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En herlig grundlovsdag
Der var gang i fadølsanlægget,
da partiet holdt sin
traditionelle grundlovsfest.
Der var nemlig på trods af det
generelt kolde og våde
sommervejr høj solskin, som
bekom de lidt over 100
deltagere vel.
Musikeren Nis P. underholdt
de mange deltagere mellem
grundlovstalerne, som blev
holdt af vores
folketingsmedlem Morten
Bødskov og gæstetaleren
Jesper Holm, formand for 3F,
Hovedstaden Nordvest.
Foto Finn Gade Ærø
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Leder
Normalt skriver jeg selv lederne her i bladet, men voers
formand Helle Thorning Schmidt har netop skrevet en
kronik i Jyllandsposten. Den er så god, at jeg her vil bringe
et uddrag:
For mindre end tre måneder siden sagde Lars Løkke
Rasmussen fra Folketingets talerstol, at vi havde lagt krisen
bag os. Opgaven var løst, sagde statsministeren.
Samme dag viste de nøgne tal, at Danmark havde haft
negativ vækst i to kvartaler i træk, og at vi dermed teknisk
set var i recession. I stedet for at skabe mere velstand bliver
der skabt mindre. Det var også den dag svært at være
imponeret over statsministerens analyse. Det er imidlertid
ikke første gang, at Lars Løkke Rasmussen har afblæst
krisen. Allerede i foråret 2010 bekendtgjorde han, at det nu
lysnede. Ligesom Anders Fogh skråsikkert bekendtgjorde,
at Danmark ikke var i recession i efteråret 2008, og at vores
største udfording var, at vi kommer til at mangle
arbejdskraft. Allerede dengang sagde jeg fra Folketingets
talerstol, at vi ville se arbejdsløshed igen.
Konsekvensen af disse alvorlige fejlskøn er naturligvis, at
regeringen har ført en slingrende og uvirksom krisepolitik.
Den har kostet arbejdspladser. Den har kostet velstand.
Alene i 2009 faldt vores samlede velstand med over 5 pct.
Det største fald siden Anden Verdenskrig. Danmark kom
hurtigere i recession end andre europæiske lande og har
haft en hårdere medfart end en række øvrige europæiske
lande. Vi har mistet relativt flere job, og stigningen i
ledigheden har været voldsommere.
Lars Løkke Rasmussen forsøger i øjeblikket at fortælle
danskerne, at alle problemerne kommer udefra. Og ja, det
er rigtigt, at en del kommer udefra. Men det er lige så
rigtigt, at den danske regering med sin slingrekurs og
fejlanalyser har gjort den danske situation værre, end den
burde have været. Da krisen så i 2009 nåede en sådan
styrke, at selv ikke regeringen kunne undgå at få øje på den,
valgte man at bruge den absolut sløveste kniv i skuffen:
skattelettelser. Oveni udbetalte man SP-opsparingen.
Tanken var, at det private forbrug skulle give vækst og job.
Men som mange økonomer og vi socialdemokrater
advarede om, var effekten ringe. Danskerne holdt kloge af
skade på pengene, mens væksten stille og roligt gik i sig
selv. Sidst men ikke mindst: På et tidspunkt, hvor der var
brug for at skabe efterspørgsel og genskabe tilliden til
fremtiden, bremsede man med genopretningspakken helt
op. Den offentlige økonomi blev sat på slankekur. Der blev
uddelt fyresedler og skabt utryghed. Ikke bare i et enkelt år,
men for hele perioden 2011 til 2013.
Alle disse forkerte beslutninger skyldes ikke tilfældigheder
eller en ny statsministers begyndervanskeligheder. De er
truffet på baggrund af grundige overvejelser.
Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik bygger på en
ideologi, der konsekvent underkender de økonomiske
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sammenhænge, der har gjort Danmark til et af verdens
rigeste lande. Det gælder samarbejdet mellem
arbejdsmarkedets parter. Trygheden for den enkelte.
Samspillet mellem offentlige investeringer og private
virksomheder.
Nu står vi ved en ny skillevej i vores økonomi. Den globale
afmatning betyder, at regeringen ikke længere kan folde
hænderne og regne med, at væksten kommer udefra. USA's
svage økonomi og gældskrisen i Sydeuropa har skabt en
global usikkerhed, som har ledt aktiemarkederne ud i store
fald, og som får forbrugere og investorer til at holde på
pengene.
Dermed falder regeringens krisepolitik igen til jorden. De
store virksomheder har haft flotte regnskaber, og det er
godt for Danmark. Det giver arbejdspladser og vækst.
Men en stærk eksport er langt fra nok til at bringe
Danmark tilbage på sporet, og slet ikke nu hvor
verdensøkonomien står på standby. Uanset hvor mange
gange regeringen har afblæst krisen og indrykket annoncer
med glade budskaber, så har det private forbrug svært ved
at komme i gang. Detailsalget faldt i maj og juni.
Dankortomsætningen faldt i juli. Og arbejdsløsheden er
begyndt at vokse. Vel at mærke inden den aktuelle
holmgang på de finansielle markeder.
Hele påstanden om, at Danmark skulle være inde i et
selvbærende opsving, har med al trist tydelighed vist sig at
være en illusion.
Derfor står regeringen nu i den ubehagelige situation, at
den igen skal indrømme, at den har ført Danmark ned ad
det forkerte spor. Nationalbanken og en række andre
finansielle institutioner har allerede sagt, at væksten i 2011
umuligt kan blive på de 1,9 pct. af BNP, som regeringen
fromt håber. Regeringen vil i forbindelse med
fremlæggelsen af finansloven den 23. august være tvunget
til at nedjustere sit vækstskøn.
Og hvad gør regeringen? Hvad gør man efter 10 år med
ansvaret, hvor man har set Danmark glide ned ad den ene
internationale rangliste efter den anden? Hvad gør man,
når fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og selv
bankøkonomer opfordrer til handling? Man fastholder
stædigt, at der ikke er brug for ændringer i den økonomiske
politik. At mene andet vil være for stort et nederlag.
Men personlig forfængelighed må ikke stå i vejen for at
træffe de rigtige beslutninger for Danmark. Derfor er der
også grund til at påskønne de sprækker af tvivl, som de
seneste dage har sneget sig ind i finansministerens arsenal
af ukvemsord om oppositionen. Således skal ingen blive
overrasket, hvis regeringen i forbindelse med
præsentationen af sit finanslovsforslag pludselig mener, at
der er brug for en vækstpakke.
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Kommunalnyt ved gruppeformand britt Jensen
blot at sige, at der - efter
Brixtofte-sagen - er opstillet
klare regler for, hvad en
kommunalbestyrelse må og
ikke må, og hvor mange
udgifter per person, der må
på hinanden, og ja, ofte skal bruges m.m. I Rødovre ligger
man også have personligt
vi langt inden for de
kendskab til hinanden, når
opstillede rammer.
en aftale skal i hus. Derfor er Spørgsmålet er så blot, om
det også nødvendigt, at
det er rimeligt, at et
kommunalpolitikerne
sensationsblad
engang imellem mødes
(Jantelovsavis) skal sætte nye
under uformelle rammer og rammer for, hvad en
lærer hinanden lidt bedre at kommunalbestyrelse må?
kende - på tværs af partiskel Jeg synes, historien er langt
og holdninger.
ude af proportioner - specielt
Den konkrete historie i
når man ved, hvor
sensationspressen er i øvrigt omkostningsbevidste vi er
behæftet med mange
her i kommunen.
misinformationer og
antydninger. Hertil er der

Har en kommunalbestyrelse
ret til socialt samvær?
realiteterne i og omkring
arbejdet i Rødovre
kommunalbestyrelse, så
ved man, at medlemmerne
yder et utal af arbejdstimer
– ikke mindst ved lange og
seje forhandlinger om bl.a.
kommunens budget.
Og ligesom enhver anden
Spørger man Ekstra Bladet - bestyrelse eller virksomhed,
så er svaret nej! Hvis man
så er et godt samarbejde ikke
altså skal dømme efter
noget, der kommer af sig
avisens fokus på
selv. Tværtimod - der skal
kommunalbestyrelsens årlige arbejdes på sagen. Tillid
sommerudflugt.
opbygges ikke på et kort
Hvis man kender lidt til
møde. Man skal kunne stole

Brugerundersøgelse af skoler
og SFO viser stor tilfredshed
Børne- og Kulturforvaltningen har
gennemført en tilfredshedsundersøgelse
af folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre.
Svarprocenterne er relativt høje. For
forældre med børn i 0-10. klassetrin er
svarprocenten på 47 procent, og blandt
eleverne fra 6.-10. klassetrin er
svarprocenten 73 procent.
Alle elever har haft mulighed for at
svare én gang på
spørgeskemaundersøgelsen, og alle
forældre har haft mulighed for at svare
én gang pr. barn.
Den overordnede tilfredshed er relativt
høj i Rødovre med en gennemsnitlig
positiv bedømmelse på over 70 procent.
Der er høje, positive bedømmelser af
lærerne. Også samarbejdet mellem
lærere, forældre og elever vurderes
generelt positivt.
De positive bedømmelser handler bl.a.
om:
A. forældrenes tilfredshed med
børnenes faglige udbytte af
undervisningen
B. forældrenes tilfredshed med den
faglige kvalitet af undervisningen
C. forældrenes tilfredshed med det
generelle faglige niveau blandt de
lærere, der underviser børnene

D. forældrenes tilfredshed med
kvaliteten af
undervisningsmaterialerne
E. forældrenes tilfredshed med
skolernes indsats for at udvikle
børnenes sociale kompetencer
F. forældrenes tilfredshed med
skolernes indsats for at få børnene til
at føle sig trygge og glade
G. forældrenes tilfredshed med deres
indsats i skole-hjem-samarbejdet og
H. forældrenes tilfredshed med
dialogen og samarbejdet mellem
lærerne og forældre.
Blandt de mindre positive vurderinger
ligger forældrenes mere negative
bedømmelse af trafiksikkerheden
mellem skole og hjem.
Den samlede tilfredshed med
børnenes skole er på 77 procent.
For SFO'ernes vedkommende er 72
procent af forældrene tilfredse med
deres børns mulighed for fysisk
aktivitet i SFO'erne og med indsatsen
for at få børnene til at føle sig trygge
og glade.
Brugerundersøgelsen skal
fremadrettet bruges til at se nærmere
på en række forbedringsmuligheder
på de enkelte skoler og SFO'ere.

Rødovre har fået en
profileringsstrategi
Rødovre står over for en række
udfordringer - en del af dem handler
om den demografiske udvikling
(befolkningens sammensætning).
Kommunen tager derfor en række
initiativer, der skal tiltrække nye
borgere, så der også i fremtiden er en
rimelig balance i borgernes samlede
alders-, uddannelses- og
indkomstfordeling.
Til brug herfor har kommunen
udarbejdet en profileringsstrategi - der
skal sætte positivt fokus på kommune
og profileringsstrategiens fokus er
rettet mod Rødovre som et godt sted at
bo.
Der er gennemført et stort stykke
arbejde med forberedelser og
udformning af profileringsstrategien.
Der er bl.a. udarbejdet to analyser om
Rødovres styrker – én, hvor borgerne i
Rødovre er blevet spurgt, og én, hvor
borgere i hovedstadsområdet (uden
for Rødovre) er blevet spurgt.
Profileringsstrategien sætter fokus på
de kvaliteter, som Rødovres borgere
peger på. Og der tegnes en profil af
Rødovre. I strategien præsenteres der
et idé-katalog med forslag til
forskellige initiativer, der skal skabe
opmærksomhed om Rødovre - uden
for byen.

Christiansborg

Folketingsvalg:
Forandring eller mere af det samme?
Folketingsvalget står lige for døren. Inden for få uger kan vi
få muligheden for at forandre Danmark til det bedre. Med et
Danmark i krise og en regering, der er kørt træt og præget af
indre splid er spørgsmålet til vælgerne: Forandring eller mere
af det samme – som ikke virker?
Af Morten Bødskov,
Rødovres
folketingsmedlem

siden var dansk økonomi
inde i et ”selvbærende
opsving”. Nu er der tale om

Mens den internationale
økonomi er ramt af nye
usikkerheder, er regeringen
uden krisepolitik. Den
internationale uro påvirker
Danmark, og forværrer
krisen for dansk økonomi.
Væksten er negativ.
Arbejdspladserne udebliver.
Arbejdsløsheden fortsætter
med at stige. Omsætningen i
detailhandlen falder. Det er
med andre ord til at forstå, at
regeringen har holdning til
fremtidsudigterne for dansk
økonomi. For et halvt år

et ”moderat opsving, som
understøttes af høj vækst på
de danske nærmarkeder”.
Fejlagtig krisepolitik
Ovenstående lyder måske
lidt tørt, men er en afsløring
af regeringens fejlagtige
krisepolitik. At det ikke går
endnu værre for dansk
økonomi skyldes kun
væksten i vores nabolande,
primært Tyskland og
Sverige. Regeringens
krisepolitik har ikke skabt
vækst, arbejdspladser og

fremgang. De enorme
besparelser som regeringen
med stemmer fra Dansk
Folkeparti gennemfører lige
nu har sat dansk økonomi i
bakgear – i ressicion.
Konsekvenserne af
regeringens fejlagtige
krisepolitik mærker
almindelige familier hver
dag. Flere må se
arbejdsløsheden i øjnene.
Besparelser rammer
børnenes daginstitution og
skole. Og på pjelehjemmet
oplever de ældre at der
bliver længere mellem
rengøringsbesøgene og
gåturene.

optimisme, får vi flere
langtidsledige. Ikke i 2020,
men i 2011. Jo længere vi
venter med at gøre det
nødvendige, jo dyrere
bliver det. Vi vil ikke sidde
på hænderne og vente på,
at væksten vender tilbage.
For hver dag vi venter, taber
Danmark vækst og
arbejdspladser.
Socildemokraternes
vækstplan har derfor tre
trin.

Nye arbejdspladser
Vi åbner et
”investeringsvindue” for
danske virksomheder. 100
procents skattefradrag for
investeringer i maskiner til
og med 2012 skal give
virksomhederne lyst til at
investere i nye
arbejdspladser i hele
Danmark.
Dernæst fremrykker vi
renovering af skoler,
børnehaver, veje mv. for 10
mia. kr. Det skaber private
arbejdspladser. Og det løser
samtidig nogle af de
problemer med nedslidte
bygninger mv., vi skal have
løst før eller siden. Det er
Besparelserne skal
altså investeringer, som
fortsætteFor regeringen
alligevel skal gøres.
synes svaret på krisen enkel: Endelig vil vi skabe en
Besparelserne skal fortsætte. vækstreform for
Konsekvenserne for
erhvervslivet, der forbedrer
almindelige familier
vilkårene for danske
bekymrer øjensynligt ikke.
virksomheder og fremmer
Mere af det samme som har efterspørgslen efter ny
bragt os i krise er svaret fra
teknologi inden for områder
regeringen.
som velfærds- og
Danmark har behov for
sundhedsteknologi, energi
forandring. Vi har behov for og klima, vand og
vækst og arbejdspladser.
bioteknologi.
Kun sammen kan vi skubbe
gang i Danmark igen. Vi skal Uddannelse er det
sikre arbejdspladser her og
vigtigste råstof
nu og sikre de investeringer, Danmarks vigtigste råstof er
der styrker Danmarks
uddannelse. Derfor er det
muligheder for ar vinde
vores vigtigste investering.
kampen om fremtidens
Gennem generationer har vi
arbejdspladser i fremtiden.
bygget vores velstand på én
Vi skal sætte gang i
ting; Uddannelse. Gennem
økonomien. Hvis ikke vi
årtier har der været et
med det samme skaber
lighedstegn mellem mere
beskæftigelse og ny
uddannelse og mere
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velstand. Efter næsten 10 år med regeringen
og Dansk Folkeparti er konklusionen, at
vores unge nu sakker bagud. Vi er ved at tabe
en generation af unge på gulvet.
Der skal satses stærkt over hele paletten fra
folkeskolen til voksen- og
efteruddannelserne. Men vi er også nødt til at
sikre, at danske studerende kommer
hurtigere gennem studierne. Hvis
regnestykket skal gå op, må danske unge
hurtigere ud og bidrage på arbejdsmarkedet.
Studietiden skal ned og kvaliteten op.
Behov for omfattende løft
Efter 10 år med VK-regeringens og Dansk
Folkepartis svigt har Danmark behov for et
omfattende løft af vores: uddannelsessystem
En reform af folkeskolen, der bl.a. med 2
lærere eller undervisningsassistenter i
indskolingen og lektiehjælp sikrer, at alle
børn lærer at læse, skrive og regne i de små
klasser. Stærkere brobygning til
ungdomsuddannelserne med obligatorisk
uddannelsesplan og en ny fleksuddannelse,
hvor de unge kan kombinere uddannelser
eller tage en uddannelse over længere tid.
Praktikpladsgaranti skal sikres gennem
økonomiske incitamenter for arbejdsgiverne,
krav om praktikpladser ved offentlige
udbud, og om fornødent flere
skolepraktikpladser.
Endelig skal unge tidligere i gang på en
videregående uddannelse gennem bl.a.
mulighed for højere SU og lempeligere
adgangskrav ved tidlig studiestart.
Uddannelse er
Danmarks benzin
For Socialdemokraterne er
uddannelse Danmarks benzin og den
vigtigste langsigtede forudsætning for, at vi
kan opretholde sin velstand og velfærd. Det
er derfor afgørende, at det i de kommende år
lykkes at løfte uddannelsesniveauet i den
danske befolkning markant.
De lande som lige nu holder dansk økonomi
i et ”moderat opsving” har valgt at friholde
bl.a. uddannelser for besparelser i deres
økonomiske politik. Hvorfor? Svaret er
enkelt. De ved, at de skal leve af uddannelse
og vinden i fremtiden. VK-regeringen og
Dansk Folkeparti gør i disse år det modsatte.
Milliardbesparelser rammer uddannelse og
forskning. Den gren vi lever af saves nu over.
Folketingsvalget kan komme inden for få
uger. Det er nu vi har chancen for at forandre
Danmark. Spørgsmålet til vælgerne er klart:
Forandring eller mere af det samme - som
ikke virker? Danmark har brug for
forandring.

Kommunal Nyt

Ny daginstitution i Islev
Rødovre knokler for at opfylde pasningsgarantien, og i foråret satte
kommunalbestyrelsen gang i projekteringen af en ny 80 enheders
daginstitution i Islev - på grunden ved Orients klubhus på Vårfluevej.
Der er udarbejdet et konkret forslag. Den nye institution bliver på 683
kvm og placeres på grunden mod nord/øst. På grundens syd- og
vestlige arealer bliver der være legeplads og plads til at kunne opholde
sig ude.
Der bliver fire fleksible grupperum i institutionen, der er udformet som
en vinkelformet bygning. Rummene kan fungere som både
børnehavegrupper og vuggestuegrupper, og alle rum vender ud mod
det grønne opholdsareal.
Indgangen til institutionen bliver fra Vårfluevej, hvor man fra
hovedindgangen mod nord/øst træder direkte ind i husets centrale
fællesrum.
I tilknytning til fællesrummet placeres køkkenet med en køkkendisk, så
børnene kan deltage i madlavningen.
Ved legepladsen anlægges en stor samlende træterrasse med to
sandkasser, der kan skygges med sejldug.
Den eksisterende beplantning suppleres, så man får indtrykket af en
institution, der er placeret i en skov med en lysning til legeplads.
Parkering for personale og forældre samt klubhusets brugere placeres på
Orients del af grunden. Adgang til institutionen sker via fortovet på
Vårfluevej. Parkeringsarealet afgrænses fra Orients opholdsarealer med
trådhegn.
Institutionen koster ca. 18 mio. kr. og tages i brug i september 2012.

Rødovre kommune har
fået ny erhvervspolitik
Rødovre har netop fået en ny erhvervspolitik. Den seneste
erhvervspolitik var udarbejdet i 1998 og forudsætningerne for politikken
var ændret.
Rødovre har derfor udarbejdet en ny erhvervspolitik med udgangspunkt
i kommunens aktuelle situation og fremtiden.
Erhvervspolitikken skal skabe gode vilkår for erhvervslivet, og de helt
centrale mål handler om, at det skal være attraktivt at drive og udvikle
sin virksomhed i Rødovre.
Erhvervspolitikken er koordineret med kommunens øvrige politikere og
og i henhold til kommuneplanen. Der er udpeget fire udviklingsområder
for fremtidig bolig- og erhvervsudvikling.
Erhvervspolitikken har også fokus på, at de nuværende, større
erhvervsområder muliggør udvikling af eksisterende og nye
virksomheder.
Rødovre en del af hovedstadsregionen, og Rødovres erhvervspolitik er i
overensstemmelse med hovedstadsregionens mål og strategi for
erhvervsudviklingen. De overordnede mål for hovedstadsregionen er, at
blive en attraktiv metropol med gode trafikale forbindelser og netværk,
der styrker erhvervsudviklingen set i en global sammenhæng.
Erhvervspolitikken har seks temaer:
. Bolig- og erhvervsudvikling
. Erhvervsområder
. Infrastruktur
. Arbejdsmarked og vækst
. Fremme iværksætteri
. Virksomhedsservice
Der udarbejdes konkrete handlingsplaner på baggrund af
erhvervspolitikken. Erhvervsrådet
samt øvrige relevante parter vil blive inddraget i arbejdet.

Debatindlæg
Vores fortov er meget smalt. To
barnevogne kan kun passere hinanden
ved at bruge grusrenden. Vore
rollatorbrugere kan ikke klare sig alene
med fliserne. Vi skal derfor feje gruset
tilbage i grusrenden efter regnskyl, samt
Gode argumenter og faglig viden preller af på
fjerne det græs som trænger ind i
forvaltningspaverne der læser klimahandlingsplanen
grusrenden fra vores græsplæner.
Teknisk forvaltning har ”glemt” at
som fanden læser bibelen., skriver formanden for
andelsboligforeningen Voldumvej 19-63, Ingeniør Leif etablere en sædvanlig beskyttende
kantsten mellem gruset og græsplænen.
Harring Jørgensen
Ukrudtsbekæmpelsen er derfor et
sisyfosarbejde.
Jeg skrev i november 2010 til
forvaltningen at grusrenden ikke ville kunne holde til
snerydning og at postcykler, barnevogne mv. allerede nu
lavede dybe spor i grusrenden mellem fortovsfliserne og
vores indgangsfliser.
En måned senere erkendte kommunen at grusrenden langs
vore indgangsfliser var en fejl, som skulle rettes. Men
grusrenden i øvrigt skal være med Slotsgrus for at nedsive
regnvand og aflaste kloakkerne.
Fejlen med grusrende ved vore indgangsfliser rettede
forvaltningen først tre måneder senere.
Er det her godt nok efter vores partis målsætninger?
Voldumvej 19-53. Asfalten mellem fortovsfliser og græsplæner er
nu Slotsgrus

Er det komplet umuligt
at råbe teknisk forvaltning op?

Teknisk forvaltnings klimahandlingsplan
2011-2013:
Der står på side 23 i planen, at store regnskyl belaster
kloaksystemet. Asfalten i fortoves bagkant skal derfor
erstattes med ”Slotsgrus”, som er et af flere materialer, der
tillader at ”regnvand trænger igennem og langsomt siver
ned i jorden”. Derved mindskes regnvandet i
afløbssystemet.
Men mine undersøgelser viser at Slotsgrus er en
varebetegnelse, og det forhandles kun af 1 leverandør som
oplyser: Slotsgrus indeholder 50 % mere fint materiale end
lerblandet stabilgrus gør. Slotsgrus nedsiver ikke regnskyl,
og det ”skal lægges med en overhøjde så regnvandet ledes
ud til siden”. Vejvand må ikke afledes til vejnaboer, så det
må til vejsiden - hen over fortovsfliserne og til vejbrøndene.
Alle har sikkert set vandpytter i veje med almindelig
stabilgrus. Hvordan skulle store regnskyl kunne blive
liggende på vores 45 cm. brede fortovsbagkant og langsomt
nedsives gennem nærmest uigennemtrængelig Slotsgrus?
Klimaplanen er på dette punkt, hvad der kan kaldes en
teknisk løgn!
Hvorfor valgte teknisk forvaltning Slotsgrus, som er en til
nedsivning uanvendelig grustype?

Grusrenden efter snefejning. For ikke at ridse bilerne fejes
Sne og grus ind på græsplæner og indgangsfliser

Teknisk forvaltnings
behandling af problemerne
Fra første snerydning i december fjernede snerydningerne
det meste grus fra grusrenden, og der blev 3-5 centimeter
dybe huller i renden. Jeg anmeldte det og skrev frem til i
marts 9 breve til kommunen og kommunen svarede med 6
breve uden at der skete noget væsentligt.
Jeg beviste, at der ikke var nogen mærkbar nedsivning af
Vores fortov i Voldumvej:
regnvand som forudsat i klimaplanen, og beviste at vi og
I efteråret blev luftledningerne i vores gade kabellagt under forvaltningen får væsentlige driftsudgifter til
vores smalle fortovs asfaltbagkant.
vedligeholdelse af grusrenden.
Med begrundelse i klimaplanen blev asfalten erstattet med Forvaltningen svarede slet ikke på indholdet i mine breve
en grus. Under snerydning i december fejede vi gruset væk, men erkendte blot, at der kun var en beskeden nedsivning
som vist på foto nedenfor. Det blev så i marts erstattet med af regnvand. Forvaltningen påberåbte sig at problemerne
Slotsgrus.
var DONGs ansvar, da der ikke var retableret med den

Debatindlæg
forlangte Slotsgrus i grusrenden.
DONG var en elendig undskyldning. Efter Vejloven har
kommunen ansvaret for fortovets brug når fortovet ikke er
afspærret, og det har det ikke været, hvilket jeg fortalte
forvaltningen uden effekt.
Teknisk forvaltning kan altså heller ikke tolke vejloven
korrekt.Vore beboere havde i knap tre måneder et hullet
fortov og gik rundt i grus på indgangsfliser og fortovsfliser
med brug af DONG som ulovlig undskyldning.
Forvaltningen må prioritere kamuflering af egne fejl højere
end den prioriterer at udføre gode løsninger for borgerne.
Efter normal forsikringspraksis, som jeg kender fra egne
ansættelser, er kommunen ansvarlig hvis nogen falder over
en større end 2 centimeter høj kant. Forvaltningen målte i
februar 3-4 centimeter høje kanter i grusrenden uden at gøre
noget ved det.
Jeg oplevede i perioden særdeles lange svar tider på nogle
af mine breve.
Svarer det her til vores partis målsætninger?
Fremtiden:
Forvaltningen fik det politiske udvalg til at vedtage at
bibeholde Slotsgrus i fortovsbagkanter, hvis forvaltningen
ikke mente trafikken talte imod bevaringen.
Glemte forvaltningen at fortælle udvalget, at Slotsgrus slet
ikke nedsiver regnvand, og at Slotsgrus driftsmæssigt er
meget dyrere end asfalt grundet vanskelig snerydning og
ukrudtsbekæmpelse?
Vi hænger så foreløbigt på det besværlige Slotsgrus, men
den sag bliver varm efter hvert snefald.

Der er nu fliser mellem fortovsfliserne og vores
indgangsfliser, men
Slotsgruset fungerer slet ikke selvom regnen har blotlagt
lidt større sten
Der ligger lige nu grus på fortovsfliserne og græsset breder
sig ind i grusrenden, det kan kun holdes standset med
ROUNDUP.
DONG skulle oprindeligt gratis have genskabt vores
fortovsasfalt. Vi havde da sluppet for de allerede oplevede
gener og vi og forvaltningen havde sparet fremtidige
driftsudgifter.
Jeg synes ikke vore repræsentanter i Teknik og
Miljøudvalget har været opmærksom nok her. Man er jo
ikke blot medlem fordi der skal være medlemmer. Man bør
også prøve at forstå sagernes indhold generelt og ikke
blindt følge forvaltningens interesser, hvis der er andre
meninger.

Der er betydeligt flere fodgængere på vores fortov end der
er cyklister i gaden. Cyklisternes ubenyttede sluser ved
bump vil forvaltningen absolut bevare, men fodgængerne
kan ikke hjælpes.. Forvaltningens prioritering i gaden er
uforståelig for mig som teknikker.

Svar fra næstformand i Teknik-og Miljøudvalget, Steen Skriver Rasmussen:

Undertegnede kan godt forstå dine fustrationer, men her
er min udlægning af sagen.
Du kontaktede mig om jeres problem, og vi aftalte at vi to
skulle mødes på åstedet, hvor jeg besigtigede
forholdene og forstod dine bekymringer. Jeg aftalte med
dig, at jeg skulle spørge til sagen på næstkommende mode
I Teknik og Miljøudvalget.
På udvalgsmødet blev sagen drøftet, og jeg kom med de
bekymringer jeg havde I forbindelse med jeres problemer,
og spurgte om det, underlag, Teknisk Forvaltning havde
leveret ville kræve en løbende velligeholdelse af
grusstykket. Det mente forvaltningen ikke, at der ville
blive nogen problemer med.
Vi fik samtidig af vide, at vi I udvalget havde godkendt
Klima handlingsplanen 2011-2013, som bl.a. siger, at der
skal lægges grus I stedet for asfalt de steder, hvor det er
muligt, for at regnvandet kan synke ned. Så forvaltningen
har simpelthen fulgt den plan, som kommunalbestyrelssen
har besluttet.
Du har bebrejdet mig, at jeg ikke kontaktede dig om, havd
der var blevet besluttet på det omtalte udvalgsmøde. Det
skulle jeg nok have gjort, men jeg mente, at det var rigtigst
at gå kommandovejen. Og da Teknisk Forvaltning
åbenbart blot havde fulgt en
kommunalbestyrelsesbeslutning, så mente jeg, at så var
den ikke længere.
Sluttelig synes jeg at det må stå for dig regning at det ikke
er kompetente mennesker, som sidder i Teknik-og
Miljøudvalget.
Steen Skriver Rasmussen
Næstformand i TMU

Per Biener 70 år

AOF’s	
  formand	
  fylder	
  70
I hele sit voksne liv har
AOF’s formand i Rødovre,
Per Biener været medlem af
Socialdemokratiet med start i
Vanløse, Frederiksberg,
Brøndby, Greve og igen
Frederiksberg. Inden han i
1997 og hans hustru Birgit
fandt deres smørhul og
flyttede til
Schweitzerdalsstien 41 i
Rødovre. Her kan man
hverdag se den store mand
gå tur rundt om
Schweitzerdalsstien med sin
lille svenske gårdhund.
Nu fylder han 70 år.

som helt ny borger, men
stillede op for at fylde
partiets liste ud. Senere blev
han valgt ind i bestyrelsen,
hvor han var sekretær og
senere næstformand . Og da
han tidligere havde været
kasserer i AOF i Greve i flere
år, var det oplagt at indstille
ham til formandsposten i
AOF efter Gunnar
Andreasen.

Ikke altid lige let
Det har ikke altid været lige
let at være AOF-formand
med udskiftning af
skoleledere og flytninger,
Altid brandmand
men nu ser det lyst ud igen
Han fastholder sit
med en effektiv skoleleder i
formandskab for AOF, men
Jan Kongebro og nye lokaler
besluttede i foråret, at der
i Gunnekær 70. De indvies
skulle nye kræfter til i
fredag den 19. August fra kl.
partiet, hvorfor han på
13 – 16, hvor man samtidig
generalforsamlingen trak sig kan få mulighed for at hilse
som næstformand. Helt vil
på fødselaren.
han dog ikke give slip på
For egen regning kan jeg
partiarbejdet, så han lod sig sige, at jeg har haft et
opstille og blev valgt til
virkelig godt samarbejde
suppleant til bestyrelsen.
med Per, specielt gennem
Per Biener har hele sit
hans år som næstformand i
arbejdsliv været ansat som
partiet. Altid til at stole på og
brandmand ved
optimistisk, når jeg var
Frederiksberg Brandvæsen, pessimistisk, så jeg er meget
hvor han startede i 1963. Her glad for, at han stadig vil
var han i mange år
påtage sig arbejde for partiet,
tillidsmand og gik på
nu som suppleant.
pension den 1.12.04 som
overbrandmester.
Samme favorithold
Dertil kommer, at vi har de
Kredsformand
samme favorithold i fodbold,
Han var på Frederiksberg
Real Madrid, Arsenal og så
medlem af
vore fælles danske
Socialdemokratiets 3. Kreds, favorithold FCK, som vi ofte
hvor han i mange år sad i
ser sammen i Parken. Det er
bestyrelsen, blev
rart at have en forbundsfælle
næstformand og senere
med alle de Brøndbyfans,
kredsformand.
her på Vestegnen. Et stort til
Som tidligere kredsformand lykke herfra.
blev han straks bemærket af
socialdemokraterne i
Helge Møller
Rødovre, som opstillede ham Formand
til kommunalbestyrelsen ved
valget i 1997. Han vidste, at
han ikke kunne blive valgt

Nye lokaler til AOF

AOF er flyttet til Gunnekær 70

Lige overfor politistationen bag nogle industribygninger og bag socialforvaltningen ligger AOF’s nye lokaler i Gunnekær 70.
AOF har de seneste år ført en temmelig omskiftelig
tilværelse. Da Milestedets skole blev lavet om til en 10.
klasse skole, rykkede AOF ind i lokaler på den nedlagte
folkeskole. Så blev Ungdomsskolen også flyttet til
Milestedet. Så var der ikke mere plads til AOF, og man
måtte flytte til Foreningshuset. Her blev man efter nogle
år uenige med den daværende ledelse i Foreningshuset
om prisen for brug af lokaler, hvorefter man lejede sig
ind på Højnæsvej 77. Da en af AOF’s store kunder i år
sprang fra en aftale, blev huslejen på Højnæsvej for høj,
og AOF måtte igen ud og søge efter nye lokaler. Det
blev i en tidligere kontorbygning i Gunnekær 70, hvor
man har brugt sommeren til at indrette sig. Her den 17.
august fejrede man indflytningen i de nye lokaler med
en reception.

Grundlovsfest i solskin
Når man ser på, hvordan sommeren har været
med masser af regn og køligt vejr, så kan de
lidt over 100 deltagere i årets grundlovsfest
tænke tilbage og sige, at der da i hvert fald har
været en dag med strålende solskin.
Der blev lyttet andægtigt på dagens to talere,
Folketingsmedlem Morten Bødskov og
formanden 3F Hovedstaden Nordvest, Jesper
Holm. Ligesom der blev sunget godt med til
Nis P.’s musik.
Som sædvanlig var der et godt salg af ristede
grillpølser, og dejlig kølig fadøl i
sommervarmen.
En god tradition, vi har fået indført.
Foto: Finn Gade Ærø

Aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen
Den 22. august kl. 18: Gruppe-og FU på Rådhuset
Den 25. august kl. 19: Budgetmøde på Rødovregård
Den 27.august kl. 11 - 13: Torvemøde på Rådhuspladsen
Den 29. august kl. 19: Bestyrelsesmøde Kirkesvinget 5
Den 3. september kl. 11 - 13: Torvemøde på Rådhuspladsen
Den 8. september kl. 19: Årsmøde på Rødovregård
Den 10. september kl. 13 - 15: Torvemøde ved Netto i Kærene
Den 19. september kl. 18: FU-og gruppemøde på Rådhuset
Den 24. september kl. 13 - 15: Torvemøde på Islev Torv
Den 26. september kl. 19: Bestyrelsesmøde Kirkesvinget 5
Den 1. oktober kl. 11 - 13: Torvemøde ved Rådhuspladsen
Den 8. oktober kl. 13 - 15: Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 15. oktober kl. 13 - 15: Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 17. oktober kl. 18: Gruppe og FU på Rådhuset.
Den 29. oktober kl. 19: Møde i teknik-og miljøgruppen

Anbefaler-annonce
Vi	
  står	
  overfor	
  et	
  snarligt	
  folketingsvalg.	
  Det	
  betyder,	
  at	
  vi	
  som	
  
sædvanlig	
  vil	
  annoncerer	
  en	
  hel	
  del	
  i	
  Rødovre	
  Lokalnyt.
En	
  af	
  annoncerne	
  vil	
  blive	
  en	
  anbefaler-‐annonce	
  for	
  vores	
  
folketingskandidat	
  Morten	
  Bødskov.
Derfor	
  vil	
  vi	
  i	
  lighed	
  med	
  tidligere	
  benytte	
  mig	
  af	
  navne	
  fra	
  
medlemslisten,	
  fordi	
  det	
  sparer	
  tid	
  og	
  arbejdskraft.
Er	
  der	
  derfor	
  nogle	
  medlemmer,	
  som	
  ikke	
  ønsker	
  at	
  være	
  med	
  i	
  
en	
  anbefalerannonce,	
  så	
  begynd	
  allerede	
  nu,	
  at	
  meddel	
  venligst	
  
dette	
  til	
  formanden,	
  Helge	
  Møller,	
  telefon	
  36709480	
  eller	
  på	
  
mail:	
  helgemoeller@mail.tele.dk	
  eller	
  skriv	
  til	
  ham	
  på	
  
adressen:	
  Skodborgvej	
  3,	
  2610	
  Rødovre.
Man	
  kan	
  selvfølgelig	
  også	
  meddele	
  formanden,	
  hvis	
  man	
  gerne	
  
vil	
  stå	
  på	
  anbefalerlisten.

Meld jer til vores
politiske grupper

Medlemsmøde om budget 2012

Der er varslet store besparelser i det fremlagte budget for
2012. Der er penge nok i kommunekassen, men regeringen
Som	
  bekendt	
  har	
  vi	
  nu	
  i	
  Rlere	
  år	
  arbejdet	
  med	
  politiske	
  
har lagt et servicemål, som ikke må overskrides. Hvis der
arbejdsgrupper,	
  som	
  følger	
  de	
  politiske	
  grupper	
  i	
  
sker overskridelser, bliver kommunerne straffet
kommunalbestyrelsen.
økonomisk. Så selvom der var penge til at udvide driften,
I	
  grupperne	
  diskuteres	
  politik,på	
  de	
  enkelte	
  områder	
  og	
  
kommer	
  med	
  forslag	
  om	
  medlemsmøder.	
  	
  Grupperne	
  står	
  også	
   så skal der spares for at overholde regeringens måltal.
Spørgsmåleet er så, hvor der skal spares. Det kan du være
for	
  at	
  udarbejde	
  emner	
  til	
  vores	
  kommunale	
  arbejdsprogram.
med til at bestemme, hvis du møder op til medlemsmøde
Er	
  man	
  interesseret	
  i	
  at	
  stille	
  op	
  til	
  kommunalbestyrelsen	
  er	
  
den	
  en	
  god	
  idé	
  at	
  melde	
  sig	
  til,	
  idet	
  vi	
  ofte	
  Rinder	
  kandidater	
  i	
  de	
   om budgettet den 25. august kl. 19 på Rødovregård, hvor
borgmester Erik Nielsen vil redegøre for de enkelte forslag
politiske	
  grupper.
Hver	
  gruppe	
  har	
  en	
  tovholder	
  udpeget	
  af	
  bestyrelsen	
  og	
  
til besparelser.
tilknyttet	
  til	
  hver	
  gruppe	
  er	
  et	
  kommunalbestyrelsesmedlem,	
  så	
   Det er selvfølgelig kommunalbestyrelsesmedlemmerne,
grupperne	
  har	
  direkte	
  kontakt	
  til	
  det	
  kommunalpolitiske	
  
der har det endelige ord at skulle have sagt, men
system.	
  Alle	
  grupperne	
  har	
  tilknyttet	
  formanden	
  	
  eller	
  en	
  
medlemmerne kan hjælpe dem på vej. Så mød op og giv
næstformand	
  for	
  de	
  enkelte	
  kommunale	
  udvalg.
din mening til kende.
Er	
  man	
  interesseret	
  i	
  at	
  være	
  med	
  i	
  en	
  af	
  de	
  politiske	
  
arbejdsgrupper	
  så	
  kan	
  i	
  tilmelde	
  jer	
  hos	
  de	
  enkelte	
  tovholdere:
Produktionsplan for medlemsbladet:
Børne-og	
  skolegruppen:	
  Finn	
  Jørsby,	
  telefon	
  22911720	
  e-‐
mail:	
  joersby@webspeed..dk
Miljø-og	
  teknikgruppen:	
  Dorte	
  Hildebrandt	
  telefon	
  36724993	
   Nr. 5. Redaktionsmøde den 22. september
Deadline den 29. september.
e-‐mail:	
  dortehildebrandt@hotmail.com
Til trykkeriet den 3. oktober.
Kultur-og	
  Fritidgruppen:	
  Jan	
  Hylleborg	
  telefon	
  36722984	
  e-‐
mail:	
  jan_hylleborg@hotmail.com
Social-og	
  Sundhedsgruppen:	
  Kirsten	
  Ærø	
  telefon	
  36411860	
   Nr. 6. Redaktionsmøde den 17. november.
e-‐mail:	
  kirsten-‐Rinn-‐aeroe@kabelmail.dk
Deadline den 24. november.
Beskæftigelses-gruppen:	
  Dan	
  Larsen	
  telefon	
  36418301	
  e-‐
Til trykning den 28. november
mail:	
  danlarsen51@gmail.dk

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 /
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Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12
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