opretning af boligblokke og lejemål i afdelingen. Derudover indgår, at der bygges 99
nye boliger i Brunevang, hvilket forudsætter ændring af lokalplanen.Helhedsplanen
indeholder også renovering af udearealer og opførelse af et
beboerhus.Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig udarbejdelse af lokalplanforslag.
Det skal bemærkes, at helhedsplanen medfører en del økonomiske konsekvenser for
kommunen. Rødovre Kommune skal yde grundkapitallån til byggeriet.
Grundkapitallånet udgør ca.29 mio. kr. Grundkapitallånet påvirker kommunens
likviditet. Grundkapitallånet skal betales ved godkendelse af skema A, men PAB har
oplyst, at indbetalingen kan udskydes til 2015

Brugerundersøgelse
i Folkeskolen og SFO
Børne- og skoleudvalget har arbejdet med at gennemføre en brugerundersøgelse
blandt forældrene til elever i 0-10. klasse. Der er udarbejdet et forslag til
brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre. Forslag
til spørgeskema har været til høring.
Alle folkeskoler har meldt tilbage og suppleret med spørgsmål. Tilbagemeldingerne
viser et flot engagement blandt skolebestyrelserne, som giver tilsagn om at bakke op
om undersøgelsen.
Det generelle billede er, at skolebestyrelserne finder spørgeskemaundersøgelsen god
og relevant.
Børne- og skoleudvalget følger undersøgelsen tæt.

EU-politik

Indslusningsløn i direkte strid med EU

immigranternes
kvalifikationer ligger over
gennemsnittet af EUborgernes, men deres
charter
om
grundlæggende
og
derfor
vidt
forskellige
AF Britta Thomsen,
jobfunktioner ligger under.
rettigheder, som foreskriver, forudsætninger for at klare
Medlem af EuropaDet betragtes som
at enhver
sig på arbejdsmarkedet.
Parlamentet for
forskelsbehandling på
Disse forhold tager CEPOS' ressourcespild. Det kunne
være interessant at se om,
Socialdemokraterne
baggrund af nationalitet er
rapport ikke med i
det også gælder for
forbudt.
betragtning. Det er totalt
Danmark, og ikke mindst
misvisende at tale om
Så er de på den igen. Den
kunne CEPOS se på
indvandrere fra mindre
danske regering flirter atter En verden til forskel
forskellene på flygtninge og
Og
når
CEPOS
taler
om
udviklede
lande,
når
det
med tanken om at indføre
indvandreres forhold på det
indvandrere, hvem omfatter fremgår af statistikken, at
indslusningsløn, efter
det så helt konkret? Er det
både thailandske kvinder og danske arbejdsmarked.
tænketanken CEPOS
Måske skal der gøres en
en tyrkisk indvandrer, som
tyrkiske mænd og
offentliggjorte prisen på
samlet særindsats for nogle
er
kommet
hertil
for
at
tjene
pakistanske
unge
har
en
høj
indvandring i Danmark.
af flygtningegrupperne. Der
penge og med en konfliktfri beskæftigelsesgrad. Det
Forslaget lægger op til
er adskillelige alternativer
fortid bag sig? Eller er det
siger sig selv, at folk, der
selektivt at fratage
den irakiske flygtning, som
rejser ud med det ene formål såsom jobpraktik,
arbejdsløse indvandrere og
uddannelse eller løntilskud.
blev
jagtet
og
tortureret,
før
at arbejde og tjene penge,
efterkommere fra mindre
En kombination af disse tre
han fandt vej til Danmark og har en anderledes adfærd
udviklede lande deres
har LO, DA og KL tidligere i
fik asyl på et tidspunkt med end flygtninge, som kun
bistand og i stedet sætte
høj arbejdsløshed? Der er en kommer for at få beskyttelse fællesskab kørt succesfulde
dem på en lav
projekter med.
verden til forskel på de
mod krig og forfølgelse.
indslusningsløn. Men den
Utroligt, når CEPOS gerne
sociale og psykiske
går ikke, for forslaget er
vil være moderne, at de
Ressourcespild
ulovligt! Bliver det vedtaget, betingelser, som Danmarks
opererer med begreber fra
borgere af anden etnisk
I EU har Kommissionen
handler Danmark direkte i
sidste århundrede.
herkomst
har
med
i
bagagen
konstateret,
at
strid med artikel 21 i EU's

De kom, de slog og nogle sejrede
Mange tog søndagsturen
forbi Rødovregaard den 6
marts, til
fastelavnsarrangement af
Dui-Leg og Virke, Heerup
Museet, Rødovregaard og
Socialdemokraterne, hvor
solen skinnede fra en skyfri
himmel.
Alle børn kom udklædt –
Boz Light Year, Batmann,
Speidermann, Pippi med
hest, jordbær, alfer og nogle
enkelte modige voksne
såsom hyrdinden og
skorstensfejeren.
Alle havde taget super
kræfter med til at give
tønden en på frakken. Nogle
små alfer blev dog lidt bange for
selve tønden, med stillede sig
modigt i køen igen.
De godt næsten 170 besøgende
havde en godt dag på gården, med

tøndeslagning, kåring af konger og
dronninger samt underholdning.
Arrangementet vil blive gentaget i
2012 og jeg håber der kommer rigtig
mange og får en god formiddag.
Dorit Svendsen

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Den 13. april kl. 19: Social-og sundhedsgruppen på
besøg i Rådgivningscentret
Den 16. April kl. 11 – 13: Torvemøde ved Netto i
Kærene
Den 18. April kl. 18: Gruppe-og FU og bestyrelsesmøde
-møde på rådhuset.
Den 30. April kl. 11 – 13 Torvemøde Fakta på FortvejDen 30. April kl. 11 – 13 Torvemøde på Islev Torv
Den 1. maj kl. 9 - 11: 1. Maj-fest
Den7. Maj kl. 11 – 13 Torvemøde på Rådhuspladsen
Den 14. Maj kl. 13 – 15 på Islev TorvDen 14. Maj kl. 13 – 15 ved Netto i Kærene
Den 23. maj kl. 18: Gruppemøde-og FU på rådhuset
Den 26. maj kl. 19: Budgetmøde på Rødovregård
Den 28. Maj kl. 13 – 15 Torvemøde vedFakta i Bybjerget
Den 30. maj kl. 19: Bestyrelssesmøde
Den 5. juni kl. 12 - 15: Grundlovsmøde på Rødovregård
Den 6. juni kl. 19.30: Skole-og fritidsgruppen

Anbefaler-annonce
Vi	
  står	
  overfor	
  et	
  snarligt	
  folketingsvalg.	
  Det	
  betyder,	
  at	
  vi	
  
som	
  sædvanlig	
  vil	
  annoncerer	
  en	
  hel	
  del	
  i	
  Rødovre	
  
Lokalnyt.
En	
  af	
  annoncerne	
  vil	
  blive	
  en	
  anbefaler-‐annonce	
  for	
  vores	
  
folketingskandidat	
  Morten	
  Bødskov.
Derfor	
  vil	
  vi	
  i	
  lighed	
  med	
  tidligere	
  benytte	
  mig	
  af	
  navne	
  fra	
  
medlemslisten,	
  fordi	
  det	
  sparer	
  tid	
  og	
  arbejdskraft.
Er	
  der	
  derfor	
  nogle	
  medlemmer,	
  som	
  ikke	
  ønsker	
  at	
  være	
  
med	
  i	
  en	
  anbefalerannonce,	
  så	
  begynd	
  allerede	
  nu,	
  at	
  
meddel	
  venligst	
  dette	
  til	
  formanden,	
  Helge	
  Møller,	
  telefon	
  
36709480	
  eller	
  på	
  mail:	
  helgemoeller@mail.tele.dk	
  eller	
  
skriv	
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Nye partilokaler
Endnu ved vi i skrivende stund ikke, hvor vi for
fremtiden får partilokaler.
I dag bor vi på 1. sal i Gunnekær 28. Det har vi gjort i
mange år. Det er kommunen, som har lejet sig ind i hele
ejendommen. Nu er lejemålet sagt op, og de
medarbejdere, som kommunen har haft anbragt her er
bl.a. flyttet til det nye sundhedscenter.
Det betyder, at vi skal være ude af lokalerne til maj,
hvor kommunens lejemål ophører.
Vi har en del materialer liggende hos AOF på
Højnæsvej, men de skal flytte fra denne adresse den 1.
juli. Vi håber, at AOF stadig kan lægge hus til vore
matereialer, men lige nu er alt usikkert.

Helle Thorning
kommer til 1. maj
Der kan ventes mere end fuld hus, når vi i år holder 1. maj.
Det er lykkedes os at få vores kommende statsminister
Helle Thorning Schmidt til at tale ved vores 1. maj
arrangement.
Fordi Helle selvfølgelig har travlt en 1. maj, kan hun først
møde op kl. 10.15. Derfor har vi rykket tidspunktet fra de
sædvanlige 7 - 9 til kl. 9 - 11.
De to øvrige talere bliver borgmester Erik Nielsen og vores
folketingsmedlem Morten Bødskov.
Som sædvanlig underholder “De gode mænd” mellem
talerne.

Seniorklub
Vi har nogle medlemmer, som er meget interesserede i at
lave arrangementer for pensionerede partifæller.Det har
man flere steder, hvor man inviterer politikere eller andre
personer med en viden til at holde foredrag en gang om
ugen eller hver 14. dag.
Er der nogen, som vil være med til at lave sådanne
arrangementer, kan de melde sig hos Kirsten Gade Ærø på
36411860 mail: kirsten-finn-areoe@kabelmail.dk, eller
Grethe Blomberg 36413732 mail: grethe_blomberg@netdialog.dk.

Deadline til næste nummer den 12. maj

Adresseliste
Formand:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th., 3672 2002 /
*Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre, 3670
44bla@webspeed.dk
9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
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Hovedkasserer:
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*Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv., 3648 0677 /
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11 3672 2984 /
lotto7@milestedet-net.dk
jan_hylleborg@hotmail.com
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12
danlarsen@gmail.dk
51180288 / corepetersen@hotmail.com
Socialdemokratiets mødelokale:
Sekretær:Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610 Hjemmeside:
30325450 / lalbrecht@webspeed.dk
www.socrodovre.dk
*Aktivitetsformand: Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2010: Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 /
Bestyrelsesmedlemmer:
erik.nielsen@e-posthus.dk
*Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
jan_hylleborg@hotmail.com
britt.jensen@e-posthus.dk
John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
Flemming Østergaard Hansen, Auroravej 21 C, 3324
johnhedegaard@dbmail.dk
1846 / foh@e-posthus.dk
Dler Colnadar. Maglekær 10, 1.
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. Tv., .3670
36471530 /colnadar@hotmail.com
2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D 3641
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A, 3670 7448 /
0112 / kurt@kurtfaber.dk
grethe.kujack@e-posthus.dk
*Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 / jko@e22911720 / joersby@webspeed.dk
posthus.dk
Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
Annie Petersen, Fortvej 6 B, 3641 6685 /
dortehildebrandt@hotmail.com
annie.petersen@e-posthus.dk
*På valg i 2011
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 bh@eposthus.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv., 2063 6360 /
Pia Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
mb@e-possthus.dk
pia.larsen8@skolekom.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
steen@e-posthus.dk
per.biener@gmail.com
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk 4364 lenedue@e-posthus.dk
9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36, 3670 4836 /
Kredsformand:
kogust@mail.tele.dk
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
Herlev 4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20 3670 1128 /
Folketingsmedlem:
margitgrenaae@3MAIL.dk
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S 3257
Social- & Ældregruppen:
2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
Kirsten Ærø, Espely 7, 36411860 / kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
DUI Rødovre: Gunnekær 28, 1 Lis Olesen,
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Jyllingevej 177 3670 0603 / ehmke@it.dk
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B, 3670 7641 /
erihill@mail.tele. dk
AOF-Rødovre: Per Biener, Schweizerdalstien 41,
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk

