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Pølsekø
Der var kø ved
grillpølserne, da partiet
holdt sin efterhånden
traditionelle
grundlovsfest på
Rødovregård. Musikken
blev lige som forrige år
leveret af Hvidovre
Harmonika-venner. Og
de to hovedtalere var
partiets næstformand
Nick Hækkerup og vores
eget folketingsmedlem
Morten Bødskov
Se flere fotos på side 6

Årsmøde
Der indkaldes hermed til årsmøde i
Socialdemokratiet i Rødovre den 9. September
kl. 19 i Loen på Rødovregård.
Dagsorden:
* Valg af dirigent
* Beretning ved formanden, Helge Møller
* Debat
* Beretning om KB-gruppens arbejde ved
borgmester Erik Nielsen
* Debat
* Beretning om folketingsgruppens arbejde ved
folketingsmedlem Morten Bødskov
* Debat
Bestyrelsen

Læs inde i bladet:
Side 2: Leder: Noget om agurketid
Side 3: Budgetarbejdet er gået i gang
Side 4: Rekonstruktion af Foreningshuset
Side 5. Udfordringer på dagpengeområdet
Side 7: Nu kommer regningen for
skattelettelserne
Side 8-9: Krig eller fred
Side 10: Budgetmøde

Leder

Noget om agurketid
To sager har været dominerende i mediernes agurketid.
Sagerne om Lene Espersen, som vi jo har godtet og en del
over, og vores egen formand Helle Thorning Schmidt, som
har beskæmmet os. Jeg synes, at begge har været udsat for
en urimelig pressehetz. Derfor er jeg fuldstændig enig i de
betragtninger en lektor Arne Mørch har skrevet i et indlæg i
Politiken, som jeg vil citere her, fordi jeg ikke selv kan gøre
det bedre.
Han skriver:
”Sommerens højest prioriterede sager, Lene Espersens
manglende deltagelse i et par møder og Helle Thornings
påståede skattesag, viser en alvorlig svaghed i vores
demokratiske system.
Ingen af disse sager har megen substans.
For Helle Thornings vedkommende skal man endda have
en meget kraftig og beskidt fantasi for at forestille sig, at
hun i sin politiske position skulle have foretaget sig noget så
primitivt som det, hun anklages for.
Alligevel er det i sommerens løb lykkedes pressen at få
stablet et par skandaler på benene, tilsyneladende for i
første omgang at kunne sælge aviser i en sommertid.
Vores førende eftermiddagsaviser har endda ført sig frem
med vulgære og ærekrænkende overskrifter, der ikke
adskiller sig nævneværdigt fra gadens værste og mest
primitive slam.
Tilsammen er det lykkedes for denne presse at få
folkestemningen vendt mod de to politikere, som herefter
vil få det svært med at få stablet en politisk retfærdighed på
benene igen. Det er et alvorligt demokratisk problem.
Sagerne har to store problemkomplekser knyttet til sig, dels
en tilsyneladende politiserende og ansvarsløs presse, dels
en befolkning, der alt for let hopper på pressens
reklametricks. For pressens vedkommende er det alvorligt,
at den bruger sit potentiale som meningsdannere på tros af
alt demokratisk ansvarlighed.
For mig minder det lidt om den uansvarlighed for egen
vinding, som lå bag den sidste store økonomiske
verdenskrise. Det handler dermed om en i egentligste
forstand provinsialisme, hvor de større og afgørende
perspektiver ofres til fordel for villavejens sladder. Vejen ud
af den vildfarelse må være en etisk opstramning på
avisredaktionerne.
Journalistuddannelserne må også tage ved lære af denne
sag, så fremtidens journalister ser deres arbejde i et fælles
ansvar for vores demokratiske værdier.

Det andet store problem er befolkningens problem. Vi kan
ikke alle sætte os ind i alle aspekter af det politiske liv, og
derfor er vi afhængige af mediernes fortællinger. Alligevel
er det alt for let at vende en folkestemning, og historien har
lært os, at folkestemninger ikke altid er udtryk for
sandheden.
Vores demokrati hviler jo på, at den enkelte har et ansvar.
Derfor er det op til skolen at lave undervisningsmateriale,
der sætter focus på vurderinger af det væsentlige og saglige
i de enkelte sager frem for følelsesbaseret landsbysladder.
I denne sag tyder noget på, at skolerne har en ikke
ubetydelig opgave foran sig”.
For min egen regning vil jeg tage de æterbårne medier med,
for de bruger ikke selv de ærekrænkende overskrifter, men
de citerer dem i deres spørgsmål til sagens hovedpersoner
såsom: ”BT skriver at du er fyldt med løgn, hvordan stiller
du dig til den beskyldning?”. Så er katten sluppet ud,
uanset, hvad svaret er.
I øvrigt undrer jeg mig over, at de to partiledere ikke har
bedre hjælpere.
Når man tænker på hvilket stormvejr Lene Espersen har
været ude i, skulle nogen have rådet hende til at have taget
til udenrigsministermødet i Bruxelles i stedet for at være
taget på ferie, eller også skulle hun have afbrudt ferien og
være taget af sted. Nu gav denne ubetydelighed anledning
til endnu en tilsvining af hende.
Med hensyn til Helle Thorning Schmidt mener jeg, at det
var forkert, at vores partisekretær Lars Midtby overfor
Ekstrabladet meddelte, at medlemmerne ville betale Helle
Thorning Schmidts revisorregning. Det gav endnu et billede
af, at Helle Thorning Schmidt har været ude i at rage til sig,
selvom det ikke var meningen. Og dermed kaste benzin på
de ulmende gløder i bålet. Meningen var at vise, at partiet
står bag hende. Det gør vi også. Men det havde den
modsatte effekt.
I øvrigt tror jeg ikke, der kommer noget som helst ud af
beskyldningerne om, at helle Thorning Schmidt og hendes
mand har opgivet forkerte oplysninger til skattevæsnet, og
tror heller ikke, at der bliver noget krav fra skat om, at
hendes mand skal betale skat i Danmark, selvom BT's
skatteekspert, advokat Tommy V. Christiansen siger det
modsatte, men det har jo vist sig, at han er aktiv Venstremand.
Så står Helle Thorning Schmidt som renset. Alligevel vil
hendes rygte være beklikket. Og det er udelukkende
mediernes og en enkelt skatteeksperts skyld.
Helge Møller
Formand
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Budgetarbejdet for 2011
er gået i gang
Jeg håber på en god budgetproces, hvor vi kan vurdere de
forskellige forslag nøgtern, uden at det alene er følelserne for
bestemte områder, som får al opmærksomheden.

Kommuneplanen
bliver digital

Kommuneplanen for 2010-2013 er i gang
med de sidste politiske behandlinger og
vedtages i nær fremtid.
for velfærden i Rødovre - og så er der
Der er afsat 250.000 kr. til at gøre
enkelte forslag, som kan få ‘Gud og hver kommuneplanen digitalt tilgængelig.
mand’ op af stolene.
Beslutningsdokumentet skal være
I år tyder det på, at forslaget om
tilgængeligt digitalt, og
ændring af Islevbadet til et foreningsbad beslutningsdokumentets indhold gøres
- hvor man fortsat kan komme og bade, tilgængeligt, som en integreret del af
blot i regi af en forening - giver sig
hjemmesiden rk.dk.
udslag i mange skrækhistorier i de
Kommuneplanen er
lokale medier.
kommunalbestyrelsen overordnede mål
Men faktum er, at der er tale om en
og visioner om bl.a. arealanvendelse i
ændring - ikke en lukning. Hvorimod
Ferietiden er ved at slutte, efteråret er på der er andre forslag, som kan resultere i planperioden.
Beslutningsdokumentet plejer at blive
vej og det betyder også, at
lukninger af andre servicegoder til
udgivet, som et flot og præsentabelt
budgetforberedelserne til næste år er
borgerne.
papirdokument, der trykkes i et
gået i gang.
passende antal eksemplarer og ligger
Borgmester Erik Nielsen og
Kun forslag
forskellige steder fx borgerservice og på
forvaltningerne har haft en bunden
Men endnu er det kun forslag – det hele biblioteket.
opgave og fremlagt et budget i balance, skal igennem den politiske behandling i
hvor der er indlagt en række besparelser august og september, men der er ingen Den digitale kommuneplan skal være
anvendelsesorienteret, dels for borgere
i form af serviceændringer og
tvivl om, at Rødovre også er forpligtet til generelt, og dels for enkelte borgere,
effektiviseringer.
at finde en række besparelser for at leve fordi enkelte forhold i planen fx knyttes
Hvert år træffer økonomiudvalget
op til de rammer og krav VCOtil et vejnummer sammen med en given
beslutning om fremgangsmåden for
regeringen byder os.
lokalplan for området.
budgetlægningen – dette er også sket i
Vi vil – som altid i den
år. Heraf fremgår det, at der til juni skal Socialdemokratiske gruppe - gøre vores
Tilgængelig for alle
fremlægges et budget i balance.
yderste for at lave et fornuftigt og
Kommuneplanens indhold er offentlige
Også ganske som vi kender det fra
gennemtænkt budget for 2011. Men vi
oplysninger og er derfor tilgængelige for
tidligere år, er der indlagt forskellige
vil alle komme til at mærke nogle af
alle interesserede.
forslag til effektiviseringer og
besparelserne. Desværre!
Hensigten med at integrere
serviceændringer – mange forslag er
kommuneplanen på rk.dk er, at det skal
ganske fornuftige og nogle er oven i
God budgetproces
købet gode ideer til ændringer, som kan Jeg håber på en god budgetproces, hvor være muligt at finde oplysningerne,
uden at åbne den samlede
effektivisere en proces, og give borgerne vi kan vurdere de forskellige forslag
kommuneplan.
en offentlig service.
nøgtern, uden at det alene er følelserne Der bliver også muligt at åbne en
for bestemte områder, som får al
personlig portal på rk.dk, hvor
Ubehagelige forslag
opmærksomheden. Det er afgørende, at oplysninger om borgeren er samlet.
Der er desværre også en række
vi har fokus på helheden og vurderer
Oplysninger der kræver, at man
ubehagelige forslag, som kan betyde
budgetforslaget ud fra helheden og
identificerer sig med en digital signatur.
forringelser for borgerne – forslag som vi fornuft.
Kommunen arbejder på, at oplysninger,
alle meget gerne vil undgå, men som
Partiet holder vanligt et budgetmøde, og der skal ligge bag log-in (digital
kan blive nødvendige med de politiske jeg og den socialdemokratiske gruppe
signatur) skal være klar i løbet af
vinde, som blæser på Christiansborg.
håber at se mange medlemmer til
efteråret 2010, mens indarbejdelse af
Vinde som desværre ikke er
partiets budgetmøde den 26. August på kommuneplanens oplysninger på rk.dk
socialdemokratiske!
Rødovregård.
generelt, starter når kommuneplanen er
Og ganske som sidst er der mange
vedtaget.
forslag, som bliver forbigået i tavshed –
forslag som virkelig kan betyde noget
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Rekonstruktion af Foreningshuset
Foreningshuset på Højnæsvej 63 var
kommet i alvorligt økonomisk uføre. Det
har nu ført til, at Der er kommet nye
vedtægter, ny bestyrelse, og at
kommunalbestyrelsen har besluttet at
gennemføre en renovering via lån til
Foreningshuset.

Nye foreninger
skal godkendes
Arbejdsgruppen har knoklet
og har bl.a. indkaldt samtlige
foreninger i Foreningshuset,
så der kunne forelægges
forslag til ny proces med
henblik på vedtagelse af en
ny vedtægt. Og der er nu

at en rekonstruktionsplan for
Foreningshuset
blev holdt inden for
Folkeoplysningsudvalgets
afsatte ramme for
lokaletilskud på 720.000 kr.,
så rekonstruktionen ikke
påvirker Rødovre Kommunes
fremtidige drift.
Og det er lykkedes. Alle
kreditorer er betalt, og
arbejdsgruppen har samtidig
gennemgået de fysiske
rammer, og har anmodet om

Foreningshuset er et
usædvanligt hus – det har det
været fra sin start, da en
række Rødovreborgere
startede huset og skabte et
udsædvanligt aktivitetssted
for mange foreninger og
borgere i kommunen.
Tilbage i 1995, hvor huset
blev indviet af daværende
kulturminister, var det første
hus i Danmark, som
rummede både kultur, sport,
undervisning og fritid under
samme tag.
I orkanens øje
Foreningshusets liv har altid
været i ’orkanens øjne’ – både
husets styreform og de
mange økonomiske
udfordringer, som selvejende
institution – har altid givet
huset vanskelige levevilkår.
Men hvorom alting er – så er
huset god tænkt, og
Foreningshuset huser mange
foreninger, som giver
tusindvis af rødovreborgere
livskvalitet.
Lån på 6,6 mill. kr
’Alt dette er naturligvis
baggrunden for, at en enig
kommunalbestyrelse har
besluttet at bevilge et renteog afdragsfrit lån på knapt
6,6 kr. til Foreningshuset
mod, at det ydede lån sikres
med pant i ejendomme, som
1. prioritet.Foreningshuset
har et areal på 1.821,20 m2.

Foreningshuset på Højnæsvej 63, også kaldet “Det blå hus” har fået nye vedtægter, hvor et
repræsentantskab bestående af de foreninger, der er i huset, har valgt en ny bestyrelse. Og
kommunen har indløst de dyre lån, der var i huset. Så nu er der også råd til at få udskiftet vinduer
og tag.
Den samlede
ejendomsvurdering
er på 11,3 mio. kr.
Borgmesteren nedsatte sidste
år en arbejdsgruppe
bestående af Niels Spittau,
Jan Quaade og Helge Møller,
hvis opgave var at
fremkomme med forslag til
en rekonstruktion af
økonomi, drift og styreform i
Foreningshuset.
Arbejdsgruppen har udført et
flot stykke arbejde – der har
resulteret i, at Foreningshuset
er blevet rekonstrueret og
husets fremtid er sikret til
glæde og gavn for mange
borgere i kommunen.

godkendt en ny vedtægt og
etableret ny bestyrelse valgt
af og blandt
repræsentantskabets
medlemmer.
Det er jf. den nye vedtægt
fastlagt, at en ny forening,
som fremover ønsker at
anvende Foreningshusets
lokaler, først har adgang, når
den nye forenings vedtægter
er godkendt af
Folkeoplysningsudvalget.
Holdt indenfor
Folkeoplysningsudvalgets
rammer
Det har været
arbejdsgruppens målsætning,

finansiering til en nødvendig
renovering bl.a. i form af
udskiftning af vinduer og
døre samt utætheder i
gammelt tag. Det bliver der
også mulighed for med den
bevilling, som
kommunalbestyrelsen gav
lige inden sommerferien.
Foreningshuset er blevet
rekonstrueret og lagt i mere
faste rammer.
Ny formand
Ahmed Dhaqane er valgt til
ny formand for
Foreningshusets nye
bestyrelse.
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Udfordringer på
dagpengeområdet

Resultatrevisionen
Det Lokale Beskæftigelsesråd
sammenligner resultaterne i har bemærket i sit høringssvar,
Rødovre Jobcenter med
at rådet er tilfreds med
jobcentre rundt om i
Jobcentrets indsats under de
Danmark, som har ensartede ændrede konjunkturer, men
vilkår. Rødovre
rådet gør opmærksom på, at
sammenlignes med
der fortsat er en række
Og der er fortsat udfordringer for
Hvidovre, Herlev, Helsingør, udfordringer på
Jobcentret i Rødovre med at få unge
Horsens og Esbjerg/Fanø – sygedagpengeområdet.
gruppen af kommuner kaldesBeskæftigelsesregionen
under 30 år i arbejde
for en ”klynge”.
bemærker, at
Resultatrevisionen
viser
arbejdskraftreserven (ledige)
Hvert forår skal der iflg.
fokus på områder, hvor der er
udviklingen
i
antal
borgere
på
er en smule over
Lovgivningen på
behov for en justering af
forskellige
ydelser
ved
gennemsnittet for
beskæftigelsesområdet
beskæftigelsesindsatsen og
udarbejdes en resultatrevision områder, hvor der er et muligt udgangen af 2009 i forhold til kontanthjælpsmodtagere, og at
udgangen af 2008.
der fortsat er udfordringer på
for kommunens jobcenter.
besparelsespotentiale.
sygedagpengeområdet.
Resultatrevisionen udarbejdes Jobcenteret skal kommentere
Tilfredshed
Beskæftigelsesregionen peger
af Arbejdsmarkedsstyrelsen på resultatrevisionen, og den skal
også på, at der er en relativ
baggrund af kommunale data. sendes i høring i Det Lokale Med Jobcentret
Resultatrevisionen
danner
stor gruppe af ikkeResultatrevisionen skal skabe Beskæftigelsesråd og i den
også
baggrund
for
Rødovre
arbejdsparate – herunder unge
overblik over jobcenterets
Regionale
Jobcenters
beskæftigelsesplan
under 30 år, samt at der fortsat
effekter og resultater af
Beskæftigelsesregion, inden
for det kommende år.
er udfordringer med at yde de
beskæftigelsesindsatsen.
den endeligt godkendes af
forskellige indsatser rettidigt.
Resultatrevisionen sætter
Kommunalbestyrelsen.

Registrering af alle
plante- og dyrearter
Med amternes nedlæggelse
blev mange af
naturopgaverne overdraget til
Kommunerne - bl.a.
administration af
naturbeskyttelsesloven og
vandløbsloven, og
kommunerne fik ansvaret for
opfølgning af statslige
retningslinjer
I Rødovre har vi ønsket at få
udarbejdet en naturplan.
For at udarbejde en naturplan
er det vigtigt at vide, hvilken
natur der findes, og om der
findes arter, der i særlig grad
skal beskyttes.
Vandflagermus er
Kommunens dyr
Rødovre har fx fået udpeget
vandflagermusen, som
’kommunes dyr’, og som

Rødovre har en særlig
forpligtigelse til at passe på.
I 2009 er der igangsat en
undersøgelse af naturen i
Rødovre – udført som en
screening, af, hvad der findes
i de grønne områder i
Rødovre.
Et godt billede
Screeningen giver et godt
billede af, hvad der findes i
de enkelte områder og
registreringen danner
grundlag for udarbejdelse af
en naturplan for Rødovre.
Resultatet af registreringen
viser, at der er mange
muligheder for at opleve
alverdens arter af både
planter og dyr i naturen.
I Rødovre findes der også
arter, der kun er fundet i
Rødovre.

Børneattester indhentes
også hos sociale
foreninger
Folketinget har vedtaget en
lovændring af
folkeoplysningsloven, der
medfører, at de
folkeoplysende foreninger har
pligt til at afgive en erklæring
om, at de indhenter
børneattester.
Erklæringen er en betingelse
for, at kommunalbestyrelsen
kan yde tilskud eller anvise
lokaler efter
folkeoplysningsloven.
Erklæring en gang om året
Erklæringen skal afgives én
gang årligt til den kommune,
som foreningen er
hjemmehørende i.
I henhold til lovgivningen er
kommunen ikke lovmæssig
forpligtet til at indhente en
årlig erklæring om, at de

frivillige sociale foreninger,
der modtager § 18 støtte,
indhenter børneattest.
Ens vilkår
Men det har Social- og
sundhedsudvalget netop
besluttet, at vi skal – så der er
ens vilkår uanset, hvor en
forening modtager
kommunale tilskud fra. Så det
udvides til også at gælde de
frivillige sociale foreninger i
Rødovre Kommune, der har
med børn under 15 år at gøre,
og som modtager støtte efter §
18.
Dette indebærer, at
foreningerne en gang årligt i
lighed med de folkeoplysende
foreninger skal indsende en
erklæring om indhentelse af
børneattester til Rødovre

Grundlovsfest

Der var knapt hundrede
deltagere i årets
grundlovsfest på
Rødovregård, men i følge de
frivillige, som solgte øl, vand
og pølser, var indtægten den
samme som i fjor, hvor flere
deltog. Her er et lille indtryk
fra festen, som var velsignet
med en dejlig sol og god
musik fra Hvidovre
Harmonika-Venner. Talerne
var partiets næstformand
Nick Hækkerup og Rødovres
folketingsmedlem Morten
Bødskov.

Politik

Nu kommer regningen for skattelettelserne
Af Morten Bødskov, MF for
Rødovre.
I disse dage indledes
budgetforhandlingerne i
regioner og kommuner om
næste års budgetter. Det
gælder i Rødovre og i Region
Hovedstaden. Det bliver et
drama af besparelser.
Borgerne vil nu se, at det ikke
passer, når Lars Løkke påstår
at regningen er betalt. Den
kommer først nu i form af
store besparelser på
velfærden til børn, ældre og
syge.
Hvis nedskæringerne skal
stoppe skal Danmark have en
S-ledet regering.
Rammerne for de
kommunale og regional
budgetter fastlægges i den
såkaldte økonomiaftale. I
øvrigt den største enkeltsag
der er til behandling i
folketingets finansudvalg.
Betydelige forringelser
Aftalen om kommunernes og
regionernes økonomi for 2011
vil betyde forringelser i
kernevelfærden. Aftalen
sikrer ikke noget bidrag til
fornyet vækst og
beskæftigelse.
Årsagen til de begrænsede
økonomiske rammer skal
findes i regeringens fejlslagne
økonomiske politik. En
fortsat udhuling af
kernevelfærden betyder, at
stadig flere vil vælge den
fælles velfærd fra til fordel
for private løsninger. Det er
konsekvensen når kommuner
og regioner ikke får
mulighed for at sikre en
tilfredsstillende offentlig
velfærd til rådighed for
borgerne.
Et omdrejningspunkt i
regeringens nedskæringer er,
at aftalen indeholder

betales altså også her af
velfærden – de syge.
Aftalen for regionernes er
langt under det hidtidige
nulvækst i kommunerne i
ikke når de økonomiske
aktivitetsniveau og langt fra
2011 - 2013.
midler i kommunerne er så
regeringens store løfter om
Derfor står der besparelser på begrænset, som tilfældet er
budgettet i Rødovre
med økonomiaftalen for 2011. sundhed i verdensklasse.
Aftalen sikrer en vækst i
Kommune.
Samtidig skal der sikres en
hensigtsmæssig udvikling på behandlinger på sygehusene
på 3 procent i 2011, hvilket er
Vil sikre en anden vej
det sociale område. Aftalen
lavt set i forhold til tidligere
Et nyt S-ledet flertal vil en
indeholder en række tiltag,
år. Sammenlagt har
anden vej. Vi vil sikre
der skal forsøge at dæmme
regionerne således i 2011 fået
kommunerne et årligt beløb
op for udgiftsvæksten,
to mia. kr. af de fem mia. kr.,
alene til demografi og
hvilket er positivt.
der er afsat i perioden
stigende udgifter bl.a. på
2011-2013. Dermed er der lagt
socialområdet. En sikring af
Problemer med
op til yderligere nedgang i
det nuværende serviceniveau udgiftsvæksten
aktiviteten i 2012 og 2013.
er dog ikke tilstrækkelig. En
Der er problemer med
Konsekvensen af den lave
ny S-ledet regering vil sikre
udgiftsvæksten. Og der er
vækst ramme er besparelser.
egentlige
grund til bekymring for, at
velfærdsforbedringer i
udgifterne fortsætter med at Der er behov for at styrke det
fælles offentlige
kommunerne. Vi vil bl.a.
stige og dermed presser den
sundhedsvæsen, så alle
sikre flere midler til en bedre almindelige velfærdsservice
borgere kan få den
folkeskole og mere
og ressourcerne hertil.
behandling, som de har brug
forebyggelse i kommunerne. Det afgørende er dog, at
Socialdemokraterne har
udgifterne bringes ned uden for på lige vilkår.
længe argumenteret for, at
at hjælpen til udsatte børn og
Lægerne griner
der er behov for et løft af
unge, voksne og
Samtidig med besparelserne
folkeskolen. Vi skal sikre os
handicappede og andre
ruller på Hovedstadens
at alle børn lærer at læse og
udsatte grupper ikke
hospitaler griner lægerne på
skrive og samtidig sikre en
forringes.
privathospitalerne stadig på
iværksættelse af en tidlig
Regeringen har givet
indsats over for elever med
kommunerne en både meget deres vej til banken.
særlige behov.
rigid og stram anlægsramme. Overbetalingen fortsætter, og
regeringen og Dansk
Det hæmmer væksten i
Folkeparti fortsætter med at
Forebygge behov for
dansk økonomi.
splitte en af
specialundervisning
Regeringen spiller således
velfærdssamfundets
På den måde kan vi
højt spil med den
forebygge, at eleverne senere økonomiske vækst. Risikoen kronjuveler; den fri og lige
adgang til sundhed.
får behov for
er, at det spirende opsving
Aftalen om kommunernes og
specialundervisning og
kvæles, hvis kommunerne
regionernes økonomi er
begrænse de stærkt stigende strammer for hårdt op på
endnu et bevis på forskellene
udgifter til
deres anlægsaktiviteter, og
i dansk politik. VKO sender
specialundervisning. F.eks.
det til trods for, at der ifølge
regningen for de
kan brugen af
Dansk Byggeri er masser af
ufinansierede skattelettelser
undervisningsassistenter, en ledig kapacitet i bygge- og
videre til børn, ældre og syge
tidlig læseindsats og
anlægsbranchen.
i form af velfærdsbesparelser.
efteruddannelse af lærerne
S/SF opfordrer til at vi
være med til at vende
Regionerne får også
sammen skulder ved skulder
udviklingen.
sparekniven
bidrager lidt mere på
Indenfor den forebyggende
Regionerne får også
arbejdsmarkedet og til
indsats på sundhedsområdet sparekniven at mærke.
fællesskabet. På den måde
er der også behov for at løfte Region Hovedstaden har
området. En ændret
allerede udmeldt meget store kan vi undgå
nedskæringerne i velfærden.
kommunal medfinansiering
millionbesparelser på næste
sikre ikke den nødvendige
års budget. Regningen for de
forebyggende indsats. Slet
ufinansierede skattelettelser

Krig eller fred

Krig eller fred - Hvad vælger du?
Danmark er kommet i økonomisk
knibe, dels på grund af bankernes
uansvarlige grådighed og dels på grund
af regeringens fejlslagne politik med
ufinansierede skattelettelser til de
rigeste.

Af Grethe Kujack medlem
af kommunalbestyrelsen
Rundt om i landets
kommuner sker der nu
fyringer af ansatte, heraf
mange indenfor børne- og
ældreplejen, ligesom Sankt
Hans hospital skal fyre 2oo,
og dermed rammes de
allersvageste i samfundet,
nemlig de psykisk syge. Vi
har ikke råd til velfærd mere
- men har vi råd til at føre
krig?
Danmark er i krig, og det
koster de danske skatteydere
milliarder af kroner
Først var der krigen i Irak,
hvor regeringen fulgte efter
USA som en dikkende
lammehale, for at forsvare
USA's olieinteresser. Og det
uden et FN mandat, der først
kom meget senere.
En hensigtsmæssig
terrorforskrækkelse gjorde
beslutningen lettere.
Skulle fjerne diktator

Påskuddet til at gå i krig var,
at fjerne en diktator. Hvis vi
skulle fjerne alle diktatorer i
hele verden ville vi få travlt,
og slet ikke have soldater
nok.
Men nu er det jo heller ikke
alle diktatorstater, der har
olie. Vi kan da gå i krig mod
Irak og Afghanistan, mens vi
lader de afrikanske lande i
fred, ligesom vi lukker
øjnene for brud på
menneskerettigheder i Saudi
Arabien.
Vi glemte, at det var grupper
i Saudi Arabien, der betalte
og udklækkede al-Qaeda. Vi
lukker også øjnene for at
Israel øver stats terrorisme
ved at myrde andre landes
borgere og begå sørøveri
samt kidnappe mennesker,
ligesom de besætter og
undertrykker et andet lands
borgere.
Men vi har valgt at gå i krig
mod Irak, hvor der er kastet

bomber ned, der har været
med til at dræbe og lemlæste
børn kvinder og gamle
mennesker. Ud over død og
lemlæstelse har vi ødelagt
vandforsyninger og
elektricitetsværker. Vi har
jaget millioner af mennesker
på flugt. I demokratiets navn
har vi været med til at
mishandlet fanger i
fængslerne og gjort livet
vanskeligere for almindelige
mennesker.
Forarmeret uran
Desuden har vi brugt det
såkaldte forarmede uran i
bomber, raketter, granater
og projektiler fordi det kan
gå gennem beton og
klippegrund. Men dette
uran er med til at give kræft,
og lægerne har oplevet et
stor stigning i kræfttilfælde,
ligesom børn bliver født
vanskabte og sikkert vil blive
det mange år fremover, fordi
forarmet uran er hundredvis
af år om at blive ufarligt.
Afstødningsmiddel
Det er lidt i stil med det
afløvningsmiddel som
amerikanerne brugte i Viet
Nam , og hvor der den dag i
dag stadig fødes børn uden
hjerne, mund og øjne eller
med vanskabte lemmer,
Hvor er
menneskerettighederne
henne for disse børn? Og har
vi været bedre end kemiske
Ali?
Folk der ellers levede
fredeligt side om side, hader
nu hinanden og den ene
religiøse gruppes tilhængere,
kan ikke færdes på den
anden religiøse gruppes side,
fordi man har delt byerne op
mellem sig.

Krig eller fred
Dyrt for danske
skatteydere
Så den danske omsorg for at
bringe demokrati til Irak, har
sat sine spor i hele
befolkningen men ikke for
det gode. Og demokratiet ?
Det er længere væk end
nogensinde. De danske
økonomiske investeringer
har heller ikke givet det
forventede afkast. Så krigen
her har været dyr for de
danske skatteydere.
og katastrofal for det irakiske
folk. Det er et skoleeksempel
på, hvad det koster at bringe
den amerikanske civilisation
ud til andre lande.
Man kan spørge sig selv som
Cicero cui bono – for hvem til
gavn?
Afghanistan ligger endnu
længere væk fra Danmark og
har en kultur og traditioner
der ligger milevidt fra den
danske mentalitet. Også her
har lille Danmark valgt at
traske i hælene på storebror,
for også her at forsvare USA's
olieinteresser nemlig
olieledningen gennem
Afghanistan. Selv om den
officielle forklaring hedder, at
vi skal fjerne Taliban og

bekæmpe terrorisme.
Jeg troede egentligt at det
danske folk var et fredeligt
folk, der var venskabeligt
forpligtiget i de Forenede
Nationer ligesom jeg troede,
at det var den danske
regerings erklærede mål at
opretholde gode,
venskabelige forbindelser til
andre lande ikke at bekrige
dem.

afghanske folk og den har
infiltreret den afghanske hær
og politi.
Desuden har den flydende
grænser til de
omkringliggende lande hvor
af især Pakistan støtter med
våben og frivillige.
Krige de koster som bekendt
mange penge.
Det ved vi også her i
Danmark,hvor vi kunne
bruge de milliarder, der
Lykkedes ikke for
smides ud på at slå andre
Sovjetunionen
mennesker ihjel bedre, både
Det lykkedes som bekendt
herhjemme men også
ikke særlig godt for
humanitært i u landene.
Sovjetunionen, da de
Afghanerne skal selvsagt
prøvede at fjerne Taliban for
også bruge mange penge til
at holde fundamentalismen
våben for at bekrige os. Dem
væk fra randstaterne, fordi
skaffer de ved at frembringe
USA dengang støttede
endnu mere opium og
afghanerne og havde indsat
heroin, end de gjorde før,
Taliban. De samme som nu
stoffer som de sælger i de
skal fjernes og som vi er med vestlige lande, der nu
til at bekæmpe.
oversvømmes af ulovlige
Og alle og enhver kan sige at stoffer, og hvor der skabes
det er en umulig opgave, som endnu flere misbrugere.
vi heller ikke kan vinde.
Det samme sker i
Fordi modstandsbevægelsen Afghanistan, hvor det er
har dybe rødder i
blevet lettere af få stofferne.
befolkningen i familierne og i og hvor der også skabes
klanerne
mange flere misbrugere. Det
Modstanden er rodfæstet i en er sidegevinst ved krigen.
national religiøs kultur i det

Kampagnedagen den 29. maj trak godt med folk til gratis
øl og pølser ved Tyren på rådhuspladsen.

Går ud over den
danske ungdom
Krigen går også ud over dele
af den danske ungdom
omend de selv har valgt at gå
i krig. Formentlig er de også
klar over faren. Men det
rokker ikke ved, at flere
ganske unge vender hjem i
en kiste, mens andre bliver
lemlæstede for resten af deres
liv mens endnu andre bliver
psykisk syge. Kort sagt
ganske unge mænd og
kvinder får ødelagt resten af
deres liv. Ligesom det går ud
over deres familier.
Man kan også spørge sig selv,
hvem gavner denne krig?
Måske våbenindustrien der
udtænker den ene mere og
mere raffinerede måde, at slå
andre mennesker ihjel, og
som tjener styrtende med
penge, men gavner den
andre?
Måske det var på tide, at vi
trak vore soldater hjem og
koncentrerede os om at yde
humanitær hjælp rundt om i
verden. Det var vi berømte
for engang. Lad os blive
kendt for det igen, og ikke for
at slå ihjel.

Aktivitetskalender
Den 21. August kl. 13 - 15: Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 23. August kl. 18: Gruppemøde og FU på rådhuset.
Den 24. August kl. 19: Møde i skolegruppen i AOF-huset
Den 24. August kl. 19 møde i beskæftigelsesudvalget Gunner 28
Den 26, august kl. 19: Budgetmøde på Rødovregård
Den 28. August kl. 13 – 15 Tovemøde ved Netto i Kærene
Den 30. August kl. 19: Bestyrelsesmøde.
Den 4. September kl. 13 - 15 Torvemøde ved rådhuset
Den 9. September kl. 19: Årsmøde på Rødovregård
Den 13. September kl. 19: Møde i skolegruppen i Gunner 28
Den 13. September kl. 19: Gruppemøde på rådhuset
Den 18. September kl. 11 -13: Torvemøde ved Fakta på Valhøjs
Alle
Den 20. September kl. 18: Gruppemøde-FU på Rådhuset
Den 23. September kl. 19: Redaktionsmøde på Skodborgvej 3
Den 27. September kl. 19: Bestyrelsesmøde Gunnekær 28.
Den 2. Oktober kl. 11 – 13: Torvemøde ved Netto i Kærene
Den 4. Oktober kl. 18: Gruppemøde på rådhuset
Den 9. Oktober kl. 11 – 13: Torvemøde på Islev Torv
Den 11. Oktober kl. 18: Gruppemøde og FU på rådhuset.
Den 25. Oktober kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

Nyt fra
AOF
Rødovre
Så er efterårets program
husstandsomdelt.
Programmet er fyldt med
masser af spændende kurser,
foredrag og arrangementer –
blandt andet om børn og
familie ”kun for kvinder” og
så lægger Søren Dahl fra den
radio-kendte Café Hack vejen
forbi Rødovre.
Som noget nyt tilbyder vi
kurser i hverdagsjura, hvor
vores jurist gennemgår de
hverdagsproblemer, vi ofte
kommer ud for.
Kriminalreporteren Arne
Møller holder fire foredrag om
”Æresdrab”, ”Demokrati eller
islamisme”, ”Kronvidnet og
kriminalreporteren” og sidst
men ikke mindst ”Kan en far
elske det barn, han dræber?”
I samarbejde med Café
Palermo holder vi foredrag om
Italiens fantastiske vine, hvor

AOF’s skoleleder Jan Kongebro
er klar med et nyt
efterårsprogram
der også bliver mulighed for at
smage på de kulinariske
oplevelser, Café Palermo kan
byde på.
Udover vores faste
motionshold kan vi også som
noget helt nyt tilbyde
undervisning i Zumba Fitness,
ligesom vores traditionelle
byvandringer med Allan
Mylius Thomsen stadig er med
i programmet.
Klik ind på vores hjemmeside
aof-rodovre.dk og se de mange
forskellige og spændende
tilbud, og hvor du samtidig
kan tilmelde dig de enkelte
arrangementer.

Budgetmøde
den 26. August
Så er det igen tid til et medlemsmøde om næste års
budget. Borgmesteren og forvaltningen har fremlagt et
budget for 2011 med meget store besparelser, men også
effektiviseringer, som skal give besparelser på driften over
årene.
Det er derfor vigtigt, at medlemmerne møder op, så vores
kommunalbestyrelsesgruppe kan få nogle guidelines for
hvor, der skal hives forslag ud af budgettet, og om andre
forslag skal ind. Ligeså skal vi finde frem til, om vi igen
skal søge at lave et bredt forlig.
Erik Nielsen vil gennemgå det fremlagte budget, men også
hvordan den økonomiske udvikling har været siden
budgettet blev fremlagt i juni.
Budgetmødet foregår kl. 19 den 26. August kl. 19 i
Kostalden på Rødovregård.

Vinduerne på Milestedets
skole udskiftes
Vi har jævnligt talt om vinduerne mod Roskildevej på
Milestedets skole.
Og det er dejligt, at der er afsat knapt ½ mio. kr. i dette
års budget til udskiftning af vinduerne mod Roskildevej
på skolen.
Vinduespartiet mod Roskildevej ved østtrappen og
vinduespartiet mod syd ved
Hovedtrappen, er tidligere blevet udskiftet.
Vinduespartiet ved hovedtrappen mod Roskildevej blev
afstivet, så det kunne holde
nogle år, men vinduerne er nu så dårlige, at de står foran
en udskiftning.
Udskiftningen sker i september - oktober i år.

Udgivelsesplan for
Socialdemokraterne
i Rødovre 2010
Nr. 5
Den 23.9.: Redaktionsmøde
Den 7. 10.: Deadline.
Den 12.10: Til trykning.
Den 14.10.: Til distribution
Nr. 6
Den 25.11.: Redaktionsmøde.
Den 9.12.: Deadline.
Den 14.12.: Til trykning.
Den 16.12..: Til distribution

Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
*Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.dk
Hovedkasserer:
*Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv
3648 0677 / lotto7@milestedet-net.dk Kontingentkasserer/
Medlemsansvarlig:
Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19
3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
*Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
* John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@dbmail.dk
*Jean Jensen, Valhøjs Alle. 90.3.
tlf. 30616217/ jlj@kts.dk
* Dler Colnadar. Maglekær 10, 1.
36471530 /colnadar@hotmail.com
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
30325450 / lalbrecht@webspeed.dk
Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
22911720 / joersby@webspeed.dk
*På valg i 2011
Bestyrelsessuppleanter:
Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12
51180288 / corepetersen@hotmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihajas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk

Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D
21729440/ hanne@banolu.com
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10 bsb@os.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Socialdemokratiets mødelokale: Gunnekær 28, 1
3672 5610 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
23661599 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 bh@e-posthus.dk
Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / mb@e-possthus.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5
36411181/ steen@e-posthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19
44922654/ lenedue@e-posthus.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 3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DUI Rødovre
Gunnekær 28, 1
Lis Olesen, Jyllingevej 177
3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre: Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Bladet Socialdemokraterne i Rødovre
Helge Møller, Skodborgvej 3
36709480/ helgemoeller@mail.tele.dk

