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Grundlovsdag blev for første gang fejret inde i Loen på Rødovregård. Der var meget overskyet, og
vejret truede med regn, da arrangørerne mødte op kl. 10. Efter nogen diskussion blev de enige om, at
rykke festen fra gården og ind i Loen. Mange af de over 100 deltagere havde garderet sig med
regnfrakker og paraplyer, som de dog ikke fik brug for, da solen hen over middag brød frem, så man
kunne spise grill-pølserne og drikke en øl eller en vand mellem talerne, som i år var
sundhedsordfører Sophie Hæstrup Andersen, borgmester Erik Nielsen og Morten Bødskov
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Stop al talen om 2020 og arbejdsudbud
Normalt har vi en god dialog med Rødovre-borgerne på
vores torvemøder. Men på sommerens sidste torvemøde
den 23. juni måtte vores torvemødedeltagere tage imod
mange møgfald. ”Hvad er det I har gjort”, ”Hvordan kan I
være det bekendt”, ”hvorfor fører I borgerlig politik”. ”Ja,
vi ved godt, det ikke er Jer, men dem inde på borgen, men
det er alligevel for galt.”
Det var folkets reaktion på den skattereform, som
regeringen indgik med de konservative og Venstre. Vores
medlemmer ville meget hellere have haft, at der var indgået
forlig med Enhedslisten.
Deri er jeg helt enig.
Jeg kan godt se, at en skattereform med et meget bredt
flertal er en god ting. Og på sin vis er jeg glad for, at V og K
fik fjernet ændringerne i beskatningen af folkepensionen.
Hvad er meningen med at lægge sig ud med flertallet af sine
medlemmer, som Socialdemokratiet var på vej til. Vores
toppolitikere skulle se lidt på medlemslisterne, der vil vise
dem, at halvdelen af vores medlemmer er pensionister.
Socialdemokratiet skal ikke pille ved folkepensionen. Gør
man det, bliver der endnu færre, som vil stemme på os.
Seneste måling siger 18 pct. Det er 2 pct. under det hidtil
dårligste valgresultat i partiets historie.
Vi har også fået udmeldelser, dog ikke på grund af
skattereformen, men på grund af dagpengereformen. Det
forstår jeg ikke. Dagpengereformen blev vedtaget af VKregeringen og de radikale. Og da vi indgik
regeringssamarbejde med de radikale, som ikke ville ændre
et komma, måtte S og SF acceptere, at der er flertal imod at
ændre på dagpengereformen. Dog lykkedes det at få de
radikale med på en udskydelse af reformen i et halvt år.
Nu spidser sagen til igen, fordi vi nærmer os nytår, hvor
reformen skal træde i kraft. De radikale står stadig fast på, at
reformen skal gennemføres, og for at regeringssamarbejdet
ikke skal sprænges, forsøger man nu på anden vis at få
afbødet de værste følger.
Sprænges regeringen, så får vi igen en borgerlig regering.
Det er der vel ingen socialdemokrater, som er interesseret i.
Imens sidder V og K og godter sig. Det er ikke dem, der
bliver skældt ud på, selvom de var bannerførere for at få
dagpengereformen vedtaget. Det er os og SF, der får
øretæverne. Det er uretfærdigt, men sådan ligger landet.
Hvad, socialdemokraterne i Folketinget er medansvarlige
for, er bruddet af trepartsforhandlingerne. Hvad ligner det
at skubbe fagbevægelsen fra sig, fordi der kommer en
melding fra Dansk Metal om, at de ikke ville være med til at
sælge en feriedag. Der var masser af andre muligheder for at
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få forhandlet gode aftaler. Og vi skal ikke vente, at vi til
næste folketingsvalg får den opbakning fra fagbevægelsen,
som vi fik ved det seneste valg. Nu kommer regeringen så
og beder fagbevægelsen om hjælp for at afbøde de værste
følger af dagpengereformen. Fagbevægelsen møder
selvfølgelig op, for det gælder jo deres medlemmer. Men det
kunne man sikkert have klaret i de trepartsforhandlinger,
som blev afbrudt.
Det sætter for mig spørgsmålstegn ved partiledelsens evner
til at lytte dels til medlemmerne, dels til folks holdninger.
Kommunikationen fra partiledelsen er også for dårlig. Lige
meget, hvad medlemmerne mener, så får vi at vide, at det,
regeringen vedtager, er god socialdemokratisk politik,
selvom medlemmerne mener det modsatte. Hvorfor ikke
sige lige ud, at vi sidder i en mindretalsregering, og at man
ikke kan føre en ren socialdemokratisk politik, at det drejer
sig om kompromisser. Det er jo sandheden. Som man
kommunikerer fra partiledelsen, så lyder det næsten som i
det gamle DDR.
Regeringen styres af DJØf’ere, som sidder med store
regneark, hvori de putter deres forudsætninger ind og har så
et resultat, som alle har at rette sig efter.
Jeg undrer mig meget over, at man kan se frem til 2020,
selvom man ikke kunne se krisen i 2010 og i 2007, hvordan
skal man så kunne stole på deres tal. I kommunerne lægger
vi budgetter for fire år ad gangen. Men hvert år, når der skal
laves nye budgetter, så er der ændret så meget, at det, vi
regnede med næste år, ikke holder og slet ikke over de fire
år, fordi der hvert år sker så meget ude i verden og ny
lovgivning, som ændre de forudsætninger, der var lagt ind
året før. Hvordan kan man så vide, hvordan det vil gå i 2020.
Det er umuligt at kunne se mere end et eller to år frem.
Folk kan heller ikke forstå talen om arbejdsudbud, når der i
dag og et stykke ud i fremtiden er 160.000 arbejdsløse. De
fleste vil sige, hvad rager det os, hvad der sker i 2020. De vil
hellere vide, hvad der sker til næste år eller i 2014. Længere
går folks fantasi ikke. Det er en anden af årsagerne til, at vi
mister vælgere.
Og får partiledelsen ikke øjnene op for det, så mister vi en
masse borgmesterposter ved kommunevalget til næste år. Så
stop al talen om arbejdsudbud og om, hvad der sker i 2020.
Tal om, hvad der sker til næste år, og hvad der optager
danskernes hverdag.
Og så glemmer jeg helt og aldeles betalingsringen.
Helge Møller
Formand
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Retspolitik

Færre ofre og flere ud af kriminalitet
Regeringen har som en helt central
målsætning, at vi skal have færre ofre
for kriminalitet, og at vi som samfund
skal blive bedre til at hjælpe flere ud af
kriminalitet.
kriminalitet.
Regeringen har som en helt
central målsætning, at vi
skal have færre ofre for
kriminalitet, og at vi som
samfund skal blive bedre til
at hjælpe flere ud af
kriminalitet.

Af justitsminister
Morten Bødskov
Regeringens arbejde med at
forandre Danmark
fortsætter i det kommende
folketingsår, der skydes i
gang den første tirsdag i
oktober. Vi har allerede
gennemført en række af
regeringsgrundlagets
initiativer, men der er fortsat
masser at tage fat på.
Et af de mere spændende
tiltag bliver den nye
flerårsaftale om
kriminalforsorgen, som skal
forhandles på plads i
forbindelse med finansloven
for 2013. Her vil det mest
centrale fokusområde være,
hvordan vi får flere ud af

Skovmoseskolen
opretter STU forløb
I Rødovre visiteres årligt 14
unge til en Særligt
Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU),
som pt. foregår udenfor
kommunen.
Nu har Børne- og
skoleudvalget netop
behandlet et forslag om, at
Rødovre opretter

Forebyggelse
Det handler først og
fremmest om forebyggelse,
så vi sætter ind hurtigt, når
unge er på vej i den forkerte
retning. For dem, der
allerede er i gang med en
kriminel løbebane, handler
det om, at vi bliver langt
bedre til at forhindre
tilbagefald til ny
kriminalitet. Desværre viser
vores erfaringer, at netop
risikoen for at falde tilbage i
det kriminelle miljø er
betydelig.
Går på to ben
Vores retspolitik går på to
ben. På den ene side har vi
en hård kurs mod de hårde
kriminelle og bandemiljøet.
Der skal være klare og
hurtige konsekvenser ved
Egne STU-tilbud på
Skovmoseskolen fra august
2012.
Skovmoseskolen er helt
naturligt anerkendt for
stærke kompetencer
indenfor det
specialpædagogiske og
specialfaglige felt og skolen
har et stort netværk i
kommunerne i
Storkøbenhavn. Med
oprettelse af STU-tilbud på

lovovertrædelser, og den
organiserede kriminalitet
skal konstant mærke presset
fra politi og
skattemyndigheder. På
denne anden side skal vores
retspolitik hjælpe dem, der
søger en reel udvej fra
kriminalitet. Vores mål er
færre ofre for kriminalitet.
Når vi skal se på fremtiden
for kriminalforsorgen har vi
mange muligheder i spil.
For at nedbringe
tilbagefaldet til ny
kriminalitet kan det være
relevant at straffe klogere.
Alternative straffe har vist
sig at være med til at
nedbringe tilbagefaldet for
nogle gruppe af kriminelle.
Ved at udvide brug af bl.a.
samfundstjeneste og
fodlænke kan vi altså straffe
klogere og dermed
nedbringe tilbagefaldet.
Samtidigt skaber vi mere
plads i vores fængsler, der i
disse år oplever et meget
stort pres på kapaciteten.

afsoning. Det handler fx om
uddannelsesmuligheder,
som allerede med dette års
finanslov blev styrket. For
nyligt har vi hørt, at
erfaringerne med coaching
af indsatte har skabt gode
resultater med at få flere
kriminelle ud af kriminalitet.
I en ny flerårsaftale vil vi
derfor have fokus på
kompetenceudvikling af de
indsatte.
Tiden efter afsoning i
fængsel kan være svær for
nogle løsladte. Måske
mangler de en bolig, et
netværk eller har svært ved
at forsørge sig selv. Det er
vigtigt at undgå, at løsladte
ender i ny kriminalitet, fordi
der ikke er den fornødne
hjælp på den anden side. Vi
skal derfor se på, hvordan vi
kan styrke samarbejdet med
kommunerne, så der sikres
sammenhæng i indsatsen
under afsoning og efter
løsladelse.
Fremtidens kriminalforsorg
handler om, hvordan vi får
Forberedelse til
færre ofre og flere ud af
løsladelse
kriminalitet. Regeringen vil
Afsoning i et fængsel skal,
fremlægge sit samlede
udover at være en straf, også udspil forud for
være en forberedelse til
finanslovsforhandlingerne
løsladelse. Vi skal blive
til efteråret, og det er mit
bedre til at anvende
håb, at det lykkes at samle et
afsoningen til at udvikle de
bredt flertal i Folketinget
indsattes kompetencer, så de bag en flerårig aftale.
er bedre rustet til livet efter
	
  
Skovmoseskolen, kan skolen
videreføre sine stærke
kompetencer. Samtidig kan
skolen bidrage til stor
kvalitet i STU-tilbud.
STU-tilbuddet på
Skovmoseskolen bemandes
med læreruddannet
personale, pædagoger og
pædagogmedhjælpere. På
STU-tilbuddet vil der også
være tilknyttet en
kontaktlærer, som bliver den

gennemgående
ressourceperson under hele
STU-forløbet.
Skovmoseskolen regner
med at STU-tilbuddets
normering skal være 12
unge. Skolen starter i dette
efterår med 6-8 unge.
Tilbuddet kan udvides ved
behov, og der er mulighed
for at tilkøbe madordning og
fysioterapi.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Nye ideer til udvikling
af Viftens cafeområde
IRødovres udbudsstrategi er der overvejelser om en mulig
konkurrenceudsættelse af kantinedriften og i kommunens
profileringsstrategi beskrives, at et vigtigt element i
skabelsen af et rigt hverdagsliv i Rødovre, er etablering af
caféer og restauranter. Hertil kommer ideerne om et
Kulturelt Kraftcenter, der også indeholder forslag til
etablering af café/restaurant på området mellem Rådhuset
og Kulturhus Viften.
Kultur- og fritidsudvalget har netop drøftet et
principforslag til skabelse af en kombineret café/restaurant
og personalekantine ved Kulturhus Viften. Tanken er, at en
café/restaurant og personalekantine skal bortforpagtes på

markedsvilkår.
Men en ny café/restaurant kan der skabes et unikt kulturelt
miljø på Rådhuspladsen – et spændende mødested for
borgerne med en yderligere større koncentration af
kulturmiljøet omkring Rådhuspladsen.
Med de nye tanker er der samtidig mulighed for forskellige
kulturelle arrangementer og omdrejningspunkt for
videreudviklingen af et kulturelt vækstmiljø i Rødovres
bymidte.
Tanken med det nye cafeområde er også at sikre service til
de ansatte på Rådhuset med bl.a. service til interne møder
m.v.
Tankerne om et nyt cafeområdet omkring Viften og
rådhuset skal indgå i de kommende budgetdrøftelser – nu
foreligger der et spændende forslag med ideer til at øge
kulturmiljøet omkring rådhuspladsen kombineret med
kantineforhold til personalet.

Natbusserne ændres
Movia har netop orienteret
kommunen om sine planer
med at ændre natbusserne
fra marts 2013. Movia vil i
stedet benytte A-busserne
hele døgnet.
Det er målet, at gøre
natbusbetjening mere enkelt
og attraktivt for borgerne,
fordi man lader de i forvejen
godt benyttede og kendte Abuslinjer køre på samme
ruter døgnet rundt.
For Rødovre Kommune vil
omlægningen af

– torsdag (kl. 24-05).
• Linje 9A vil erstatte linje
83N på Tårnvej nord for
Rødovre Parkvej og vil
natbetjeningen betyde, at
betjene Jyllingevej.
linje 83N nedlægges som
•
Linje 9A vil køre med
selvstændig natlinje og
timedrift nat efter fredag
erstattes med natdrift på
og lørdag (kl. 23-08) og
linje 6A og 9A.
timedrift nat efter søndag
Med det nye forslag til
– torsdag (kl. 24-05) på
natbusnet vil:
strækningen Ålekistevej –
• Linje 6A erstatte linje 83N
Glostrup St.
på strækningen
•
På strækningen øst for
Rødovrehallen –Tårnvej –
Ålekistevej vil linje 9A
Roskildevej.
køre med 20. min. drift
• Linje 6A vil køre med 20.
nat efter fredag og lørdag
min. drift nat efter fredag
(kl. 23-08) og 30.min. drift
og lørdag (kl. 23-08) og 30.
nat efter søndag – torsdag
min. drift nat efter søndag

(kl. 24-05).
• Linje 93N bevares som
selvstændig natlinje, men
reduceres fra 20. min.
drift til 30. min. drift nat
efter fredag og lørdag i
retningen mod Roskilde.
Dette medfører at der i
stedet for 12 afgange nat
efter fredag og lørdag i
retningen mod Roskilde
køres 9 afgange.
• Linje 92N bevares som
selvstændig 23 natlinje
med uændret frekvens.
Natbusændringerne er
planlagt til at starte i marts
2013.

Forskellige vejinitiativer i gang
Forslag til ændring af kryds
ved Rødovre Centrum er på
vej igennem det politiske
system og Teknisk
Forvaltning har undersøgt
mulighederne for at
forbedre trafikforholdene i
krydset Rødovre Centrum/
Tårnvej, og der er
udarbejdet et forslag til en
ombygning af krydset, som
vil forbedre tilkørslen til
Rødovre Centrum fra
Tårnvej.

Krydset ind til centeret skal
ændres – og vil medføre
yderligere drejebaner og
ændring af fodgængerfelter.
Alt sammen med det formål,
at trafikken afvikles godt og
effektivt omkring centeret.
Højnæsvej er en travl vej –
ikke mindst i dagtimerne –
Teknik og miljøudvalget har
netop drøftet muligheden
for – på forsøgsbasis – at
lukke dele af Højnæsvej af
for at sikre, at Højnæsvej

ikke belastes mere end andre
småveje i kommunen. Målet
er, at det ikke skal være
muligt at anvende
Højnæsvej som smutvej, fra
Rødovre Parkvej til Rødager
Alle.
Lige nu er sagen sendt til
undersøgelse hos politiet,
der skal give den endelige
tilladelse til forsøget.
Efter de store
motorvejsprojekter omkring
Rødovre lakker mod enden,

har vejdirektoratet netop
sendt besked til Rødovre
om, at den del af Jyllingevej,
der ligger op til motorvejen
nedklassificeres til
kommunevej og derved
overgår drift og vedligehold
til Rødovre.

Integration

Vi vil ha’ guldet
Undersøgelser viser især praktiske
problemer og mangel på social kontakt
gør, at store dele af den høtkvalificerede
udenlandske arbejdskraft, vi tiltrækker
til landet, hurtigt forlader Danmark
igen
Af Jette Louise Larssen
Det er både rigtigt og klogt
at have focus på de
højtkvalificerede
immigranter, som slår sig
ned i vores land for at udføre
et specialiseret stykke
arbejde. Disse immigranter
er medvirkende til at styrke
virksomhedernes
konkurrenceevne og
vækstmuligheder, og
virksomhederne har dermed
lettere ved at gebærde sig på
de internationale markeder i
den globaliserede verden.
Mange virksomheder har
endda givet udtryk for, at
det er vitalt at tiltrække
udenlandsk arbejdskraft. Det
giver altså penge i kassen,
både for virksomhederne
men også for de kommuner,
hvor immigranterne slår sig
ned med familien. Stort set
alle partier har fået øjnene
op for dette, og der er
igangsat en række nationale
tiltag, som gør det lettere og
hurtigere at tiltrække
udenlandsk arbejdskraft til
Danmark. Reglerne og
administrationen på
området er for nylig blevet
forenklet og ansvaret for
integration af denne
målgruppe er nu forankret
hos kommunen. Rødovre
Kommune har nu pligt til at
give beskæftigelsestilbud til
immigranternes
medfølgende ægtefæller,
hvis dette er ønsket.

Samtidig kan kommunerne
etablere værtsordninger for
udenlandske arbejdstagere
og deres familier, ligesom
kommunerne kan yde
tilskud til en
vejlederfunktion for
udenlandske arbejdstagere
på danske virksomheder.
Forlader Danmark igen
Men undersøgelser viser, at
især praktiske problemer og
mangel på social kontakt
gør, at store dele af den
højtkvalificerede
udenlandske arbejdskraft, vi
tiltrækker landet, hurtigt
forlader Danmark igen.
Problemet for danske
virksomheder er derfor ikke
blot at rekruttere dygtige
udenlandske medarbejdere,
men at fastholde dem.
Ingen integration – Tak!
Som nabo til København har
vi rigtig gode muligheder
for at tiltrække disse
immigranter til vores
kommune, men det kræver
lidt arbejde at fastholde dem
og for at de får et længere
varende ophold i
kommunen.. Først og
fremmest skal vi ikke
integrere immigranterne
(oversættes ”ensrette” i den
Nudanske ordbog). Vi skal
være inkluderende i
Rødovre. Dette gælder i
øvrigt i forhold til alle
etniske minoriteter i

stimulerende. Det klæder
vores børn på til den globale
virkelighed og lærer børnene
forståelsen af sprog og nye
Rødovre. Det er ikke
kulturer. Ideen med
meningen, at mennesker
værtsfamilier er et skridt i
med anden etnisk baggrund
den rigtige retning, og det
end dansk skal rettes ind
ville være givende for både
efter dansk forbillede. Se
immigrantfamilier og
f.eks. på afholdelsen af Skt.
værtsfamilien at indgå i
Hans. Det er jo direkte
sådanne aftaler. I Rødovre
grotesk at fejre
skal vi klæde
afbrændingen af kvinder, og
værtsfamilierne ordentligt
mere groteskt at forestille sig
på. Vi skal foretage gode
immigranter fra
match mellem
kvindeundertrykkende
værtsfamilierne og
lande deltage i en sådan
immigrantfamilierne, og vi
aften. I Rødovre skal vi
skal sikre
inkludere. Vi skal skabe
immigrantfamilierne på den
rammerne for at al
måde bliver introduceret til
nødvendig information. Det
de allerede eksisterende
skal være nemmere at finde
fællesskaber i Rødovre
kontorerne, hvor relevante
Kommune.
blanketter f.eks. for f.eks.
Vi har 110 nationaliteter i
ansøgning om cpr-numre og
kommunen og utallige
arbejds-eller
foreninger, netværk og
opholdstilladelse forefindes.
klubber både for børn og
Endvidere skal der være
voksne. Vi skal gøre det
vejledning i, hvordan der
nemt at finde oplysningerne
anskaffes forsikringer,
på disse foretagender både
boliger, bankkonti og
for virksomhederne,
juridisk hjælp. Det danske
værtsfamilierne og
skattesystem og for den sags
immigrantfamilierne.
skyld vores dagpengesystem
Sproget er ofte en
er yderst indviklet, og især
forhindring eller en barriere
for immigranter kan reglerne
for immigrantfamilierne, og
være svære at følge. Men
vi skal derfor sørge for, at
også danske virksomheder
kommunens hjemmeside
har problemer når den
oversættes i det mindste til
skattemæssige situation skal
engelsk. Flere andre
planlægges for
kommuner er allereder
immigranterne, og hvordan
forbilleder i den retning, og
sikres f.eks. at
Købehnavns Kommune har
virksomhederne opfylder
f.eks. informatio på syv
alle forpligtelser overfor
forskellige sprog på deres
skattemyndighederne?
hjemmeside.
Disse inkluderende tiltag for
Vil noget mere
højt kvalificerede
Netværk, netværk og
immigranter har mange
netværk er på mange
sidegevinster. For det første
områder afgørende for det
har vi masser af andre
enkelte menneskes succes i
internationale sammenhold i
arbejdslivet, fritidslivet og
kommunen, og det vil
privatlivet. Ud i alle
komme alle til gavn, store
klasseværelser er
som små. Det giver frihed,
tilstedeværelsen af
lighed og fællesskab.
fremmede kulturer både

Aktiviteter

Aktiviitetskalender
Den 27. August kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 30. August kl. 19 Budgetmøde med Erik Nielsen på
Rødovregård
Den 1. September kl. 11 – 14: Torvemøde ved Rådhuspladsen
Den 6. September kl. 19 Årsmøde på Rødovregård
Den 8. September kl. 13 – 15 Torvemøde ved Netto I Kærene
Den 10. September kl. 19 møde borne-og skolegruppen I
Gunnekær 70
Den 11. September kl 19 møde I teknik-og miljøgruppen hos
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5
Den 15. September kl. 13 -15 Torvemøde på Islev Torv
Den 17. September kl. 18: Gruppemøde og FU på rådhuset
Den 24. September kl. 19: Bestyrelsesmøde I Gunnekær 70
Den 29. September kl. 11 – 13 Torvemøde ved Netto I Kærene
Den 1. Oktober kl. 13 – 15 Mandagscafe i Gunnekær 70 med
Flemming Ples
Den 6. Oktober kl. 11 – 14 Kampagnedag ved Rådhuspladsen
Den 13. Oktober kl. 11 -13 Torvemøde ved Fakta I Bybjerget
Den 22. Oktober kl. 18 Gruppemøde og FU på rådhuset
Den 27. Oktober kl. 11 – 13 Torvemøde på Islev Torv
Den 29. Oktober kl. 19 bestyrelsesmøde I Gunnekær 70
Den 3. November kl. 11 – 13 Torvemøde ved Rådhuset
Den 17. November kl. 11 – 13 Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 24. November kl. 13 – 15 ved Netto I Kærene
Den 1. December kl. 13 – 15 Torvemøde ved Fakta på Fortvej

Mandagscafe igen den 1.
oktober
Så er det tid til at starte de politiske
Mandagscaféer op.
Vi lægger ud med mandag d. 1. oktober, hvor
Flemming Pless kommer og starter diskussionen.
Flemming er mest kendt som sognepræst ved
Christians Kirke og som flittig debattør med
særlig fokus på etiske spørgsmål.
Men han er også regionsrådsmedlem i Region
Hovedstaden for Socialdemokratiet, hvor han har
beskæftiget sig med psykiatri og sygehuse.
Han er formand for regionens serviceudvalg og
næstformand for videnskabsetisk komite.
Vi mødes som sædvanligt i partilokalet fra kl.
13.00 til 15.00, og der er kaffe/te og hjemmebagt
kage for en tier.
Ingen tilmelding – bare mød op – og tag gerne en
gæst eller to med.
Efterårets øvrige møder i Mandagscaféen er:
Mandag d.5. november med Mette Reissmann,
nyvalgt forketingsmedlem valgt i Region
Hovedstaden.
Og mandag d. 3. december med Jens Kampmann.
Vi håber rigtig mange vil finde vej til vore møder.
Med venlig hilsen
Karen Nilsson, Preben Rølling og Kirsten Ærø.

Budgetmøde den 30. august
Så skal vi til det igen. Der skal indledes forhandlinger om det
kommende års budget. Før vores forhandlere skal mødes med de
andre politiske partier i kommunalbestyrelsen, skal vi selv finde frem
til, hvad vi ønsker af budgettet for næste år.
Det gør vi den 30. august på Rødovregård, hvor Erik Nielsen vil
gennemgå budgetforslaget, hvorefter vi drøfter fremlæggelsen.

Meld jer til vores
politiske grupper
I grupperne diskuteres politik,på de enkelte områder og kommer
med forslag om medlemsmøder. Grupperne står også for at
udarbejde emner til vores kommunale arbejdsprogram.
Hver gruppe har en tovholder udpeget af bestyrelsen og tilknyttet til
hver gruppe er et kommunalbestyrelsesmedlem, så grupperne har
direkte kontakt til det kommunalpolitiske system. Er man
interesseret i at være med i en af de politiske arbejdsgrupper så kan i
tilmelde jer hos de enkelte tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Finn Jørsby, telefon 22911720 e-mail:
joersby@webspeed..dk
Miljø-og teknikgruppen: Dorte Hildebrandt telefon 36724993 email: dortehildebrandt@hotmail.com
Kultur-og Fritidgruppen: John Hedegaard telefon 36412928 e-mail:
johnhedegaard@mail.dk
Social-og Sundhedsgruppen: Kirsten Ærø telefon 36411860 e-mail:
kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelsesgruppen:	
  Dan	
  Larsen	
  telefon	
  36418301	
  e-‐mail:	
  
danlarsen51@gmail.com

Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
*Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
Hovedkasserer:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
*Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12
51180288 / corepetersen@hotmail.com
*Sekretær:Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Aktivitetsformand: Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11,
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
* betyder, at de er på valg i 2013
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 20581168/
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
*Dler Colnadar. Maglekær 10, 1.
36471530 /colnadar@hotmail.com
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
22911720 / joersby@webspeed.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
*På valg i 2013
Bestyrelsessuppleanter:
Pia Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.larsen8@skolekom.dk
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@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, 60663826 /
margit.grenaa@gmail.com
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B, 3670 7641 /
eri.hill@mail.tele.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hanne@banolu.com

Revisorsuppleanter:
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10 bsb@live.dk
Finn Gade Ærø, Espely 7, 36411860, kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Social&ældregruppen:
Kærsten Ærø, Espely 7, 36411860, kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / erik.nielsen@eposthus.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Lunde 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@eposthus.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, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 / mb@epossthus.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
steen@e-posthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/ lenedue@eposthus.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 / mbs@jm.dk
DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej 177,
3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41,
36703117/per.biener@gmail.com

