Nr. 2
April
2014

!"#$%&'()"*+%,(+-(.$./0'"1+(.
2-1$,(+(+.3&
45.)%6.%++%-7()(-,.89./0'"1+(79+'
:$.;,%+,(+.*&"**(-.<5==."7.;&>?(+.#%5.*&"**(-.@5==
A-,+(.;%),.)"+7(-)%'.*";,(+.B=.*+5
C&D1%-'."7.)"+7(-E$?(+.*%-.*0E(;.89.;,('(,5

F%&(+(G
/0'"1+(;.E"+7)(;,(+.A+$*.H$(&;(/0'"1+(;.I"&*(3-7;)('&().J"+,(-.K0';*"1
L"+I%?(+."7.6">+-%&$;,.M">&.!)$',
M9.7&N'(&$7,.7(-;O-.3&.(-.*%-"-.45.)%6.89.79+'(!"#$%&'()"*+%,(+-(.$./0'"1+(

!"#$%&'()"*+%,(+-(.K(';,.I"+.A>+"8%.;,().BP5P5

Leder

Danmarks Radio manipulerer
”Hold kæft over for medierne, når der er intern ballade”.
Sådan lød overskriften i lederen af forrige nummer. Det
holder jeg stadig fast ved, selvom man kunne tro noget
andet, hvis man læste Ekstra-Bladet søndag den 30. marts.,
hvor vores udtalelse til partiledelsen fra
generalforsamlingen den 13. marts blev offentliggjort i
forbindelse med et angreb på statsminister Helle Thorning
Schmidt. Det faldt i øvrigt sammen med, at Jyllands-Posten
og DR’s TV-avis samme dag var enige om at lave
karaktermord på Helle.
Når vores udtalelse blev brugt i Ekstra-Bladet, skyldes det,
at jeg på den socialdemokratiske elektroniske avis Piopio
den 28. Marts kommenterede et glimrende indlæg fra en
medarbejder i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Jeg
erklærede mig enig i hans synspunkter og tilføjede vores
udtalelse, for at vise, hvor enig, jeg var.
Det skulle jeg nok ikke have gjort, for det opdagede en
journalist fra Ekstra-Bladet, som så brugte det i sin artikel i
bladet om søndagen.
Vores udtalelse gik udelukkende på kritik af partiledelsen
ikke nogen bestemt person, men det var, hvad man gerne
ville have, at jeg udtalte mig om. Jeg henholdt mig til, at jeg
ikke havde yderligere kommentarer, og at min kommentar
var den, der stod i udtalelsen. TV2, BT og andre ringede
også for en kommentar. Min var: Læs udtalelsen.
Nogle dage før havde jeg fået en mail med et spørgeskema
fra DR med en lang række spørgsmål, som jeg ikke
besvarede. Spørgeskemaet var sendt ud til alle lokal-og
kredsformænd i partiet. Man kunne tydeligt se af
spørgsmålenes udfordring, at det udelukkende handlede
om at skade Helle Thorning Schmidt.
Man tog først udgangspunkt i udtalelser fra Mogens
Lykketoft om at de midlertidige opblødninger på
dagpengereformen er ufuldkomne og forsvinder hurtigt
igen. Og fra Pia Olsen Dyhr, der havde foreslået, at
genoptjeningsperioden til dagpenge halveres fra et helt til et
halvt år. S-toppen har dog afvist at halvere
genoptjeningsperioden til dagpenge.
På de spørgsmål skulle man meddele hvor enig eller uenig,
man var i udsagnene.
De næste spørgsmål omhandlede hvor enig eller uenig man
var i følgende påstand: Hvis regeringen skal beholde
regeringsmagten efter næste folketingsvalg, kræver det, at
den fører en mere ”rød” politik, end den har gjort indtil
videre.

Socialdemokraterne
Rødovre
Udgives af Socialdemokratiet i
Rødovre
www.socrodovre.dk

Og på en generalforsamling i Frederikshavn kritiserede
formanden S-toppen for at have tiltaget sig så ”liberale
holdninger”, at der er tale om, at ”vi svigter vore egne
kerneværdier”.
Og endelig hvor enig eller uenig er du i påstanden:
”regeringens førte politik er et svigt af de
socialdemokratiske kerneværdier”.
Spørgsmål, som kunne være stillet af
propagandamaskinerne i Venstre eller Dansk Folkeparti.
FØJ.
Resten af spørgsmålene gik udelukkende på statsminister
Helle Thorning Schmidt.. Om hvor enig eller uenig, man
ville være om Helle ville blive savnet, hvis hun fik en
toppost i EU.
Om hvor enig eller uenig man vil være i, at det ville øge
Socialdemokraternes chance for at genvinde
regeringsmagten, hvis hun får et topjob i løbet af et år.
Og hvor enig eller uenig er du i at socialdemokratiet bør
skifte formand inden næste folketingsvalg.
Det sidste spørgsmål handlede om, hvem partiet bør have
som formand, hvis partiet skal have størst chance for at
genvinde statsministerposten ved næste folketingsvalg. Her
nævnes så Helle, Mette Frederiksen, Nicolai Wammen,
Bjarne Coridon, og så kunne man skrive an anden på.
Det fik DR åbenbart ikke ret meget ud af. Man fik ikke at
vide, hvor mange besvarelser, der var, kun at 13
lokalformænd havde svaret, at de var utilfredse med Helle
Thorning Schmidt. Og det var baggrund for et langt indslag
i TV-avisen om utilfredsheden med statsministeren og den
politik, der bliver ført at regeringen. Det skal man
sammenligne med, at der er 265 lokale formænd.
Med andre ord et meget manipulerende indslag, hvor det
hele gik ud på at skade Helle Thorning Schmidt og
Socialdemokratiet.
Det viser også, hvordan journalister arbejder i dag. De beder
om opinionsmålinger af enhver art, og bruger dem så som
sandhedsvidner.
Men man kan jo se, at disse målinger kan give det resultat,
man ønsker ved blot at putte de rigtige spørgsmål ind. Altså
ligesom DJØF’erne, når de putter tal ind i deres computere,
som gerne skulle komme ud med det resultat, de gerne vil
have uden at se på, hvor mange og hvilke personer, de
skader.
Helge Møller
formand
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Generalforsamling

Utilfredshed med partiledelsen
finansierede kandidaternes
personlige pjecer, valgavis,
holdt vores traditionelle
valgbrunch i oktober. Vi
arrangerede tre
kampagnedage med gratis
pølser og øl og sodavand
med mange besøgende,
havde to torvemøder om
ugen for at promovere vores
kandidater, var i centret
med en bod, som var godt
besøgt. Vi var på facebook,
og havde vores
omdelerkorps til at
En velbesøgt
medlemmerne, som ydede
husstandsomdele
en pjece
generalforsamling den 13.
en stor indsats ved
med
Erik
Nielsen.
Marts på Rødovregård
kommunalvalget.
omfattede både kampvalg til -Vi fik da også en fremgang i Vi havde sat rigtig mange
plakater op, men desværre
bestyrelsen nyvalg til
stemmetal, men da
kunne de ikke holde til
forretningsudvalget og
valgdeltagelsen var
vedtagelse af en henvendelse rekordhøj, fik vi ikke gavn af stormen. Og vi måtte bruge
10.000 kr. ekstra for at få sat
til partiledelsen og
fremgangen og mistede
300 nye op i plast som
hovedbestyrelsen om, at
flertallet i
fotostater. Men det var ikke
partiledelsen skal lytte mere kommunalbestyrelsen. En
nok.
til græsrødderne og føre en
tilbagegang med to.
mere socialdemokratisk

Generalforsamlingen besluttede
enstemmigt en udtalelse til
partiledelsen om, at vi med stigende
bekymring ser på den udvikling
Socialdemokratiet er inde i, hvor
udgangspunktet i den politiske debat
ikke længere er mennesket i centrum,
men såkaldt økonomisk nødvendighed
og mistillid.

politik.
Formanden, Helge Møller,
startede sin beretning med at
sige en stor tak til

Brugte flere penge
end tidligere
Vi brugte flere penge, end vi
tidligere har gjort. Vi

evaluere valgresultatet. Der
er ingen egentlig konklusion
på, hvorfor det gik, som det
gik. De ting, som mange
pegede på var Rødovre
LokalNyts kampagne imod
bebyggelsen på Damhus
tivoligrunden. Beklikkelsen
af Erik Nielsens
troværdighed. Hans rolle
som formand for KL i
lærerkonflikten og
problemerne omkring Islev
Torv.
I den kommende periode må
vi arbejde på at få nye ideer
til, hvordan vi skal føre den
næste kommunalvalgkamp.

Ikke landspolitiske
strømninger
I Herlev vandt man to
mandater, og i Brøndby
vandt socialdemokraterne
igen flertallet, ligesom Ishøj
og Ballerup øgede deres
flertal, så vi kan ikke sige, at
det var de landspolitiske
strømninger, der var årsag
til at vi mistede to
mandater. Men
borgmestrene her har
kunnet stå mere frit i deres
kritik af regeringens forslag,
end Erik Nielsen, der jo har
måttet være mere
afdæmpet, fordi han er KLformand.
Trods tabet af de to
mandater lykkedes det at få
en for os fin konstituering
med Enhedslisten og SF.
Enhedslisten fik en mand i
økonomiudvalget og
skoleudvalget, mens SF
beholdt formandsposten for
Miljø-og teknikudvalget, så
vi kunne sætte os på
flertallet i de øvrige udvalg.
Vi fik også en splittelse af
Forsøg på evaluering
den borgerlige fløj, idet
Efter valget har både
kommunalbestyrelsesgruppe Dansk Folkeparti gik med i
konstitueringen ved at få en
n og bestyrelsen forsøgt at

Generalforsamling
mand i økonomiudvalget.

kan gøre Rødovres
skolevæsen til verdens
Farvel til tre
bedste.
goddag til en
Vi er så heldige, at vi i hvert
Desværre måtte vi sige farvel arbejdsudvalg udover at
til Steen Skriver Rasmussen, have en tovholder fra
Bente Hylleborg og Grethe
bestyrelsen, også har
Kujack. De to første blev ikke formændene og en enkelt
genvalgt, men Steen blev 1.
næstformand for
suppleant og deltager derfor kommunalbestyrelsens
i gruppemøderne, mens
udvalg som medlemmer. Det
Grethe holdt op efter to
betyder, at de, der deltager i
perioder i
arbejdsudvalgene, har en
kommunalbestyrelsen. Jeg vil direkte kontakt til
gerne sige en stor tak for det kommunalbestyrelsen.
store arbejde, de har udført
for partiet i
Succes for
kommunalbestyrelsen. Og et mandagscafe
velkommen til det nye
Kirsten Gade Ærø, Karen
medlem i gruppen, Pia Hess Nielsson og Preben Rølling
Larsen.
har med stor succes fået
igangsat en Mandagscafé,
Lokale arbejdsgrupper
som får stadig flere besøgene.
Vore arbejdsgrupper, som er Næste gæst i Mandagscafeen
undergrupper til de stående den 7. April er tidligere
udvalg i
formand for
kommunalbestyrelsen stod
Hovedstandsregionen Vibeke
igen for udarbejdelsen af
Storm Rasmussen.
vores arbejdsprogram. De vil I bestyrelsen har vi haft en
i den kommende periode
fint samarbejde. Vi måtte sige
arbejde videre med aktuelle farvel til Pia Hess Larsen, da
emner bl.a. vil børne-og
hun blev valgt ind i
skolegruppen komme til at
kommunalbestyrelsen. I
arbejde med at arrangere et
stedet kom suppleanten
møde for samtlige
Lennart Ramstrup ind i
medlemmer om, hvordan vi hendes sted. Rich Patton

kom ind i bestyrelsen, da vi
opdagede, at vi i flere år har
arbejdet med et
bestyrelsesmedlem for lidt i
forhold til vedtægterne, men
han har meddelt, at han ikke
genopstiller.
Besparelser på
medlemsbladet
Vi har i årets løb købt en
container, som står ude bag
partilokalerne, så vi her kan
opbevare vores plakater. Det
har vi gjort for ikke at skulle
slæbe plakaterne op fra
kælderen på Milestedet,
ligesom vi har brugt vore
partilokaler til at klistre
plakaterne.
Vi udgiver stadig et
medlemsblad, som kommer
hver anden måned. Det
mener jeg, vi skal blive ved
med, selvom det er dyrt især
i porto.. Men ved at skifte
trykkeri til GP-Tryk i Grenå
sparer vi 5000 kr. pr gang i
forhold til, hvad vi gav hos
Kailow.

Ikke tilfredsstillende
Vi har de seneste år fået en
række udmeldelser på grund
af regeringens politik. Det vil
sige, at vi ligger på omkring
400 medlemmer. For et par år
siden var vores mål 500
medlemmer, men det er gået
den anden vej. Samtidig kan
vi se af meningsmålingerne,
at vi i nogle ligger helt nede
på ca. 15 pct., og at Dansk
Folkeparti er blevet større
end Socialdemokratiet. Det
er ikke tilfredsstillende. Jeg
synes, at det ser ud til, at
vore ministre og dermed
folketingsgruppen reagerer
mere på de tal, DJØF’ere
EU-valgkamp
hælder ind i nogle regneark i
Nu står vi overfor en EUstedet for at tænke på dem,
valgkamp og
de rammer, sluttede
folkeafstemning om patenter. formanden
Det er lidt forvirrende. Også

Udtalelsen til partiledelsen
Socialdemokratiet er et parti
med stærke værdier og
markante resultater, set
gennem historiske briller.
Det er vore værdier, der har
ligget til grund for den
danske velfærdsmodel og
det samfund, der kan
rumme alle og tager vare på
alle. Det skal vi være stolte
af.
Derfor ser vi med stigende
bekymring på den udvikling
Socialdemokratiet er inde i,
hvor udgangspunktet i den
politiske debat ikke længere
er mennesket i centrum, men

såkaldt økonomisk
nødvendighed og mistillid.
Vi har på den baggrund et
vigende medlemstal og
meningsmålinger, der
sjældent er set dårligere.
Vi mener, at partitoppen skal
arbejde for at skabe
sammenhæng til det
socialdemokratiske
værdigrundlag og den
ideologi, der ligger som et
solidt fundament under vore
politiske holdninger. Det er
vigtigt, at de politiske
udmeldinger, der kommer
fra partitoppen/

fordi partiets spidskandidat
Jeppe Kofod er fra
hovedstadsregionen, og at
storkredsen. Det vil sige
kredsene i det gamle
Københavns Amt, som har
fået opstillet Katrine
Alexandrowich. Det betyder,
at vi skal føre kampagne for
to kandidater. Det er ikke
særligt effektivt.

folketingsgruppen, har et
klart socialdemokratisk
budskab, således at der ikke
kan sås tvivl om vor
politiske linje og ståsted.
For at sikre, at der ikke
opstår intern splid i
Socialdemokratiet, er det
vigtigt at partitoppen er
ydmyg og lydhør overfor
baglandets røst. Der er en
tillidskrise mellem top og
bund i vort parti, og vi vil
bede partitoppen tage dette
problem yderst seriøst og
arbejde intensivt og
målrettet på at få genoprettet

tilliden og
kommunikationen til
baglandet.
I baglandet arbejder vi
målrettet og seriøst på at få
Socialdemokratiet tilbage på
sporet. Vi arbejder for en
social og demokratisk
politik, der er genkendelig
og markant, og som har en
klar socialdemokratisk
profil.
Vi er imod en flytning af
partikontoret til
Christiansborg vil gøre
tillidskrisen mellem top og
bund endnu større og
dermed svække
medlemsdemokratiet.

Generalforsamling
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Meld jer til vore
politiske grupper
I grupperne diskuteres politik,på de enkelte
områder og kommer
med forslag om medlemsmøder. Grupperne
står også for at
udarbejde emner til vores kommunale
arbejdsprogram.
Hver gruppe har en tovholder udpeget af
bestyrelsen og tilknyttet til
hver gruppe er et
kommunalbestyrelsesmedlem, så grupperne
har
direkte kontakt til det kommunalpolitiske
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system. Er man
interesseret i at være med i en af de politiske
arbejdsgrupper så kan man
tilmelde sig hos de enkelte tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Karin Ravn, telefon
51887796, e-mail: Kganker@gmail.com
Miljø-og teknikgruppen: Dorit Svendsen
telefon 41682868, e-mail
doritsvandsen@gmail.com
Kultur-og Fritidgruppen: DanLarsen telefon
36418301 e-mail danlarsen51@gmail.com
Social-og Sundhedsgruppen: Kirsten Ærø
telefon 36411860 e-mail:
kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelsesgruppen: Feter Folmer Posgaard,
telefon 28579123 e-mail Folmerp@gmail.com

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Mange
anlægsprojekter
i 2014

Handleplan for
sundhedsindsatsen

Sundhedspolitikken er grundlaget for Rødovre
sundhedsindsatser og målet er at sikre en kommune med
masser af aktiviteter og initiativer til vores borgere, så de får en
sund tilværelse.!
Hvert år i budgettet afsættes penge til forskellige
Vores helt overordnede mål er at skabe lighed i
anlægsopgaver og renoveringer af vores institutioner.
sundhedsindsatsen.
I de seneste måneder har vi haft konkrete projekter og
Hvert år laver vi en handleplan for sundhedsindsatsen for det
projektforslag til behandling i kommunalbestyrelsen.
kommende år. Med handleplanen udmønter vi vores
Det drejer sig bl.a. om:
sundhedspolitik i Rødovre.!
-Udskiftning af ovenlys på Heerup museum,
Grundlaget for vores sundhedsarbejde i Rødovre er:
-Udskiftning af vinduer på Hendriksholms skole,
"At Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af
-Renovering af tag på Egegården børneinstitution,
kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund
-Kunstbelægning ved Rødovre stadionhal,
levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og
-Hovedbygning/rød bygning, fjernelse af altangange og
sundhedsfremmende tilbud til borgerne"
etablering af holdlokaler på Islev Skole,
I 2014 har vi rigtig mange initiativer og vi har bl.a. følgende
-Renovering af den store skolegård på Nyager skole
indsatser og projekter i vores sundhedshandleplan:
efter fjernelse af SFO-pavillonen og retablering af arealet -Forebyggelsespakker
mod nord efter færdiggørelse af 3. og sidste etape af
-Ulighed i sundhed
indskolingsbygningen,
-Projekter fra virksomhedskonferencen 2013
-Islev ID linjen, Åbning af Islev Skole ud mod
-Sundhedscenteret som omdrejningspunkt
Islevbrovej
-Kommunikationsstrategi
-Istandsættelse af toiletter på vores idrætsanlæg
-Sundhedsformidlere
-Rødovrehallen, ombygning af varmtvandsforsyning
-Øget samarbejde på tværs
-Rødovrehallen, belysning af adgangsvej og
-Rygning
parkeringsplads
-Sundhed og trivsel for børn og unge
-Forsøgsåbning af tunnel under M3 på Islevbrovej
-God hygiejne gør en stor forskel
Ovennævnte projekter og projektforslag er godkendt og -Seksuel
trivsel har stor betydning for trivslen
bliver gennemført i de kommende mange måneder.
-Det nære sundhedsvæsen
Frivillighedspolitikken
præsenterer en vision, hvor
vi ønsker at være en af
Danmarks bedste kommuner
at være frivillig i enten som
forening eller som
enkeltperson.
Debat
Vores vision lægger også
I Danmark laver 35 %
Og
de
frivillige
havde
vægt på, at det frivillige
frivilligt arbejde og der er
sociale arbejde skal være med
101.000 registrerede frivillige mulighed for debat ved
bordene
om:!
til at skabe stærke relationer
foreninger. Og sådan er
hvad
der
motiverer
til
at
på tværs af alder og social
mønstret også i Rødovre og
lave
frivilligt
socialt
arbejde,!
Borgermøde
baggrund i lokalområdet.
lidt til. Derfor er det meget
Vi holder også et borgermøde Samt skal det frivillige sociale
vigtigt, at vi har en visionær - hvilke værdier, der er
vigtige,
og
hvad
der
måske
senere på foråret, så alle der
arbejde skal være med til at
frivillighedspolitik i Rødovre.
har
lyst
til
at
kommentere
kan
lette
hverdagen
som
skabe et trygt og indholdsrigt
Social- og sundhedsudvalget
eller
præge
politikken
kan
få
frivillige.!
liv for kommunens borgere
arbejder lige nu med at
Det første udkast er blevet til et ord med på vejen, inden vi og være et vigtigt element i
revidere
på baggrund af denne debat går videre med at udarbejde udviklingen af velfærden i
frivillighedspolitikken. Og
andet udkast.!
kommunen. Ikke som
det gør vi i samarbejde med med de frivillige og via
interview
med
flere
af
vores
Når
hele
processen
er
erstatning for de kommunale
de frivillige i Rødovre.
afsluttet, kan politikken
ydelser, men som et
De frivillige er altid med i en frivillige foreninger for at
høre,
hvad
de
frivillige
har
lægges
op
til
2.
politiske
supplement på det sociale
udvikling af politikken og i
brug
for
i
vores
politik.
behandling.
Det
bliver
område.
efteråret sidste år lagde vi
forhåbentlig
til
august.!
!
første grundsten til revision

Frivillighed
spolitikken
til revision

af politikken, da vi på vores
netværksmøde med de
frivillige præsenterede en
skitse til opbygning af den
nye udgave af
frivillighedspolitikken.!

Første udkast til en revideret
frivillighedspolitik er nu
udarbejdet og sendt afsted til
Social- og Sundhedsudvalget,
som vil drøfte den på møde i
april.!
Herefter bliver politikken
sendt i høring hos de lokale
råd på det sociale område og
ikke mindst hos de frivillige
foreninger.!

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen
!Projekterne er:
•Demokratisk laboratorium
•Rammer for netværk og
dialog
•Netværk på tværs af
generationer
•Invester før det sker
Kommunalbestyrelsen har
var med og hvor der blev
sat et vigtigt projekt i værk,
diskuteret velfærdsfornyelse. •Anvendelse af
der handler om at forny
Og det hele er nu endt med, velfærdsteknologi i Rødovre
vores velfærd i Rødovre.
at kommunalbestyrelsen har kommune
•Velfærdskommunen - nye
Det hele er startet med en
vedtaget et nyt oplæg til
stor virksomhedskonference i velfærdsfornyelse. Sammen roller og kompetencer
maj sidste år, hvor knapt 200 om Rødovre, hedder det. og •Sundhed og trivsel - nøglen
til et aktivt arbejdsliv
personer fra kommunen,
indeholder 11 nye og
•Sunde og glade børn i
borgere, foreninger,
spændende projekter, der
virksomheder og politikere
skal bidrage til at forny vores Rødovre
fælles velfærd.

Sammen om Rødovre –
velfærdsfornyelse

Rødovre har fået en
bæredygtighedsplan
Kommunen skal i følge planloven udarbejde en strategi for
en bæredygtig udvikling - hver 4. år og i Rødovre har vi
netop godkendt en ny bæredygtighedsstrategi for at fremme
en bæredygtig udvikling.
I planen er der en oversigt over de projekter og aktiviteter
kommunen har planlagt i 2014, som er med til at fremme en
bæredygtig udvikling.!
Man kan også læse om Rødovres resultater om
bæredygtighed i 2013.
Følgende er et udsnit af forskellige bæredygtighedsprojekter
og aktiviteter i 2014:!
- ny pulje til energioptimering af kommunale bygninger,!
- totalrenovering og klimasikring af Lørenskogvej,!
- naturformidling og mere fokus på bæredygtighed,
herunder klimatilpasning, i kommende lokalplaner.
Der er meget spændende læsning i den nye
bæredygtighedsplan.

Ændret SFO struktur
På baggrund af den nye folkeskolereform ændrer vi SFOstrukturen og indskolingen tilrettes.
Folkeskolereformen betyder, at elevernes timetal placeres
i tre blokke, 0.-3. klasse med 30 timer, 4.-6. klasse med 33
timer og 7.-9. klasse med 35 timer. Som konsekvens heraf
skal vi selvfølgelig indrette SFO'ernes åbningstid, så den
passer med de tre blokke.
Ændringerne betyder, at SFO I består af 0. - 3. klasse, SFO
II består af 4. - 6. klasse, SFO III (ungdomsklub) består af
7. - 10. klasse.
Hertil kommer at Café-værestæderne nedlægges og
indskolingsmodellen ændres til også at omfatte 3. klasse.

•Flere unge i
erhvervsuddannelse
•Digitale muligheder i
hverdagen
•Den digitale arbejdsplads
Jeg vil nævne et par af
projekterne, der handler om
at sætte fokus på frivillighed
og fællesskab.
Flere af de andre projekter
tager også fat i emner, der i
øjeblikket er centrale nemlig:
Medborgerskab og
borgerinddragelse, det nære
demokrati samt netværk og
dialog både inden for og på
tværs af generationer.

Overordnet børne- og
ungepolitik til revision
.

I Kommunalbestyrelsen har vi også netop igangsat en
revision af vores børne- og ungepolitik.
Formålet er at beskrive visioner, mål og værdigrundlag for
arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år, så der sikres
en sammenhæng i opgaveløsningen på 0-18 årsområdet.
Politikken skal også være et værktøj til at sikre videndeling
og skabe en dialog mellem forskellige interessenter, samt
skabe grundlaget for høj faglig kvalitet i de politiske og
forvaltningsmæssige tiltag.!
Politikken foreslås bygget op om følgende temaer:
•Læring og trivsel.
•Personlig og social udvikling.
•Sundhed og bevægelse.
•Børnekultur.
•Brobygning og netværk.
•Medansvar og indflydelse.
Der er nedsat en styregruppe, der skal følge projektet
meget tæt. Styregruppen består af Børne- og
Kulturforvaltningens chefgruppe og børnefamiliechefen,
forskellige ledere og medarbejdere. Derudover bliver
forskellige grupper også indbudt undervejs i processen.
Den nye SFO struktur betyder også ændret
forældrebetaling. Forældrebetalingen for SFO I og II er
nedreguleret forholdsmæssigt som følge af den kortere
åbningstid og priserne er fremover:
-En SFO I plads vil pr. 01.08.2014 koste 1.557 kr. pr. måned
(pt. 1.901 kr.)
-En SFO II plads vil pr. 01.08.2014 koste 793 kr. pr. måned
(pt. 1.097 kr.)
Børne- og skoleudvalget har arbejdet med sagen i en
perioden og planerne for den nye struktur har været til
høring i skolebestyrelserne, som generelt bakker op om
de foreslåede ændringer.

EU-valg
Jeg ser tre politiske
mærkesager, som vi
socialdemokrater skal kæmpe
for.
Af Jeppe Kofod,
For det første er der kampen
for at skabe arbejdspladser i
Socialdemokraternes
spidskandidat til Europa- Danmark og Europa. For det
andet skal vi sikre ordentlige
Parlamentsvalget
arbejdsmiljø og lønvilkår på
tværs af grænser. For det
Om kort tid skal vi stemme til tredje skal vi sætte en stopper
Europa-Parlamentsvalget.
for de grådige virksomheders
Selvom EU nogen gange kan skattefusk.
virke langt væk, håber jeg
alligevel, at der kommer
Skabelse af danske
mange ud og stemmer den 25. arbejdspladser
maj.
Finanskrisen har sat sine spor
EU-valget er nemlig
over hele Europa. Millioner
hamrende vigtigt for
går arbejdsløse og hver fjerde
Danmarks fremtid.
unge europæer under 25 år
Der er stor forskel på, hvad
står uden arbejde. Det er en
de borgerlige og vi vil, når det skandale, at vi i EU har brugt
kommer til EU. De
750 milliarder euro på at
konservative og Venstre har redde bankerne og kun 6
længe haft flertallet i Europa- milliarder euro på at redde
Parlamentet. Det har kostet os unge ud af arbejdsløshed. Det
dyrt. Det er deres politik, der er bankerne og de rige
har skabt den finanskrise,
spekulanter, der har skabt
som har ramt hele Europa og den økonomiske krise. Det er
skabt stor arbejdsløshed, især kun rimeligt, at de nu
blandt unge. Det er en
bidrager til at få økonomien
katastrofe. Jeg mener, vi skal på rette spor igen. Vi skal
have styr på bankerne og
have gang i massive
investere mere i grøn energi, investeringer i infrastruktur
der samtidig kan få unge i
og grøn energi. Det kan skabe
arbejde.
arbejdspladser til de mange
Min tro på det europæiske
arbejdsløse i Europa, og det
samarbejde blev for alvor
vil gøre vores økonomi mere
styrket, da jeg trådte min
holdbar i en fremtid hvor olie,
barnesko på Bornholm, som kul og gas kommer til at koste
lå på grænsen af det
mere og mere. Vi må gøre
jerntæppe, der delte
hvad der skal til for ikke at
Europa.!Jeg engagerede mig i tabe en hel generation på
frihedskampen for mennesker gulvet. Det har vi ikke råd til
i øst og oplevede senere,
– hverken økonomisk eller
hvordan vi med EU's store
menneskeligt.
udvidelse i 2004 lagde den
kolde krig bag os.!EU har
skabt fred og økonomisk
Bekæmp løndumping
fremgang på vores kontinent. I bestræbelserne for at skabe
Men med et borgerligt flertal i flere arbejdspladser i Europa
Europa-Parlamentet er der
må vi ikke glemme den
længe blevet ført en skæv
alvorlige kamp mod
politik, der har hjulpet
løndumping. Jeg mener, der
bankerne på bekostning af
er brug en ambitiøs fælles
middelklassen.
EU-politik, så vi kan sikre lige
Det skal der laves om på den konkurrencevilkår for
25. maj.
virksomheder og

Europa skal på
rette spor

arbejdstagere. Løndumping

skal bekæmpes på tværs af
grænser, og derfor skal der
handles på europæisk plan.
Som socialdemokrater skal vi
aldrig acceptere grådige
virksomheder, der presser
lønnen og nedprioriterer
sociale rettigheder og
arbejdsmiljø.
Socialdemokraterne værner
om den enkeltes ret til en løn,
som man kan leve af og
arbejder stærkt imod en
lavtlønssektor, hvor folk med
et fuldtidsarbejde tvinges ud i
den såkaldte ’arbejdende
fattigdom’.
Jeg vil kæmpe for fair
rettigheder på
arbejdsmarkedet og arbejde
for et EU med en stærk social
dimension, der bekæmper
løndumping og sikrer, at den
frie bevægelighed kan foregå
under fair og rimelige vilkår.

ansvarlige, med om bord. Det
er ganske enkelt noget
svineri, at de rigeste i vores
samfund bruger beskidte
tricks for at undgå at betale
skat.!Der skal gøres op med
den omfattende skattefusk,
der lige nu eksisterer i vores
samfund.

Vigtigt at stemme
Jeg håber, at vi sammen frem
til d. 25. maj kan få fortalt
folk, hvor vigtige deres
stemmer er og endnu
vigtigere, at de sætter deres
kryds ved
socialdemokraterne.
I de sidste fem år har liberale
og konservative kræfter
domineret store dele af den
politik, som bliver ført i EU. I
Europa-Parlamentet er den
konservative gruppe den
største med 274 mandater –
større end
socialdemokraterne, der har
Stop skattefusk!
Der skal sættes en stopper for 195 mandater. Det sætter sit
de grådige virksomheder og præg på de beslutninger, der
rige personer, der mener, de bliver truffet i EU. Der
kommer til at være et tæt løb
ikke behøver at bidrage til
fællesskabet og som hvert år mellem os røde og de blå.
snyder for!7.500 milliarder
Endnu er tre ud af ti vælgere
kroner. Det svarer til 15.000
stadig i tvivl om, hvor de vil
kroner, som hver EU borger sætte deres kryds. Måske er
årligt snydes for. I en tid, hvor det din nabo, din kollega eller
vi har økonomisk krise og der din gode ven. Til dem må
spares på de offentlige
budskabet være: Valget står
budgetter overalt i Europa,
mellem os socialdemokrater,
kunne vi bruge de penge
der ønsker et Europa, hvor
anderledes på børnehaver,
ordentlige forhold på
sundhed og investeringer i
arbejdsmarkedet, regulering
arbejdspladser. Lige nu tegner af bankerne og hensyn til
der sig et positivt billede af en miljøet går forud for
markedskræfterne eller de
fælles løsning - det er
godt. Østrig og Luxembourg, borgerlige som ønsker et blåt
Europa med løntrykkeri,
der er kendt for at huse
ukontrollerede
mange at skattesnydere, har
finansmarkeder og en
endelig løsnet tøjlerne en
underprioritering af miljø- og
smule og en ny lovgivning,
forbrugerstandarder.
der skal gøre op med
Det er, hvad deres valg til
bankhemmeligheder og
skjulte informationer, ser nu Europa-Parlamentet dybest
endelig ud til at kunne blive set handler om.
til noget. Jeg vil knokle
benhårdt for en fælles
løsning, hvor vi får netop de
lande, der lige nu er

Godt valg!

Folkeafstemning

JA til at beskytte den
gode ide
Af Morten Bødskov,
Socialdemokraternes
europaordfører

Inden længe skal vi til
folkeafstemning om
Danmark skal være med i
den nye fælles europæiske
patentreform. 25. maj sker
det. Det er helt naturligt at
spørge, hvad en
patentreform egentlig er for
en størrelse og hvorfor vi dog
skal til folkeafstemning om
dét?
!Grundlæggende er det
faktisk meget enkelt. Hvis vi
stemmer JA til
folkeafstemningen får bedre
muligheder for at beskytte de
mange gode ideer, der findes
i vores virksomheder, og som
sikrer Danmark vækst og
arbejdspladser.

gode ide. Hvis en
virksomhed eksempelvis i
dag skal håndhæve
rettighederne til en
opfindelse går turen hele

vejen rundt i Europa til
rækken af nationale
domstole. Med
patentreformen oprettes der
altså en fælles europæisk
patentdomstol, så bl.a.
danske virksomheder kan
nøjes med at føre deres sag ét
sted.
!Der er ingen tvivl om, at
patentdomstolen er noget af
en teknisk sag.
Danmark er et lille land. Vi
har behov for mere vækst og
flere arbejdspladser.
Forudsætningen for dét er
nye ideer og opfindelser.

Derfor skal vi sikre, at vores
virksomheder både hurtigere
og billigere kan beskytte
deres ideer. Det gør vi med
den fælles domstol.
Dansk erhvervsliv og
fagbevægelsen har et meget
klart ønske om at være med i
patentdomstolen.
Begrundelsen er meget
enkelt. Et JA er til gavn for
virksomhedernes vækst og
mulighederne for både at
fastholde og skabe nye
arbejdspladser.
Siger vi NEJ til
folkeafstemningen den 25.
maj vælger vi, at Danmark
skal stå uden for den fælles
patentdomstol.

Et nej betyder besvær for
mange virksomheder
For virksomheder der skal
beskytte en ide betyder et
NEJ, at de skal have besværet
med at søge to gange om at
kunne beskytte deres ide; én
gang for at kunne beskytte
ideen hos de lande der
deltager i patentdomstolen,
og én ekstra gang i Danmark.
Hvis ideen eller opfindelse i
strid med loven eksempelvis
kopieres, så skal
virksomheden igennem
samme mølle med
retssagerne; én gang for at
kunne beskytte ideen hos de
Ideer er penge
lande der deltager i
Hver dag kæmper vores
patentdomstolen, og én
virksomheder for at finde på ekstra gang i Danmark.
nye ideer, der kan sikre dem De meget store virksomheder
Afgørelse en gang for alle
fremgang. Får en
Vores virksomheder har i
har ingen problemer med at
virksomhed en god ide er der skulle søge om et patent to
mange år efterspurgt dét vi
både mange penge, vækst og gange. De har råd til at betale
nu skal stemme om. De
mange jobs i den.
efterspurgt en fælles
store summer til advokater.
europæisk domstol, hvor det Og de skal beskyttes. Stjæles
er muligt én gang for alle at de, er det selvfølgelig
Et ja betyder mindre besvær
fuldkomment uacceptabelt. Men Danmark har
få afgjort ejerskabet til sin

hovedsageligt mange små og
mellemstore virksomheder.
For dem vil et JA betyde, at
de ikke skal bruge unødige
kræfter på at indhente
tilladelser og eventuelt
deltage i flere retssager. Med
et JA kan de nøjes med én
tilladelse og én retssag, og i
stedet bruge deres kræfter og
penge på dét de vil; nye
ideer, opfindelse, vækst og
arbejdspladser.
Hvis vi stemmer JA er det
også forventningen, at det vil
være mere attraktivt for
udenlandske virksomheder
at investere i Danmark. Når
store virksomheder fra
udlandet ser på hvilke lande,
de skal anbringe deres
investeringer i er lande med
nationale særordninger ofte
en stopklods for deres
investeringer. Vi bliver
simpelthen valgt fra.
!
Har ikke råd til at
blive stopklods
Danmark har ikke råd til, at
vi er en stopklods for
investeringer. De mange
ideer, der findes i vores
virksomheder skal bruges til
at tiltrække internationale
investeringer. Et JA til
patentdomstolen betyder, at
vi har samme muligheder for
at tiltrække investeringer,
som de lande vi hver dag
kæmper om
arbejdspladserne med.
!Vores virksomheder lever af
handel med vores nabolande
i EU-samarbejdet. Hver dag
er en benhård konkurrence
om arbejdspladser og vækst.
Taber vi arbejdspladser
mærker vi det i vores
lokalsamfund. Det skal vi
undgå. Vi skal sikre flere
arbejdspladser og mere
vækst.
!Et JA til patentdomstolen er
en hjælpende hånd til vores
virksomheder, deres
muligheder for vækst og
vores alles interesse i flere
arbejdspladser.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
Den 26.4. kl. 11-13: Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 28..4. kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 1. maj kl. 7-9: 1. majfest på Rødovregård
Den 3. maj kl. 11-13: Torvemøde ved rådhuspladsen
Den 10. maj kl. 11-14: Kampagnedag ved
rådhuspladsen
Den 19. maj kl. 18 på rådhuset Gruppe-og FU-møde
Den 24. maj kl. 11-13: Torvemøde ved Netto i Kærene
Den 26. maj. kl. 19: Bestyrelssesmøde i Gunnekær 70
Den 2. juni kl. 13-15: Besøg hos Morten Bødskov på
Christiansborg
Den 5. juni kl. 12 - 15. grundlovsfest på Rødovregård
Den 7. juni kl 11-13: Torvemøde ved rådhuspladsen
Den 10. juni kl. 19: Teknik og miljøudvalget i
partilokalerne i Gunnekær 70
Den 14. juni kl. 9-12: Skolekonference på
Rødovregård.
Den 16. juni kl. 18: gruppe og FU-møde på rådhuset.
Den 21. juni kl. 11-13: Torvemøde på Islev Torv

Attraktiv ISLEV
Islev området, som bliver omtalt meget i Rødovre LokalNyt og
rigtig mange taler om, hvad sker der i Islev ! Der sker rigtig
mange spændende tiltag, som er til gavn for borgerne og de
erhvervsdrivende i Islev.Hvad er ideen med ”Helhedsplanen for
Islev”, hvad menes med mødesteder langs Islevbrovej, kan det

Verdens bedste
skolevæsen
Folketinget har vedtaget en ny skolereform, som skal
virke fra efter sommerferien. Allerede nu er der locale
forhandlinger I gang for at finde frem til, hvordan den
skal indfases I Rødovres skolevæsen.
I kommunalbestyrelsesgruppen har man holdt et
seminar om den nye reform, og her blev man enige om,
at partets medlemmer skal være med til at have
indflydelse på, hvordan vi skal udvikle vores
skolevæsen til verdens bedste.
Det har bestyrelsen overladt til partiets borne-og
skolegruppe at arrangere et medlemsmøde om.
Endnu er programmet ikke helt klart med indledere
m.v., men dato og sted er klar.
Lørdag den 14.06.14 kl. 9-12 på Rødovregård, Loen.
Med følgende foreløbige program:
Servering af morgenmad.
1) Skolereformen generelt, baggrund og intentioner
Formanden for Børne og skoleudvalget Flemming
Lunde Østergaard Hansen vil tage kontakt til
uddannelsesordføreren og spørge om evt. deltagelse
2) Udmøntning af reformen som det ser ud i Rødovre.
Hvor Flemming vil fortælle om det arbejde der pågår
politisk og ude på skolerne.
3) Gruppearbejde med emnet: Hvilke ønsker har vi for
udviklingen af folkeskolen i Rødovre?

fremme Islevs byliv og dermed udvikle butikkerne ?
Trafik og miljøgruppen holder møde tirsdag den 10. juni 2014 kl.
19,00 i Partilokalet på Gunnekær, hvor Michel Berg holder et
oplæg om det spændende tiltag i Islev.
Håber at se mange interesseret medlemmer.
Dorit Svendsen

Besøg I Folketinget
Vi arrangerer på opfordring en tur for alle medlemmer til
Folketinget med Morten Bødskov mandag d. 2. juni kl. 13.00 til
15.00.
Vi mødes ved trappen op til Folketinget kl. 12.45.
Tilmelding til Kirsten Ærø! kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk !
eller 36 41 18 60 eller 51 24 59 90 senest onsdag d.28. maj.
Invitation sendes senere ud pr. mail.
Der har været en del ønsker om et besøg i Folketinget, nu håber
vi, at der bliver tilmeldinger nok.
Kirsten Ærø.

4) Fællles afslutning

2*3#45',3.&6$(.)73*
839,($#"%35*('"*."),):;#30*"<
=*>)?
?'#,@>,L3#%,(/>,<\],S/).3.0)/&
?'#,<:>,L3#%],?')./%#'
?'#,<X>,L3#%],^%/,$+6(#%#&
=*>)@
?'#,<@>,K3&3*$,(/>,<\],S/).3.0)/&
?'#,:<>,K3&3*$],?')./%#'
?'#,:W>,K3&3*$],^%/,$+6(#%#&
=*>)A
?'#,:>,I($"4'+,(/>,<\],S/).3.0)/&
?'#,R>,I($"4'+],?')./%#'
?'#,<=>,I($"4'+],^%/,$+6(#%#&
=*>)B
?'#,<=>,_"0'-4'+,(/>,<\],S/).3.0)/&
?'#,:;>,_"0'-4'+],?')./%#'
?'#,:@>,_"0'-4'+],^%/,$+6(#%#&

Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
*Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
Hovedkasserer:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
*Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12, 51180288 /
corepetersen@hotmail.com
Sekretær:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12, 28579123,/
Folmerp@gmail.com
Aktivitetsformand: Bjarne S. Andersen,Veronikavej
12, 41274045/Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2015
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
*Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
22911720 / joersby@webspeed.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Karin Anker, Grønlunds Alle 61, 51887796/
Kganker@gmail.com*På valg i 2015
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 23828147,/
bsmede@sol.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hannekj@banolu.com

Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Fanebærere
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@rk.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21
C, 3324 1846 / fok@rk.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 /
jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@e-possthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.hess.larsen.rk.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Herlev 4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
72268400 /smorb@ft.dk
DSU
Nilofer Asbasi, Bjerringbrovej 115, 2610 Rødovre.
nilo-77@hotmail.com
Mobil: 91 42 06 48/ Hjem: 36 72 62 30
!
!DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej
177, 3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com

Returneres ved varig
adresseændring til:

Opslagstavlen
Grundlovsfest
den 5. juni kl. 12 - 15
på Rødovregård
Talere:
Folketingets formand Mogens Lykketoft
Gruppeformand, social-og sundhedsudvalgsformand
Britt Jensen
Folketingsmand Morten Bødskov
Nis P. underholder
Der er salg, af grillpølser, øl, vand og vin

v/ Tove
& Preben
Jørgensens
Eftf.
v/ Tove
& Preben
Jørgensen

Jimmy
Rasmussen

Tove
Jørgensen

Preben
Jørgensen

Rødovre Centrum 273
Medlem af:

2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
Også aften, søn- og helligdage.

Privat: Espely 5 · 2610 Rødovre

Aftale træffes gerne i Deres hjem.

www.begr.dk · post@begr.dk

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
Næstformand
Gert Sager
Lucernevej 439
Telefon 36707638 Mobil 30724718

Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen
Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

