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Leder
Og så ligger al talen om løftebrud åbenbart kun
på Helle Thorning Schmidts skuldre. Se på
Jeg har lige set et interview med Lars Løkke
Venstre og deres udgangspunkt i deres valgkamp.
Rasmussen på TV2 News. Han blev interviewet af Vi skal have 0-vækst i næste valgperiode. Den
sin tidligere privatchauffør Anders Langballe, I
gang var Venstre det største parti i
interviewet påstod Lars Løkke, at den udbredte
opinionsmålingerne. Nu har Dansk Folkeparti og
politikerlede kom på grund af Helle Thorning
Socialdemokraterne indhentet dem i de seneste
Schmidts valgløfter, hvor socialdemokraterne
målinger, og Lars Løkke Rasmussen er nu ude
foreslog en “Fair løsning” sammen med SF, og at med meldinger om, at nulvækst i den kommende
ingen af de ting, der lå i forslaget er blevet
valgperiode ikke er et bastant løfte. Dansk
gennemført. På et spørgsmål fra Anders
Folkeparti vil nemlig ikke være med. Så nu siger
Langballe, om han ikke selv havde en del af
Lars Løkke Rasmussen, at man nok kan finde ud
skylden, sagde Lars Løkke Rasmussen, at hans
af, hvordan der ikke bliver 0-vækst, hvis man kan
egen person nok havde lidt med det at gøre i
finde penge andre steder.
forbindelse med nogle bilagssager.
Også når det gælder dagpenge, er Lars Løkke
Så let kom Lars Løkke af sted med at lægge al
Rasmussen, som han var med til at gennemføre
skylden på Helle Thorning.
sammen med Dansk Folkeparti og de radikale,
Der er en udbredt politikerlede i den danske, ja i
parat til at tale om. Spørgsmålet er, hvad vil
hele vestens befolkninger. Og det skyldes både
Venstre egentlig.
politikere og journalister
De siger et og gør noget andet. Det drejer sig jo
Journalister er opdraget til, at skal noget være
hele tiden om 90 mandater. Det var det også med
spændende, så skal et problem belyses fra mindst S-SF udspillet om ”Fair forandring”. Så jeg har
to sider, en for og en imod. Dermed bliver
meget svært ved at se Helle Thorning Schmidts
debatten meget unyanceret. En politiker kan ikke såkaldte løftebrud, når man ser på Venstres sejlen
få lov til at stille et forslag, for man skal finde en
rundt med først et synspunkt og så et andet.
anden politiker, der har det modsatte tidspunkt.
Det gælder også i de såkaldte skandale-sager.
Derfor bliver journalistikken konfrontatorisk og
Helle Thorning Schmidts mands skattesag. Efter
mere vildledende end vejledende, også fordi det i min mening løj Venstre-politikerne i deres udsagn
de elektroniske medier skal svares på højest to
i skattekommissionen om, at de ikke havde
minutter.
diskuteret eller blandet sig i sagen.
Politikerne er nødt til at svare kort og unyanceret, Morten Bødsovs fratræden som Justitsminister
og det er et problem. Politikerne er selv årsag til
var også kun et spørgsmål om 90 mandater, idet
politikerleden ved hele tiden at angribe deres
Enhedslisten skulle have betalt tilbage, fordi
politiske modstandere uanset, hvad de siger.
Socialdemokraterne indgik finanslovsforlig med
For øjeblikket siger alle tal og statistikker, at det
Venstre.
går fremad med økonomien i Danmark. Det kan
Det samme gælder samrådet omkring Anette
politikerne i blå blok ikke lide, selvom det jo er
Vilhelmsens donering af en million kroner til
godt for Danmark. Venstre politikerne siger, at det Lisbeth Zorning uden om alle regler. Her ville
ikke er godt nok, og at den danske fremgang ikke enhedslisten ikke være med til at vælte hende. Så
er så stor som i de andre EU-lande. Ingen ros kun al dansk politik handler om at kunne tælle til 90.
kritik. Man vil ikke erkende, at det går fremad.
Helge Møller
Formand
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Sundhedspolitikken
har focus på kræft

Kræft er en frygtelig og lumsk
sygdom, som vi alle har haft inde på
livet enten ved selv at have været syg
eller fordi en af vores nærmeste er
blevet ramt. Både det at få diagnosen
kræft eller være pårørende til en
kræftsyg er meget svært.
Behandlingsforløbet kan være langt
og der kan være forskellige
følgevirkninger og
senfølgevirkninger af en kræft
behandlingen.
Kræft rammer os alle på den ene eller
anden måde. Det er naturligvis også
baggrunden for, at netop Rødovre
kommunes tilbud til borgere med
kræft eller pårørende til kræftsyge
ligger mig og den øvrige
kommunalbestyrelse meget på sinde.
Kræftkoordinator
Det er også baggrunden for, at vi har
valgt at have en kræftkoordinator i
sundhedscenteret, som alle vores
borgere kan kontakte.
Kræftkoordinatoren kan indgå i
dialog, vejledning og støtte til
kræftsyge borgere og deres
pårørende. Og via sundhedscenteret
kan man indgå i forskellige forløb,
der medvirker til, at
kræftsygdommen bliver
overkommelig for den enkelte og
dennes familie.

Et andet meget vigtigt område for
mig og kommunen er samarbejdet på
tværs af kommunerne omkring
kvalitetsmæssige tilbud til vores
borgere med kræft. I øjeblikket er vi
netop ved at lægge sidste hånd på en
samarbejdsaftale med de
’klyngekommuner’ vi samarbejder
med på sundhedsområdet om
specialisering af de enkelte
kommuners tilbud på kræftområdet.
Samarbejdsaftalen – som vi har
arbejdet intenst på i det seneste år –
betyder, at kommunerne hver især
bliver specialiseret i forskellige
kræftsygdomme og kan målrette
forskellige forløbsprogrammer til
kræftsyge borgere fx brystkræft,
prostatakræft og lign på tværs af
kommunegrænserne. Jeg forventer
mig meget af dette tilbud og ser frem
til at vi kan tilbyde vores
kræftsygeborgere et endnu bedre og
målrettet forløbsprogram.

Jeg er meget tilfreds med de mange
positive tilkendegivelser jeg får fra
borgere, der har haft glæde af
kontakten til vores kræftkoordinator.
Det glæder mig virkelig, at vi her har
ramt et stort behov hos vores borgere.
Kræftkoordinatoren er helt centralt
for Rødovre kommunes
sundhedstilbud.

Informationsindsats
Det tredje område jeg vil nævne på
kræftområdet er vores
informationsindsats. I efteråret
godkendte Social- og
sundhedsudvalget en samlet
kommunikationsindsats, der
organiserer, professionaliserer og
målretter den samlede
informationsindsats på
Samarbejdsaftale
Det er også baggrunden for, at det har sundhedsområdet til vores borgere –
både helt generelt og til særlige
allerhøjeste prioritet for mig og
målgrupper bl.a. kræftsyge borgere.
sundhedscenteret, at vi løbende kan
Det er helt afgørende, at vores
udvikle kræftkoordinatorens tilbud.
Det er ganske få år siden vi oprettede borgere har kendskab til de mange
tilbuddet med kræftkoordinatoren og tilbud vi har. Sundhedsudgifterne i
Rødovre udgør næsten 200 mio. kr.
derfor har det meget høj prioritet at
årligt - og det er selvfølgelig mit
udvikle dette tilbud også i de
ønske, at alle vores borgere får den
kommende år.
hjælp, støtte og assistance de har brug
for – og derfor skal vores
informationsindsats virke og være
målrettet, så borgerne rent faktisk har
kendskab til tilbuddene.

Alt for mange borgere rammes af
kræft og derfor ligger det mig
meget på sinde, at kvaliteten af
vores forløbsprogram på
kræftområdet er i top. Vi skal
simpelthen top-performe på dette
område. Og jeg synes, vi er godt
på vej med de tilbud vi har til
vores borgere.
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Visionær sundhedspolitik vedtaget
Så blev sundhedspolitikken vedtaget.
Efter 1½ års intensivt arbejde er vi nu
ved at være i mål med vores nye
sundhedspolitik.
Vores sundhedsprofil viser, at borgernes
sundhedstilstand i Rødovre ikke
adskiller sig væsentligt fra
gennemsnittet for de øvrige kommuner
i Region Hovedstaden.
Det er for så vidt godt. Men vi har
større og flere ambitioner i Rødovre.
For i Rødovre ryger og drikker vi for
meget, og vi lever et liv med lidt for
’fede’ vaner.
Og en af vores helt store udfordringer
på sundhedsområdet i Rødovre (og
resten af hovedstadsregionen) er den
sociale ulighed i sundhed.
Sygdomme og sundhedsrisici er
desværre skævt fordelt og jo dårligere
vores borgere er stillet socialt, jo højere
sygelighed og dødelighed har borgerne
statistisk set.

Det vil vi simpelthen ikke acceptere. Vi
skal skabe reel lighed til
sundhedsydelserne. Og med den nye
sundhedspolitik er vi godt på vej, fordi
visionen er at arbejde målrettet med at
skabe mere lighed i sundhedsindsatsen.
Til visionen er
knyttet 4 strategimål:
• Vi har sunde, trygge og sikre
rammer, der hvor borgerne
færdes i kommunen
• Vi har gode og relevante
sundhedstilbud til borgerne
• Kommunens tilbud er
lettilgængelige og synlige for
borgerne
• Der er sammenhæng og helhed
i kommunens indsats på
sundhedsområdet

Mange borgere har været involveret i at
udvikle og revidere
sundhedspolitikken. Kommunen har
gennemført dialogmøder, lavet
interview med mange forskellige
borgergrupper – unge som ældre. Der
har været møder i ældrecentre, på
daginstitutioner, i skoler, på væresteder,
i mødregrupper, i skolebestyrelser og
der har været afholdt workshops for
medarbejdere på tværs af
forvaltningsområder – alle, der har en
mening om sundhed – har haft
mulighed for at komme til orde. Alle
disse input har ført til den nye
sundhedspolitik.
Under høringen er der fremkommet 8
høringssvar, der alle bakker op om
politikken. Høringssvarene har medført
enkelte justeringer i den endelige
politik.
Stor tak til alle, der har medvirket så
positivt i udviklingen af vores
sundhedspolitik.

Tre-årigt projekt
til samtalegrupper
Psykiatrifonden og Rødovre Kommune har i fællesskab søgt og fået midler til et 3 årigt projekt til at etablere
samtalegrupper for børn med psykisk syge forældre på alle skoler i Rødovre.
Der er plads til 400 børn i forskellige samtalegrupper. Forventningen med samtalegrupperne er, at børnene kan hjælpe og
inspirere hinanden, mindske stigmatisering, ensomhed og risikoen for at udvikle psykosociale problemer senere i livet. I
projektet er der også plads til, at støtte den samlede familie.
Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Psykiatrifonden, Børne- og Kulturforvaltningen og Børne- og
Familieafdelingen.
I forbindelse med projektet skal der udvikles en model, der kan udbredes på landsplan. Rambøll skal evaluere projektets
resultater.

Ny privat daginstitution
En gruppe af forældre fra de nuværende forældre til børn i Børnehaven Barnets Hus har søgt om
godkendelse af en privatinstitution. Den nye private institution får navnet: Børnehuset ved
Damhussøen. Der er plads til 12 småbørn og 36 børnehavebørn. Ansøgningen fra forældregruppen
lever op til kommunens godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner.
Åbningstiden bliver som min. kommunens åbningstider. Den nye institution åbner efter planen 1. juni
2015.Børne- og skoleudvalget behandler i disse uger ansøgningen om den nye institution.
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Høj tilfredshed i daginstitutionerne
Kommunen har undersøgt
forældretilfredsheden i
daginstitutionerne.
Tilfredshedsundersøgelsen er
gennemført i perioden 9. februar - 1.
marts 2015. Der var en høj svarprocent
på 74 pct.
Tilfredsheden er ligesom i seneste
undersøgelse meget høj.
Den overordnede samlede tilfredshed
med dagtilbuddene ligger på 86 pct.
positive besvarelser og 5 pct. negative
besvarelser. Tilfredsheden er på samme
niveau som ved sidste undersøgelse.
Der er følgende gennerelle resultatet fra
undersøgelsen:
Pædagogisk indsats:
•84 pct. svarer positivt på spørgsmålet
omkring aktiviteterne i hverdagen

•81 pct. svarer positivt i bedømmelsen

•84 pct. svarer positivt om

af personalets indsats for at få børnene
til at føle sig trygge og glade
•80 pct. svarer positivt på spørgsmålet
omkring dialogen og samarbejdet
mellem forældre og personale.
•77 pct. svarer positivt på spørgsmålet
om personalets indsats for at begrænse
drillerier (17 pct. svarer hverken
tilfreds/utilfreds)
•70 pct. svarer positivt vedrørende
stabiliteten på stuen
Fysiske rammer:
•77 pct. svarer positivt på tilfredsheden
med de fysiske rammer indendørs og
de udendørs faciliteter
•69 pct. svarer positivt på spørgsmålet
omkring indeklimaet
Frokost tilbud:

frokostordningen i de institutioner, der
har frokosttilbud
Science og natur:
•75 pct. af forældrene svarer positiv om
science og naturtilbuddene
Digitale tilbud:
•67 pct. er samlet set positive omkring
den digitale pladsanvisning
•59 pct. er positive omkring børneintra
Det er ganske flotte resultater og der
arbejdes videre i Børne- og
kulturforvaltningen med den fortsatte
udvikling.
Resultaterne følges op løbende i den
enkelte institution.

ROG gymnasterne får ny springrav
Hal 4 i Rødovrehallen benyttes til
gymnastiktræning. Der er en
springgrav i hallen, som
sikkerhedsmæssigt ikke er i særlig god
stand. Derfor er det nødvendigt at
renovere den.
Det er især Gymnastikforeningen,
ROG’s 730 aktive gymnastikudøvere

(børn og unge), der benytter
springgraven.
Men ROG har ikke kunne fastholde
gymnaster de seneste år på grund af
dårlige træningsfaciliteter i hallen.
Teknisk Forvaltning og Børne- og
Kulturforvaltningen har derfor
udarbejdet et konkret forslag, der
betyder:

Rødovres gæld fastholdt
På samme niveau som i 2014
Rødovres	
  gæld	
  er	
  i	
  2014	
  fastholdt	
  på	
  samme	
  niveau,	
  selvom	
  
vi	
  havde	
  mulighed	
  for	
  at	
  låne	
  <lere	
  penge.
I	
  forbindelse	
  med	
  godkendelse	
  af	
  kommunens	
  budget	
  
lægger	
  vi	
  alle	
  lånemuligheder	
  ind	
  i	
  budgettet	
  hvert	
  år.	
  Når	
  
budgetåret	
  er	
  gået	
  tager	
  kommunalbestyrelsen	
  
efterfølgende	
  stilling	
  til	
  hvor	
  mange	
  lån	
  ,	
  vi	
  reelt	
  skal	
  optage.
I	
  Rødovre	
  har	
  vi	
  tradition	
  for,	
  at	
  vi	
  årligt	
  (efter	
  budgetåret)	
  
taget	
  stilling	
  til	
  optagelse	
  af	
  lån	
  (som	
  fastsat	
  i	
  budgettet).	
  
Det	
  sker	
  typisk	
  i	
  marts	
  –	
  i	
  det	
  efterfølgende	
  år.	
  I	
  marts	
  i	
  år	
  
har	
  vi	
  således	
  behandlet	
  låneoptagelsen	
  for	
  2014.

•Ombygning af den eksisterende
springgrav
•Ny springgrav 6,0 x 6,5 m med
mekanisk låg
•Ny stortrampolin med løse
gulvkassetter
•Ny stortrampolin og 7 m
trampolinbane med mekanisk låg
Det koster 2,5 mio.kr. som finansieres
af kassebeholdningen.
Kultur- og fritidsudvalget behandler i
øjeblikket sagen.

I	
  budgettet	
  var	
  det	
  forudsat	
  låneoptagelse	
  på	
  
41,6	
  mio.	
  Kr..	
  Efterfølgende	
  viste	
  det	
  sig,	
  at	
  
Rødovre	
  havde	
  mulighed	
  for	
  at	
  lånet	
  48,5	
  mio..	
  
Kr.
Efter	
  nøje	
  vurdering	
  valgte	
  den	
  
socialdemokratiske	
  gruppe	
  med	
  borgmester	
  
Erik	
  Nielsen	
  i	
  spidsen,	
  at	
  anbefale,	
  at	
  vi	
  optog	
  
lån	
  for	
  35	
  mio.	
  Kroner.
Grunden	
  hertil	
  er	
  den	
  såre	
  simple,	
  at	
  vi	
  med	
  optagelse	
  af	
  lån	
  
på	
  35	
  mio.	
  Kr.	
  kunne	
  fastholde	
  den	
  kommunale	
  
gældsniveau	
  og	
  dermed	
  ikke	
  øge	
  gælden.	
  Dette	
  fordi	
  
Rødovre	
  har	
  betalt	
  gæld	
  af	
  på	
  35	
  mio.	
  Kr.	
  i	
  2014.
Rødovres	
  gæld	
  er	
  fortsat	
  på	
  niveau	
  med	
  landsgennemsnittet
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Konservative isoleret
om profileringsstrategi
En af de helt store drøftelser i
kommunalbestyrelsen i øjeblikket
er udmøntning af vores
profileringsstrategi, som
kommunalbestyrelsen vedtog
tilbage i 2011.
Det virker ejendommeligt, at et
nyhedsbrev og digitale
informationsskærme kan skabe så
store diskussioner, men ikke desto
mindre sker det i Rødovre i
øjeblikket. De Konservative er
meget optaget at denne sag. De er
nu imod nyhedsbrev og
infoskærme, selv om de faktisk har
været med til at vedtage strategien
tilbage i 2011.
Formentlig handler det om det
forestående folketingsvalg – hvor
konservative har besluttet sig for at
lede efter ’huller i osten’.

Analyserne viser også, at 80 pct. af
borgerne i Rødovre vil anbefale
andre at bo i Rødovre, men at
borgerne ved for lidt om, hvad der
sker i byen.
Analyserne konkluderede, at
Rødovre har:

80 pct af borgerne
anbefaler at bo her
Historien er den, at den samlede
Kommunalbestyrelse (med. den
konservative stemme) tilbage i 2011
godkendte en profileringsstrategi
for Rødovre kommune, der skulle
tiltrække nye borgere og fastholde
nuværende borgere i kommunen.
De forskellige nyhedskanaler, vi
netop nu er ved at søsætte
(informationsskærme og
nyhedsbrevet), er den konkrete
udmøntning af
Kommunalbestyrelsens
profileringsstrategi. Der ligger
adskillige analyser til grund for
profileringsstrategien, som bl.a.
viser, at kendskabsgraden betyder
utrolig meget for, hvad ikkeRødovreborgere synes om Rødovre.
Jo bedre kendskabet er til Rødovre,
desto bedre synes man om byen.

Digitale infor-skærme

•Brug for et informationsmagasin
til byen borgere (selvfølgelig lavet
på genbrugspapir)
•Behov for velkomstpakker med
praktiske informationer til nye
tilflyttere
•Behov for velkomstpakker med
praktiske informationer til nye
virksomheder
•Brug for at profilere kommunen
ved indfaldsvejene med
informationstavler om
begivenheder i vores kommune

På baggrund af analyserne
besluttede Kommunalbestyrelsen
forskellige mål for den kommende
kommunikation i
profileringsstrategien. Et af målene
er direkte kommunikation til
potentielle tilflyttere, som af den
ene eller den anden grund lægger
vejen forbi Rødovre. Derfor
etableres digitale
informationsskærme med
informationer om de mange
forskellige begivenheder, der
foregår i Rødovre, og som
supplement til historier og
annoncer i den lokale
avis.Tilsvarende besluttede
Kommunalbestyrelsen, at der
skulle søsættes målrettet
kommunikation til kommunens
nuværende borgere med konkret
information om tilbud, aktiviteter

og lign. Derfor etableres et
nyhedsbrev til borgerne.
Borgerrettet information
Behovet for et nyhedsbrev og
informationsskærme underbygges
også af, at virksomhedskonferencen
i 2013 anbefalede mere borgerrettet
information, hvis Rødovre ønsker,
at flere borgere skal tage del i
demokratiudviklingen.Rødovre
kommune har hidtil brugt
Rødovrebogen til en hel del
information til borgerne bl.a. den
meget omfattende information til
vores pensionister om
pensionsforhold, personlige tillæg,
tillægsprocent, boligydelser,
helbredstillæg og meget mere.
Rødovrebogen udkommer
desværre ikke længere, fordi
Rødovre Erhvervsforening ikke
længere har økonomi til dette.Hvis
man skuer rundt i
hovedstadsregionen for at se, hvad
andre kommuner gør – ja så har de
to konservative kommuner
Vallensbæk og Helsingør begge
lanceret tilsvarende
kommunikationskanaler, som dem
vi påtænker at iværksætte i
Rødovre.

Husk deadline til næste
nummer af medlemsbladet:
Den 21. maj

Informationspolitik

Genopretning af fakta om nyhedsbrevet
Af borgmester Erik Nielsen

De seneste uger har Rødovre Lokal Nyt
skrevet en del om det nyhedsbrev, som
Kommunalbestyrelsen har besluttet skal
udsendes til borgere og virksomheder efter
sommerferien. Nyhedsbrevet er tænkt som
et informativt magasin, der erstatter de
øvrige trykte udgivelser, som Rødovre
Kommune tidligere har udgivet – bl.a.
Rødovrebogen, pensionisthåndbogen og
affaldshåndbogen.
Avisens omtale af initiativet har været
misvisende, og det er derfor nødvendigt at
genoprette fakta. Først og fremmest er det
vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om, at
Rødovre Kommune skal drive hverken en
avis eller en mini-avis, som det har været
beskrevet. Det er ikke en konkurrent til
lokalavisen.
Vi synes, det er vigtigt, at borgerne bliver
informeret om, hvilke politiske
beslutninger, der træffes i deres kommune.
For det handler jo reelt om, hvad
skatteborgernes penge bliver brugt til.
Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi
ønsker åbenhed om de politiske
beslutninger. Derfor laver vi et
nyhedsmagasin, sætter fire digitale
nyhedsskærme op ved indfaldsvejene, laver
velkomstpakker til nye borgere og
virksomheder og får produceret filmspots
til S-tog og stationer.
Hensigten med de fire digitale
nyhedsskærme ved indfaldsvejene er at
gøre opmærksom på begivenheder i
Rødovre – f.eks. byfesten, aktiviteterne i
Viften, events på Heerup Museum, Sankt
Hans, udstillinger i Rødovrehallen,
Sundhedscentret og meget andet. Alt
sammen som et supplement til den
dækning, foreningerne får i Lokal Nyt. De
filmspots, vi får produceret, og som skal
køre i S-tog og på perroner, kan også bruges
af lokale ejendomsmæglere til præsentation
af vores kommune.

Nye informationskanaler
I Rødovre har vi en tradition for at være
med på beatet og forny den lokale velfærd
og service til borgerne. Vi prøver løbende
nye ting af. Det gælder også på
kommunikationsområdet. Alle kommuner
har en forpligtelse til at informere borgerne
fyldestgørende om, hvad der foregår, og
hvad der besluttes. Her er lokalavisen
vigtig – men kommunens forpligtelse
rækker ud over annoncer i lokalavisen.
Ifølge tal fra Post Danmark er der f.eks. 15
procent af husstandene i Rødovre, der ved
postkassen siger nej tak til at modtage
avisen, og som derfor slet ikke modtager
den. Der er andre steder rigtigt gode
erfaringer med trykte, kommunale
nyhedsbreve, der samler væsentlig og
relevant information om kommunen – f.eks.
i Gentofte og Vallensbæk kommuner. Det er
et skridt i retning mod bedre information til
borgerne, og nyhedsmagasinet vil
informere bredt. Borgerne vil få en lang
række meddelelser af praktisk, offentlig
karakter – eksempelvis åbningstider,
telefonnumre og digitale muligheder, som
forhåbentlig vil øge antallet af digitale
henvendelser til kommunen.
Initiativet er vedtaget med et stort flertal på
17 ud af 19 medlemmer i Rødovres
kommunalbestyrelse. Og ja, det er en
kommunal opgave at orientere om,
kommunikere og profilere vores dejlige by.

Kommunen samarbejder tæt med avisen,
og hvert eneste år køber kommunen
annoncer for flere hundrede tusinde kroner.
Alene den faste, ugentlige annonce
”Rødovre Kommune informerer” beløber
sig til i omegnen af 200.000 kr. om året.
Dertil kommer faste annoncer fra Viften,
temaannoncer og kampagner om f.eks.
affaldsordning og Sundhedscentret. I
forbindelse med beslutningen om at
udsende nyhedsbrev m.v. har
Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal
annonceres som hidtil i lokalavisen – der
bliver således ikke sparet på
annonceringen, som det ellers tidligere er
fremført af bladchefen her i lokalavisen.
Man undres derfor, når man kan læse i
avisen, at der allerede er nedlagt en stilling
på avisen som følge af kommunens initiativ.
Som nævnt er der fra
Kommunalbestyrelsens side en klar
opbakning og støtte til, at Rødovre skal
have og annoncere i en lokal avis. Det er
derfor en urimelig kritik, som bladchefen
rejser.

Gerne mangfoldighed i Rødovre
Bladchefen gør det til noget odiøst, at der er
en ansat på rådhuset, der har været opstillet
til Folketinget.
Rødovre Kommune har ca. 3600 ansatte. I
kommunens stillingsannoncer gør vi det
klart, at vi anser mangfoldighed som en
styrke - og det uanset køn, etnicitet, religion
Lokal avis er vigtig
eller politisk overbevisning. Vi ønsker
Bladchefen har argumenteret meget
medarbejdere, der er engagerede og
opsigtsvækkende for, at kommunen hellere deltagende i samfundet som helhed.
skal bruge penge på at købe flere annoncer i Hvad de ansatte laver i deres fritid, hvilken
lokalavisen end på at styrke kommunens
forening, klub, organisation, kirke eller
egne kommunikationskanaler. Jeg har fuld
politisk parti, de er medlem af, er
forståelse for, at en bladchef har den
uvedkommende for deres ansættelse, og det
interesse.
er uanset, om de er ansat på rådhuset, i
Jeg tror, at alle i Kommunalbestyrelsen er
hjemmeplejen eller i vejvæsenet. Jeg tror, at
enige i, at det er vigtigt, at vi har en
der blandt de 3600 medarbejdere er mange,
uafhængig lokalavis i Rødovre. Og har det
der i deres fritid er medlemmer og aktive,
fint med en kritisk lokalavis, så længe den
og i vidt forskellige partier. Det er derfor
også er fair. Lokalavisen er oftest borgernes helt uacceptabelt, når bladchefen i sin
eneste chance for at få at vide, hvad
argumentation mod et nyt nyhedsbrev og
politikerne prioriterer skattekronerne til.
for flere annoncer i sin egen avis, begynder
Derfor er det at drive lokalavis et kæmpe
at pege fingre af en specifik ansat, fordi
ansvar – særligt når man har monopol, som vedkommende tidligere har været politisk
Lokal Nyt har i Rødovre.
aktiv. Det minder mest af alt om
berufsverbot, og det hører ingen steder
hjemme – slet ikke i Rødovre.

Generalforsamling

Vi er klar til valget
75 medlemmer deltog i
partiets generalforsamling
den 23. Marts, som havde
kampvalg til bestyrelsen og
en god debat ledet af en
dygtig dirigent,
Viceborgmester Jan
Kongebro..

følger de områder, hvor vi
har dør-dør aktiviteter.
Aktive
bestyrelsesmedlemmer har
taget sig tid til at ligge og
ringe rundt til
medlemmerne for at høre,
om de kan tage en rute.

Formand, Helge indledte sin
beretning med at sige, at det
ser godt ud. Økonomien i
Danmark. Der er er i god
bedring, arbejdsløsheden er
for nedadgående, 0g
meningsmålingerne for
vores parti viser fremgang.
Så der er muligheder for at
vinde valget, når det nu
kommer.
Vi er godt forberedt, vi har
lavet en valgmanual, som vi
kender den fra tidligere,
hvor bestyrelsen mødes
samme aften, som valget
udskrives.

Ruterne er klar, og mange
medlemmer har meldt sig til
at gå ruterne. Et flot resultat
af et stort arbejde. Der
mangler dog nogen få
stykker til nogle ruter, så
hvis nogen her har mod på
at give en time eller to til
partiet, så kontakt Lotto. Der
bliver to
husstandsafdelinger en gang
før valget er udskrevet og en
i valgkampen.
Der er indkøbt valgplakater,
som denne gang er i plast,
fordi det ikke mere kan
betale sig at købe de
plakater, vi tidligere har
brugt. De blev ødelagt at
vind og vejr, så de ikke
kunne genbruges. Og vi er
sluppet for at klistre og
klæbe. Dog har vi ikke
kunnet få A’er i plast, så de
er klistret og ligger ude i
vores container. De venter
blot på, at valget bliver
udskrevet.

Aktivitetsplan
Morten har lavet en
aktivitetsplan for hele forår
og forsommer, som vi har
redigeret lidt i, men det
ligger fast, at vi hver onsdag
har dør til dør-aktiviteter, og
vi hver lørdag holder
torvemøder forskellige
steder i byen. Lotto står for
områdeuddelinger, som

Alle grupper i gang igen

Vi har fået alle vore politiske
grupper i gang igen. Der har
været lidt faldende aktivitet
i nogle af dem på grund af
sygdom hos tovholdere m.v.
De politiske grupper skal ud
over at diskutere også sørge
for at lave medlemsmøder.
Vi troede, at et
medlemsmøde om hvordan
vi får verdens bedste
folkeskole. Der var fundet
oplægsholdere. Desværre
viste det sig, at der ikke
kom tilstrækkeligt med
tilmeldinger, så vi måtte
aflyse.
Der har været god gang i
Mandagscafeen, som
Kirsten Gade Ærø, Preben
Rølling og Karen Nillson.
Senest med fuldt hus til et
arrangement med tidligere
justitsminister Karl
Hjortnæs.
Og har vi haft flotte besøg
både ved 1. Maj og
Grundlovsdag. Men det vil
jeg overlade vores
aktivitetsformand Bjarne
Sander Andersen til at
fortælle om.
Godt samarbejde
Samarbejdet i bestyrelsen er
virkelig godt, og vi er glade
for at se
kommunalbestyrelsesmedle
mmer til møderne. Jeg ved,

at mange foreninger
misunder os for den store
deltagelse ved møderne.
Desværre mister vi et
bestyrelsesmedlem, Karin
Anker, som har været
tovholder på vores skolebørne-gruppe. Hun har
fundet sig en kæreste, som
bor i Sønderjylland og flytter
dertil. Ligesom vi må sige
farvel til Dorthe
Hildebrandt, på grund af
meget arbejde. Det betyder,
at der ud over de fire
bestyrelsesmedlemmer, der
vælges for to år, skal vælge
et for et år.
Vi har i januar også deltaget
i den årlige kredskonference
hos 3F Ballerup.
Der mødte 50 deltagere op,
hvor jeg med stolthed kunne
konstatere, at de 30 var fra
Rødovre. En god konference
med et godt indspark til den
kommende valgkamp.
Ligesom samarbejdet i
bestyrelsen er i top, sådan er
det også med vore
medlemmer i
kommunalbestyrelsen.
Forretningsudvalget
deltager i gruppemøderne,
hvilket giver udvalgets
medlemmer en god indsigt i,
hvad der arbejdes med i kbgruppen, og k-gruppen får
den anden vej en accept fra
partiet til deres beslutninger.
Det er en stor fordel for både
KB-medlemmerne og
organisationen. Vi har ikke
uro på bagsmækken, som

Generalforsamling
man kan se mange andre
steder.

Han opdyrker også nye
områder, idet han har skabt
aktiviteter i både Lyngby og
Mange torvemøder
Hvidovre, hvor han er gået i
Vi har holdt en mængde
kompagniskab med de to
torvemøder, hvor vi kommer lokale kandidater.
med det glade budskab. Der Alene på grund af hans flid,
er uddelt et utal af pjecer og bør vi alle huske at stemme
flyers, som partiet har
på ham personligt. Han er i
fremstillet. Flere af dem er
ekstra hård konkurrence ved
virkelig gode. Her op til
det kommende valg, fordi vi
valget intensiveres
torvemøderne og dør-dørarrangementerne.
Derud over har vi holdt
kampagnemøder med gratis
øl, vand, kaffe og pølser med
fint besøg. Den 30 maj løber
sådan et arrangement ad
stablen igen.
Som det fremgår så er
Morten en meget flittig
mand og god
samarbejdspartner. Han har
ild i røven, om man så skal
sige.
Ikke alene møder han flittigt
i Københavns Omegns
op til bestyrelsesmøderne.
storkreds har måttet afgive
Han står fadder til de fleste
et mandat til København.
af vore aktiviteter op til
Det vil sige, at omegnen kun
valget, der skal deles ud.
får valgt tre mandater ind

mod fire før. Så gå ud og slås
for Morten.
Til sidst en stor tak til kbgruppen og
bestyrelsesmedlemmerne
med suppleanter, Kreds og
AOF for et super godt
samarbejde.
Andre	
  beretninger
Hovedkasserer	
  Lars	
  Otto	
  
Lauritzen	
  kunne	
  præsentere	
  

et	
  regnskab,	
  som	
  har	
  
overskud	
  og	
  at	
  foreningen	
  har	
  
en	
  god	
  soliditet.
Medlemsansvarlig	
  og	
  
kontingentkasserer	
  Kåre	
  

Petersen	
  	
  oplyste,	
  at	
  der	
  er	
  et	
  
fald	
  i	
  antallet	
  af	
  medlemmer	
  
på	
  grund	
  af	
  fra<lytninger	
  og	
  
dødsfald,	
  men	
  han	
  så	
  
optimistisk	
  på	
  situation,	
  idet	
  
der	
  hele	
  tiden	
  også	
  kommer	
  
nye	
  medlemmer	
  til.
Aktivitetsformand	
  Bjarne	
  
Sander	
  Andersen	
  var	
  glad	
  for	
  
den	
  hjælpsomhed	
  han	
  møder,	
  
når	
  der	
  indkaldes	
  folk	
  til	
  de	
  
arrangementer	
  foreningerne	
  
holder	
  gennem	
  årene.	
  Set	
  
gælder	
  1.	
  Maj,	
  fastelavnsfest,	
  
sangaften	
  og	
  Grundlovsdags	
  
arrangementer.
Borgmester	
  Erik	
  Nielsen	
  
nævnte	
  i	
  den	
  
kommunalpolitiske	
  beretning,	
  
at	
  økonomien	
  i	
  kommunen	
  
ligger	
  <int,	
  men	
  at	
  der	
  også	
  
ligger	
  mange	
  udgifter	
  forude	
  
såsom	
  infrastruktur	
  i	
  
forbindelse	
  med	
  Irma-‐byen	
  
omlægning	
  af	
  Roskildevej	
  og	
  
Damhustorvet.
Han	
  roste	
  KB-‐gruppen	
  og	
  
partiforeningen	
  for	
  et	
  godt	
  
samarbejde.

To nyvalg til bestyrelsen
Der var på generalforsamlingen kampvalg til bestyrelsen, idet bestyrelsesmedlem Dorthe Hildebrandt trak sig, fordi
hun har fået for travlt på sit arbejde, Og Karin Anker efter et år også forlader bestyrelsen, idet hun flytter fra
kommunen.
Derfor skulle vælges fire medlemmer til bestyrelsen, idet John Hedegaard, Lennart Ramstrup og Kurt Faber Pedersen
genopstillede.
På generalforsamlingen opstillede endvidere Maris Grøndahl, Preben Rølling, Finn Jørsby og Ole Gjøl.
Generalforsamlingen vedtog, at den som blev valgt som nr. 5 valgtes for et år, mens de øvrige

valgtes for to år.

Ved afstemningen viste det sig, at John Hedegaard blev nr. 1 Maria Grøndahl blev nr. 2, Ole Gjøl nr 3, Kurt Faber
Pedersen blev nr. 4, mens Lennart Ramstrup blev nr. 5.
Alle andre valg var genvalg bortset valget til fanebærer, hvor Jan Hylleborg stoppede, mens Dorit Svendsen blev valgt i
hans sted.

Husk Grundlovsdag
Den 5. juni 2015 er 100 års dagen for at kvinderne fik valgret, så udover fejringen af Grundloven
e r det også en anledning til at fejre kvinderne.
Rødovregård danner igen i år rammerne for vores traditionelle grundlovsfest, hvor vi serverer
grill-pølser, øl, vand, vin og kaffe til de sædvanlige lave prisser. Desuden bliver der
underholdning ved Nis P. samt en række taler.

Det går fremad kursen skal fastholdes
Af Morten Bødskov,
Rødovres
folketingsmedlem
Valget nærmer sig med
hastige skridt.
Socialdemokraterne er
igen i fremgang. Det
samme er Danmark.
Nu skal kursen
fastholdes. Danmark
skal fremad. Vi skal
ikke tilbage til Løkkes
eksperimenter, som
forværrede krisen og
kostede arbejdspladser.
Regeringen har fået styr på
økonomien og skabt 40.000 nye
arbejdspladser. Det gør det
muligt at udvikle vores
velfærd. Og her går det også
fremad. Ventelisterne på en
operation af historisk kort.
Vi er nået langt, men vi er ikke
tilfredse. Endnu flere skal i
arbejde og vi skal forbedre
kræftbehandlingen endnu
mere. Det kan vi, fordi vi ikke
fører nulvækst, som Løkke
foreslår. Vi har truffet mange
svære valg, men vi kan se nu,
at det har virket. Det går
fremad i Danmark.
40.000 nye arbejdspladser
Siden regeringsskiftet er der
skabt 40.000 flere private
arbejdspladser. Først nu er vi
ved at slidt os fri af krisen. Det
sløsethed og de forkerte
beslutninger Løkke traf betød,
at Danmark blev hårdere ramt
af krisen end de lande vi typisk
sammenligner os med.
Industriproduktionen er steget
og industrien har aldrig skabt
så meget værdi som den gør
nu. Og
industrivirksomhederne
forventer at øge produktionen
de kommende måneder. De
seneste to år er
byggetilladelserne steget, så
også i byggeriet går det igen
den rigtige vej. Det mener vi, er
et klart billede på at der er flere
ordrer i bøgerne.
Højrefløjen påstår, at

fremgangen skyldes Løkkes
reformer. Der er noget gedigent
vrøvl. Op gennem 00’erne blev
konkurrenceevnen voldsomt
forringet, og Venstre hævede
en lang række skatter for
erhvervslivet.
Da vi overtog ansvaret, satte vi
gang i en kickstart, og vi har
med en skattereform, historisk
høje investeringer og to
vækstplaner gjort alt, hvad vi
kunne for at genskabe
efterspørgslen herhjemme. Det
har hjulpet økonomien på rette
vej. Regeringens ansvarlige og
balancerede politik har skabt
den tillid, der er brug for, og
danskerne begynder nu igen at
bruge penge.

historisk korte ventelister på
operationer
På højrefløjen vil man en anden
vej. Her overvejer flere
brugerbetaling på lægebesøg.
Lars Løkke Rasmussen har
udtalt, at han gerne selv vil
betale for at gå til lægen.
Samtidig vil Venstre ikke
afvise, at det kan blive
konsekvensen i fremtiden.
Vores holdning er klar. Vi står
vagt om den fri og lige adgang
til sundhed, og vi kunne ikke
drømme om at indføre
brugerbetaling på lægebesøg.

Brug for fortsatte reformer
Nu skal kursen fastholdes, og
det er ikke tid til Løkkes
eksperimenter.
Socialdemokraterne er
hovedarkitekterne bag
velfærdssamfundet. Den
position har vi historisk
fastholdt med et stift fokus på
at skabe flere arbejdspladser,
gennemføre reformer og
forbedringer af vores
velfærdssamfund. Også i
fremtiden er det den
socialdemokratiske vej.
Allerede i denne
regeringsperiode er der
gennemført en hel del
reformer: Kontanthjælp,
førtidspension, fleksjob, skat,
vækstplaner, folkeskole,
erhvervsuddannelser,
gymnasier og SU for blot at
nævne nogle af de områder, vi
har reformeret.
Der er løbende brug for at
reformere samfundet, og det
vil vi fortsætte med. Samtidig
med vi passer på det Danmark
vi kender. Vi vil ikke – som
Venstre – tage et opgør med
den fri og lige adgang til
sundhed eller indføre nulvækst
i den offentlige sektor.

Nulvækst koster velfærd.
Mange resultater er allerede
nået på sundhedsområdet.
Men vi skal videre. Det er
eksempelvis ikke godt nok, at
chancen for at overleve en
kræftsygdom er ringere i
Danmark end den er i vores
nabolande. Det er derfor, vi
prioriterer store investeringer i
vores sundhedsvæsen – til
bedre kræftbehandling, til
bedre hjælp til mennesker med
kroniske sygdomme og til en
bedre psykiatri. Det kan vi,
fordi vi ikke fører nulvækst.
Vi tilfører sundhedsvæsenet
flere penge og ventelisterne på
operationer falder. Hvis man
nogen steder skal spare skyldes
det lokale prioriteringer. Når vi
kan investere milliarder i
sundhed skyldes det, at vi har
styr på økonomien og at
budgetterne bliver overholdt,
og det gælder selvfølgelig også
i regionerne, at budgetter er til
for at blive overholdt.
Vi har presset ventelisterne ned
på et rekordlavt niveau, som
Venstre ikke formåede. Det har
ikke været gratis. Under os er
der ansat 7.000 flere i
sundhedsvæsenet og vi har
brugt adskillige ekstra mia. kr.
på sundhed. Penge som man
ikke havde haft med Løkkes
nulvækst.

Investeringer i velfærd.
Et sundhedsvæsen med fri og
lige adgang er en hjertesag for
os socialdemokrater. Vi skal
ikke tilbage til tiden med
overbetaling af
privathospitaler. Derfor
investerer regeringen massivt i
udbygningen af vores fælles
sygehuse.
Resultatet af regeringens
investeringer er klart. Der er nu

Tryghed frem for alt.
Kriminaliteten falder, og stadig
flere unge lever et liv uden på
noget tidspunkt at komme i
klammeri med loven. Det er
utroligt positivt. Derfor skal vi
fortsætte arbejde en
konsekvent indsats over for
kriminaliteten og dens årsager.
Men der er problemer. Dem
skal der sættes ind over for. Og
vi socialdemokrater skal være

dem, der er først med svaret.
Hvorfor? Svaret er enkelt; hvis
vi ikke får kriminaliteten ned
er det børn og unge af familier,
som vi kæmper for, der først
involveres og havner i
problemer.
Vores almene boligområder er
omdrejningspunkter for
indsatsen. Trygheden i vores
boligområder er høj. Hver dag
er der stor aktivitet. Ligesom
politi, kommune og frivillige i
boligområderne sætter
konsekvent ind mod
kriminalitet og utryghed.
Politiet skal være synligt
tilstede i de områder, hvor der
er problemer. Jeg forstår godt
bekymringerne. Det er ikke
Danmark, når der skydes på
gader og i boligområder.
Politiet har gjort en
fremragende indsats. Rekord
mange rocker- og
bandemedlemmer er nu
fængslet.
Men vi stopper ikke her. Straffe
for rocker- og
bandekriminalitet skærpes,
udgang fra fængsler begrænses
og mulighederne for forbud
mod at vise sig i eksempelvis
boligområder udvides
markant. Kriminelle beboere
og deres familie kan nu tvinges
ud af et helt boligområde.
Fremtiden. Ikke fortiden.
Vores boligområder skal være
rammen om et trygt liv med
stor aktivitet. De er nøglen et
levende og aktivt lokalt
fællesskab. Det er det
fællesskab, vi skal styrke.
For forskellen mellem os og
hørefløjen er jo egentlig meget
enkel. Vi tror på, at vi kan nå
meget mere samme og i
fællesskab end, vi kan hver for
sig og alene.

Job, velfærd og tryghed. Det
er kodeordene for vores
valgkamp. Vi skal vise, at
vores svar på Danmarks
fremtid er bedre end
højrefløjens svar. Dét er det.
For hvad er deres svar?
Udover igen at indføre
tiltage, som viste sig
forkerte sidst højrefløjen
havde magten. Fortiden er
ikke svaret på fremtiden.
Det er os, der – igen – har
svaret på fremtidens
Danmark.
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*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
*Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Ole Gjøl Bystrædet, 23C, 2 0001 36416276/
kuhlmeier@post.tele.dk
Maria Grøndahl, Mosehusvej 5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
60943035/ mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirsten-finnaeroe@kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hannekj@banolu.comRevisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/

Fanebærere
Dorit Svendsen Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2014:
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,
23637424 / flemming@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@epossthus.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
v/ Tove
& Preben
Jørgensens
Eftf.
v/ Tove
& Preben
Jørgensen

Jimmy
Rasmussen

Preben
Jørgensen

Tove
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

Aktivitetskalender
Lørdag den 25. april kl. 12.15 . 14 torvemøde ved Fakta På
Rødovrevej
Søndag den 26. april kl. 10.30 - 12 Områdeuddeling i Carlsro
Mandag den 27. april kl. 19 bestyrelsesmødeGunnekær 70
Onsdag den 29. april kl. 16.15 - 18 Dør - Dør på Egegårdsvej
Fredag den 1. maj fest fra kl. 7 - 9 på Rødovregård
Onsdsag den 6. maj 18.15 - 20 dør til dør i Bybjerget
Lørdag den 9. maj 12.15 -14 torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Mandag den 11. maj kl. 18 gruppemøde på rådhuset
Onsdag den 13. maj 16.15 - 18 dør til dør i Islev
Lørdag den 16. maj kl. 12 - 14 torvemøde på Islev Torv
Mandag dern 18. maj gruppe-og FU-møde på rådhuset
Onsdag den 20. maj 16.15 - 18 dør til dør på Skanderupvej
Lørdag den 23. maj torvemøde ved busstoppestedet Rødovre
Centrum
Mandag den 25. maj kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Onsdag den 27. maj dør til dør 18.15 - 20 i Kærene
Lørdag den 30. maj kl. 11 - 14 kampagnedag ved Tyren på
rådhuspladsen
Mandag den 1. juni 16.15 - 18 dør til dør i kærene
Onsdag den 3. juni kl. 19 Miljø-og teknikgruppen i Gunnekær 70
Fredag den 5. juni kl. 12 - 15 Grundlovsfest på Rødovregård
Næstformand
Arbejdernes RadioGert Sager
og Fjernsynsklub
Lucernevej 439
Meld dig ind i
Telefon 36707638 Mobil
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
30724718

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

