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Borgmester Erik Nielsen rundede de 60 år

Onsdag den 17. juli, midt i sommerferien, blev vores borgmester, Erik Nielsen fejret ved en reception i
Viften. Om morgenen blev han og hustruen Anne hentet i hestevogn fra rideskolen i Kærene, hvor han i
øvrigt fik en gris “Bacon” i fødselsdagsgave. De blev kørt til rådhuset, hvor der var fælles borgenbord
for de ikke ferierende medarbejdere.
Ved receptionen i Viften var der fyldt med borgmestre fra mange kommuner, der ville lykønske
kommunernes formand med fødselsdagen. Mest glædeligt var det dog at se mange “almindelige”
Rødovre-borgere, som kom for at lykønske kommunens førstemand.
De mange gæster blev beværtet med en stor en stor flot buffet og drikkelse i form af vin, fadøl og vand,
mens gavebordene bugnede med gaver fra nær og fjern.
Der var musikalsk underholdning ved en hyggepianist, James Rasmussens nye “Four Jacks” og Rødovre
Concertband, som Erik fik lov til at dirigere til stor moro for de mange gæster.
At vores borgmester er højt respekteret viste de mange flotte taler, der blev holdt for ham. Han blev
beskrevet som indsigtsfuld, loyal, flittig med politisk teft. Kommunalbestyrelsesgruppens hilsen kom fra
viceborgmester Jan Kongebro, kommunaldirektør Per Ullerichs på kommunens vegne, KL’s
næstformand, borgmester Erik Fabrik, Rødovre Erhvervsforenings formand, Erik Corinth, direktør
Jesper Andreasen, Rødovre Centrum og partiets hilsen af formanden, Helge Møller.

Leder

Nej Tak til lokalråd
De konservative har i Rødovre LokalNyt foreslået, at der
skal oprettes otte lokalråd i kommunen, et for hvert
valgsted. Hvert lokalråd skal bestå af 11 medlemmer,
hvoraf de seks skal vælges direkte uden at stå på lister,
mens fem skal udpeges af grundejerforeninger,
boligselskaber, andelsboligforeninger, idrætsforeninger og
virksomheder. De fem udpegede medlemmer skal afspejle
områdets profil i forhold til boligform samt erhvervs-og
fritidsliv. Lokalrådene skal have en fast kontaktperson I
Rødovre Kommunes forvaltning.
Lokalrådene skal have høringsret til ændringer i
lokalplaner, og de skal kunne indsende forslag til
forvaltningen.
Begrundelsen, som kommer fra de konservatives enlige
kommunalbestyrelsesmedlem Kim Drejer Nielsen, som
begrunder sit forslag med følgende ordvalg: “Det er
desværre blevet sådan i Rødovre, at man ikke ønsker
borgerinddragelse, når der skal diskuteres reelle
lokalpolitiske problemstillinger. I stedet oplever vi
pseudomøder og tomme løfter til borgerne i Rødovre Lokal
Nyt. Erfaringen viser med al tydelighed,
at borgerne bliver stukket blår i øjnene, da man fra politisk
side overhovedet ikke er indstillet
på at blive modsagt."
Man kan jo spørge, hvordan man opstilles til lokalrådene?,
skal man bare gå i borgerservice og sige, at man vil
opstilles? Og hvem skal udpege medlemmerne i
lokalrådene fra boligselskaber og andelsboligforeninger. der
er jo mange af dem i kommunen. Alnene boligselskaber er
der 17 af. Hvad med grundejerforeningerne, dem er der
også mange af, eller idrætsforeninger skal det være
gymnastik, fodbold eller ishockey? Jeg spørger bare.
Efter min mening er både forslag og begrundelse helt ude af
virkeligheden. Rødovre kommune er den næstmindste
kommune i Danmark rent arealmæssigt. Kun Herlev
Kommune er mindre. Det betyder, at der er meget kort vej
til beslutningstagerne. Jeg kan forstå, at der oprettes
lokalråd i de arealmæssigt kæmpestore kommuner som
Thisted. Eller i København, alene i Valby bor der omkring
60.000 mennesker.
Men i Rødovre Nej Tak.
Det er i øvrigt forsøgt med et enkelt lokalråd i 80’erne i
Islev, som skulle være forbillede for at oprette andre
lokalråd. Eksperimentet var en fiasko. Der var ikke brug for
det, og ligesom nu var det enkelte borgere, som gerne ville
have mere indflydelse, som var ildsjæle i projektet.
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Kommunen er simpelthen for lille til 0tte lokalråd.
Når der skal vedtages en ny kommuneplan, bliver der
indkaldt til borgermøder, hvor alle kan komme med
kommentarer og forslag, som tages med af politikere og
embedsmænd. Når der skal laves lokalplaner, bliver disse
sendt ud i høring, hvor enhver kan komme med
kommentarer og forslag. Når der søges om-og tilbygninger,
som virksomheder og enkeltpersoner ønsker lavet, bliver
der lavet nabohøringer, hvis der er tvivl om forslagene vil
kunne genere nogen.
Hvad skal vi så med lokalråd?
De bliver et omsvøbsdepartement, hvor enkeltpersoner,
som ikke mener, de har indflydelse nok, kan komme med
deres indvendinger. Det bliver dyrt, for kommunen skal jo
finansiere lokalrådenes arbejde og møder.
Forslagsstilleren er ene mand for sit parti i
kommunalbestyrelsen og har svært ved at komme igennem
med sine synspunkter. Der skal jo være flertal for dem. Og
det er svært, når man er ene mand. Så det er klart, at han,
og andre der ikke har den store politiske indflydelse, ønsker
at få det via lokalrådene.
At kalde kommuneplanmøder eller lokalplansmøder, som
holdes af kommunen, for pseudomøder og tomme løfter i
Rødovre LokalNyt, viser lidt om, hvor magtesløs den enlige
konservative kommunalpolitiker er. Han kan ikke få sin
vilje politisk, og så vil han have den gennem lokalråd. Den
går ikke.
Det er helt i orden at have en politik og forsøge at komme
igennem med den, men at foreslå lokalråd, fordi man ikke
kan komme igennem med sin politik i
kommunalbestyrelsen, er ikke i orden.
Det er også bemærkelsesværdigt, at det er de to en-mands
partier i kommunalbestyrelsen, V og K, ikke har været med
i de budgetforlig, som de øvrige partier har lavet. De
partier, der er med i budgetforligene, får nogle af deres
politiske ønsker opfyldt. Det gør de partier, som står
udenfor ikke. At de så politisk mener, at de får en bedre
politisk mulighed for at promovere deres egne forslag, er en
anden sag. Man håber jo at kunne få nogle flere stemmer
ved næste valg, når man står udenfor. Jeg tror bare ikke, at
det virker.
Helge Møller
Formand
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Danmark på vej frem
Efter flere år med økonomisk krise satte
vi os for at genrejse økonomien og sætte
kursen mod holdbar vækst og en
fornyelse af vores velfærdssamfund. Med
regeringsgrundlaget lagde vi grunden til,
at det igen kunne gå fremad i Danmark.
Af Justitsminister
Morten Bødskov

omhu have ført Danmark
mere nænsomt igennem
krisen. Det skete som
bekendt ikke. Under VKO
mistede Danmark op mod
170.000 private
arbejdspladser. Vi blev mere
end 5 procent fattigere målt
på BNP. Ledigheden steg
betydeligt og ikke mindst de
unge og kortere uddannede
er blevet hårdt ramt.

Fonyelse	
  af
velfærdssamfundet
Regeringen har haft én
overskyggende dagsorden
siden sin tiltræden: At få styr
på det økonomiske morads,
som vi overtog fra VKO og
skabe fornyet vækst og
beskæftigelse. Krisen er ikke
ovre endnu, men vi kan nu
på nogle af de centrale
indikatorer se, at der måske
er bedre tider på vej:
Ledigheden falder.
Forbrugernes tro på egen
økonomi og fremtiden stiger.
Industrien producerer mere.
Boligpriserne generelt viser
små stigninger. Bilsalget
stiger.

Efter flere år med økonomisk
krise satte vi os for at
genrejse økonomien og sætte
kursen mod holdbar vækst
og en fornyelse af vores
velfærdssamfund. Med
regeringsgrundlaget lagde vi
grunden til, at det igen
kunne gå fremad i Danmark.
Og vi gjorde det med et klart
mål om, at det skulle ske ved
at styrke vores fællesskab og
ved at alle gav en hånd med.

Har	
  holdt	
  hånden	
  
under
beskæftigelsen

Først og fremmest har vi
holdt hånden under
beskæftigelsen ved at
Det	
  går	
  fremad	
  igen
fremrykke offentlige
Flere økonomer ser dette som investeringer, bl.a.
positive takter, som
renoveringer af offentlige
tilsammen kan være tegn på, bygninger og almene boliger
at det nu går fremad igen.
og ved at sætte turbo på den
Udviklingen er et resultat af
grønne omstilling. Det
en ansvarlig regerings
betyder, at ledigheden er
krisepolitik. Den tidligere
lavere, end den ellers ville
regering kunne med rettidig

have været uden vores
initiativer. Vi har omlagt
skatten, så det bedre kan
betale sig at arbejde. Vi har
givet virksomheder
incitament til at investere i
nye maskiner gennem
fordelagtige afskrivninger.
Vi har skabt øget
efterspørgsel efter private
serviceydelser gennem
boligjobordningen. Vi har
gjort det mere attraktivt at
investere i Danmark ved at
sænke selskabsskatten. Ved
siden af alt dette har
lønmodtagerne udvist en
udstrakt ansvarlighed ved at
holde igen med at kræve
lønstigninger, så vores
konkurrenceevne er blevet
forbedret. Fællesnævneren i
alle disse tiltag har været et
konsekvent og vedvarende
fokus på at skabe højere
vækst og beskæftigelse og
dermed sende krisen på
retur.

Helhedsorienteret
og	
  ansvarlig
Vores økonomiske politik er
helhedsorienteret og
ansvarlig. Det betyder, at
mens vi har gennemført
førnævnte tiltag for at sparke
gang i økonomien, så har vi
sørget for, at den offentlige
økonomi ikke er løbet løbsk.
Vi overholder de regler for
offentlige underskud, som vi
er forpligtet til at overholde i
kraft af vores EUmedlemskab. En økonomisk
politik, der skaber tillid til
dansk økonomi aktualiseret
gennem et rekordlavt
renteniveau, som i sig selv er
med til at holde hånden
under tusindvis af jobs.

Ingen	
  
sammenhængende
V-plan
Knap to år er gået siden
regeringen tiltrådte. To år,
hvor vi igen og igen har lagt
øre til hård kritik fra Venstre
om at vores kurs er forkert.
At vores politik ikke skaber
jobs. At regeringen gør det
dyrere at være dansker.
Venstre har selv ikke haft lyst
til at fortælle danskerne,
hvad de kan forvente at få
med en regering ledet af
dem. Vi har spurgt og spurgt,
hvordan de vil få økonomien
til at hænge sammen. Vi har
fået et par brudstykker af
deres politiske program men
ingen sammenhængende
plan.

Har	
  gennemført
brede	
  aftaler
De politiske drillerier og
taktiske krumspring er
desværre blevet det
altoverskyggende i Venstres
kamp mod regeringen. Over
for dette står en regering, der
gennem brede aftaler har
gennemført et omfattende
reformprogram med målet
om at skabe fornyet vækst og
beskæftigelse. Det er vi ikke i
mål med endnu. Det er for
tidligt at erklære krisen for
overstået, men det er trods
alt glædeligt, at vi nu ser en
spirende optimisme blandt
forbrugerne, i erhvervslivet
og på boligmarkedet. Lad os
håbe, at det er begyndelsen
til, at Danmark igen er på vej
frem.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Flot akut beskæftigelsesindsats
hjælper mange ledige i Rødovre
Den borgerlige regering
afkortede retten til dagpenge
til to år lige inden krisen for
alvor brød ud.
Finanskrisen medførte, at
mange almindelige
mennesker mistede deres
arbejde og indfasningen af
den forkortede
dagpengeperiode var alt for
kort.
Den socialdemokratisk
ledede regering greb ind og
justerede i foråret
indfasningen, hvilket betød,
at man forlængede retten til
uddannelsesydelse i seks
måneder for ledige omfattet
af ordingen i første halvår
2013 og for ledige, der mister
retten til dagpenge i andet
halvår 2013.

Herudover vedtoges der
også en midlertidig
arbejdsmarkedsydelse for
ledige, der mister
dagpengeretten efter to år fra
1. januar 2014. Ydelsen
forventes at udgøre 60
procent af dagpengesatsen
for ikke forsørgere og 80
procent for forsørgere.
På den måde vil
indfasningen af en kortere
dagpenge periode ske noget
mere gradvist og noget mere
socialt og anstændigt.
Inden disse initiativer
iværksatte regeringen en
række akutpakker, der
handler om tilbud til alle
ledige om en personlig
jobkonsulent, særlig
uddannelsesydelse og
uddannelse til ledige, flere

jobsamtaler samt en
ekstraordinær indsats på
arbejdsmarkedet for at skaffe
job og akutjob til
målgruppen.
Jobcenterets opgørelse over
Rødovres akut-tal viser, at
Rødovre har en af de bedste
akut-indsatser i
Østdanmark.
Status for Rødovre 1. juli
2013 er:
171 er i job,
uddannelse eller
genindplaceret med
ny dagpengeperiode
efter job i perioden
•

65 er i jobrotation
eller omfattet af
særlig
uddannelsesydelse

•

39 er overgået til
kontanthjælp eller
ingen offentlig
forsørgelse

•

55 er ansat i
seniorjob eller gået
på efterløn

•

21 er sygemeldte
eller på barselsorlov

• 10 er flyttet mv.
Rødovre Kommune har i alt
opslået 194 akutjob.
Jobcentret vurderer også, at
der i 2013 vil være ca. 75
fuldtidsledige på særlig
uddannelsesydelse i andet
halvår 2013 og 50
fuldtidsledige i 2014.
Jobcentret har i forbindelse
med akutpakken gennemført
ca. 300 virksomhedsbesøg i
regionen, som har medført
50 ordinære job samt aftaler
om samarbejde i fremtiden.

Renovering af Fortvej med klimasikring
I foråret besluttede vi en
klimasikring og renovering
af Lørenskogvej – nu er
turen kommet til Fortvej,
hvor Teknik- og
miljøudvalget netop er ved
at behandle en renovering
til omkring 12 mio. kr.
Heraf kan vi få tilskud til
cirka halvdelen af beløbet
– netop fordi vi arbejder med
en klimasikring.

håndtere det, der benævnes
som en 5-års regnhændelse,
før der foretages en såkaldt
kontrolleret opstuvning på
I indledende fase
Projektet på Fortvej er lige nu asfaltarealet på vejen. Det
i de indledende faser, og der betyder med andre ord, at
regnvandet skal nedsive
er ved at blive udarbejdet et
langsomt, så der ikke opstår
skitseprojekt. Det
oversvømmelse. Der
overordnede mål med
etableres derfor faskiner i
projektet på Fortvej er at
sikre en klimatilpasning med hellerne og langs vejen.
Hertil kommer, at vejen
grønne heller langs vejen.
samtidig udformes sådan, at
De grønne heller er
når hellerne ikke kan optage
dimensioneret til at kunne
mere vand, opstuves der

kontrolleret vand på
parkeringsarealerne, der
svarer til en 10-års
regnhændelse. Ved større
regnskyl vil vandet
fortsætte med at stuve op
ud på kørebanearealet, der
samlet set kan håndtere
vand til en 50-års
regnhændelse.

Bedre sikring
af skolevejen
Foruden klimasikringen på
Fortvej planlægges der også
med en bedre sikring af
skolevejen og området
omkring Tinderhøj skole, så
vejen bliver mere sikker og
lettere fremkommelig for
skolebørn – ikke mindst op
til mødetiden, hvor mange
forældre kommer kørende i
biler med skolebørn.

Vi forventer, at projektet på
Fortvej kan gå igang til næste
år. Projektet var planlagt til
2015, men som følge af bedre
tilskudsmuligheder foreslås
det, at projektet rykkes frem
til 2014. Det betyder, at
projektet her skal behandles i
forbindelse med budgettet
for 2014, og dermed indgår
projektet i de kommende
budgetforhandlinger for
næste års budget.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Movias trafikhandleplan er på vej
Movia udarbejder en ny
trafikplan hvert fjerde år, og
de har netop sendt et forslag
til en ny Trafikplan til høring.
I planen beskriver Movia sine
bud på udviklingen i den
kollektive trafik frem mod
2020. Det drejer sig om at
sikre en effektiv og attraktiv
bus-, lokalbane- og flextrafik.
Movia ønsker et tæt
samarbejde med
kommunerne og regionerne
for at sikre en god
trafikudvikling. I planen har
Movia opstillet tre strategiske

mål for deres samlede
aktiviteter og et mål for
Flextrafik.
Movia’s første mål handler
om at øge antallet af
passagerer frem mod 2018.
For Rødovre og de øvrige
omegnskommuner er målet
en passagervækst på 20
procent – svarende til 6 mio.
flere passagerer. Planen
beskriver, at Movia vil sætte
forskellige initiativer i værk,
der handler om kortere
rejsetid på Pendlernettet (S, R
og A-busser), hyppigere

afgange på væsentlige linjer
og ved forbedret
realtidsinformation.
Movia’s andet mål handler
om at øge andelen af meget
tilfredse kunder, hvor den
samlede del af tilfredse
kunder skal ligge på 95
procent. Og det skal ske ved
at sikre effektiv rejsetid,
direkte rejse og brugbar
trafikantinformation.
Movia’s tredje mål handler
om mere grøn, kollektiv
trafik. Movia vil især arbejde
for, at udledninger og støj fra

Årets SSP-strategi

mål og visioner bag
kommunens forskellige
indsatser for en
sammenhængende generel
SSP står for samarbejde
omkring skoler og
mellem: Skole-,
institutioner medvirker til, at forebyggende indsats i
kommunens skoler og
Socialområde og Politi. Og i nye forebyggende indsatser
klubber.
Rødovre har vi en fantastisk sættes i værk, samt at der er
SSP-indsats og tæt
meget kort vej fra problem til Den nye strategiplan er
blevet til på baggrund af
samarbejde mellem de tre
handling. I Rødovre holder
seks workshops, hvor
områder. Denne indsats har
vi bl.a. lokale
relevante
igennem flere får været
netværksmøder for at
samarbejdspartnere fra
medvirkende til, at vi bl.a. i
forebygge problemer.
vores sociale boligområder
SSP ledes af en styregruppe, skoler, politi, boligområder
ikke har de problemer, som
som udvikler en strategiplan og klubber har deltaget. Og
det er input fra disse
vi ser i mange andre
for de kommende års SSPworkshops, der er grundlag
kommuner. Netop fordi vi
samarbejde i Rødovre.
samarbejder tæt og kan
Formålet med strategiplanen for indholdet i den nye SSPstrategihandleplan for 2013.
forebygge en kedelig
er, at den er et godt
Strategiplanen har otte
udvikling.
styringsredskab for det
hovedtemaer: Netværk,
SSP er højt prioriteret i
kriminalforebyggende
koordination, social pejling,
Rødovre, og det tætte
samarbejde. Strategien
uformel social kontrol,
samarbejde i lokalområderne beskriver og definerer også
Integrationsindsatsen i
Rødovre
Igennem nogle år har vi i
Rødovre arbejdet med at
udvikle integrationsindsatsen
– ikke mindst med fokus på
integrationsrådets arbejde.
Der er netop revideret i
rådets sammensætning og
udpegning heraf. Alt
sammen med henblik på at
udvikle indsatsen og sikre et
godt fokus på vores
integrationsindsats.
Integrationsområdet er
organisatorisk forankret i

Jobcentret. Og integration er
et tværgående område,
hvorfor alle udvalg og
forvaltninger arbejder med
integrationsområdet.
Vi har valgt ikke at have en
konkret politik i Rødovre,
men arbejder i stedet med at
integration foregår på tværs
og dermed bliver en del af
alle politiker i kommunen.
Tværgående vidensdeling
skal styrkes
Kommunalbestyrelsen har
efter anbefaling fra

integrationsrådet nedsat en
koordinerende
integrationsgruppe med det
formål at styrke den
tværgående vidensdeling
samt at skabe mulighed for
bredere samarbejde mellem
forvaltninger og afdelinger.
Og gruppen skal fungere som
Integrationsrådets indgang til
forvaltningerne.
I den koordinerende
integrationsgruppe deltager
repræsentanter fra
sundheds-, ældre-,
beskæftigelses-,

busserne mindskes – bl.a. via
nye bustyper. Målet er at
reducere CO2 pr kørt
kilometer med 29 procent og
for NOx og partikler med 75
procent. Den udvendige støj
fra nye busser må i 2020 højst
være 75 dB. Det skal opnås
gennem klimavenlig trafik og
tilpasning af busstørrelser og
lign.
Flextrafik er individuelt
tilrettelagt trafik for bl.a.
borgere med handicap. Her
vil Movia styrke trafikken
frem mod 2020 ved at udvide
den kollektive trafik med et
individuelt og fleksibelt
behov.

risikofaktorer, genoprettende
konflikthåndtering, trivsel
samt dokumentation og
evaluering.
Den nye strategiplan sætter
fokus på en
sammentænkning af tiltag på
skoleområdet og hos Børneog Familieafdelingen.
Det er meningen, at indsatser
og tiltag på disse to områder
skal indarbejdes i
arbejdsgange,
arbejdsgrupper og
handleplaner for det
tværfaglige forebyggende
samarbejde.
Strategiplanen bærer de
mange flotte aktiviteter fra
tidligere videre, så vi også
fremover kan have et godt
SSP-samarbejde i Rødovre.
daginstitutions- og
skoleområdet (i efteråret 2013
indtræder desuden en
repræsentant fra Kultur- og
Fritidsområdet).
Integrationsgruppen følger
op på integrationsområdets
målsætninger. Det er bl.a.
inden for sundheds-, ældre-,
arbejdsmarkeds-, børne- og
unge- samt
børnekulturpolitikken og
retningslinjer for ligestilling.
Der udarbejdes en årlig
status med forslag til nye
indsatser.

Debat

Vi skal kæmpe den
socialdemokratiske
sjæl tilbage

socialdemokratiske rødder
igen.
De tiltag, som man indtil nu
har taget på Christiansborg,
fører til en ny underklasse i
Danmark med et stigende
antal mennesker, som ligger
under fattigdomsgrænsen.
Og den er dikteret af
mennesker, der ligger på
den rigtige side af en
indtægt på over 500.000
kroner om året.
Vi må tage et opgør med
den stigende privatisering
og udliciteringer i det
offentlige, der ikke fører til
andet end stigende udgifter.
Det har vi set både med
privathospitalerne og også
med de mange klinikker
med høreapparater, der er
kommet i de seneste år.

Ny sparerunde på vej?
Der er foretaget massive
vore borgeres rettigheder.
Af Grethe Kujack
besparelser i det offentlige
Enten til at få et arbejde, og
Regeringen har solgt den
forbrug, og det har bl.a. ført
for de unges vedkommende, til 30.000 fyresedler af
socialdemokratiske sjæl ved
at få en lære- eller
at indskrive i
offentligt ansatte. Ligesom
regeringsgrundlaget, at de vil praktikplads. Det er ting,
mange af de tilbageblivende
som vi må prioritere meget
videreføre VK regeringens
bukker under på grund af
højt i valgkampen.
økonomiske grundlag.
stress, og de krav, der stilles
Regeringen har specielt
Det er en af de ting, som vi
til dem.
dundret mod de unge,
nu skal til at kæmpe imod i
Det kan vi ikke som
den kommende valgkamp op arbejdsløse
socialdemokrater
kontanthjælpsmodtagere. De vedblivende leve med.
til kommunevalget.
skal enten arbejde eller have Ikke desto mindre er der i
Denne beslutning har bl.a.
en uddannelse. Men man har den nye aftale mellem KL og
medført, at vort parti nu er
ikke formået at skaffe lærenede på omkring 16 procent
regeringen igen lagt op til en
af det samlede antal stemmer. eller praktikpladser til dem,
sparerunde, der betyder
Det er det laveste tal i mange og der er heller ikke
fortsatte nedskæringer. Når
år. Og det bliver meget svært arbejdspladser til dem.
regeringen siger, at
Det er medvirkende til, at de kommunerne skal bruge 2,4
at overbevise vore vælgere
unge ikke gider politik og
om, at vi stadig fører en
milliarder mindre på velfærd
ikke gider stemme, derfor må i forhold til rammen for i år,
socialdemokratisk politik i
vi sætte ind her.
Rødovre, men det kan lade
betyder det mindre velfærd
sig gøre, når vi bare
samt flere fyringer.
fremhæver dels vore tidligere Ny underklasse i
Rødovre Kommune kan ikke
resultater og dels vore planer Danmark
overleve på besparelse efter
for fremtiden.
Nu er det på tide at vise ude i besparelse, og det kan staten
kommunerne, at vi ønsker en Danmark heller ikke, og det
Ret og pligt
socialdemokratisk politik, og er dit og mit ansvar at sørge
for, at bøtten nu vendes.
Den socialdemokratiske
at vi ikke støtter den
regering har talt alt for meget nyliberalistiske, højredrejede Der skal sættes gang i
om ret og pligt. Som om vore politik, som regeringen fører hjulene, og vi skal have
optimismen tilbage, ellers
borgere ikke for længst har
sammen med de radikale.
ender det galt.
opfyldt pligten. For det har
Men at vi ønsker at komme
de. Nu drejer det sig så om
tilbage til de

Rødovres og træer med sjæl
Socialdemokratiet har i
mange år været det førende
parti i Rødovre. Der er
desværre sået tvivl om vores
position ved det kommende
valg, derfor må vi ud på
barrikaderne og sørge for, at
socialdemokraterne igen
bliver Rødovre-borgernes
naturlige parti.
Vi skal appellere til Rødovres
sjæl. For det at være
Rødovre-borger er ikke kun
et spørgsmål om, at man nu
har bopæl i Rødovre. Det er
et spørgsmål om den følelse,
man har for Rødovre og den
by, vi bor i, og som vi holder
af.
Vi har meget andet end
naturen lige udenfor døren.
Vi har Vestvolden. Vi har
også Landsbyfornemmelse
med ro og godt naboskab i
villakvartererne og desuden
storbyens jag med høj puls
lige i nærheden. Det er alt
sammen en del af Rødovres
sjæl.
Flere og flere familier ønsker
at flytte til Rødovre. Fordi vi
stadig har forholdsvis billige
lejligheder og huse. Men også
fordi de ønsker at nyde godt
af de ting, vi som
socialdemokrater har skabt til
vore borgere i de foregående
år.

Vi har ikke hvilet på
laurbærerne
Vi skal ikke glemme, at
Rødovre var den første
kommune, der indførte
tandretning for alle børn, at
vi indførte udbringning af
mad til kommunens ældre,
og at vi indførte den såkaldte
Rødovre ordning med besøg
hos alle over 75 år.
Alt sammen under en
socialdemokratisk ledet
kommunalbestyrelse.
Og vi har ikke hvilet på
laurbærrene.
Vi har smartness på vore
skoler og tablets til børnene.

Debat
Vi har meget at være stolte
over.
Gode sportsfaciliteter som
håndbold- og skøjtehal,
fodboldbaner, svømmehal
osv. Viften, biblioteker,
parker og gode
daginstitutioner. Jeg kunne
blive ved.
Også det nye tiltag; at vi
planter et træ hver gang, der
bliver født et barn, er en del
af Rødovres sjæl.
Prioriteringer
Men vi skal passe på, at vi
ikke sparer os ihjel i den
kommende tid og ikke tager
os råd til nye tiltag. Vi har
råd til det.
Vi har også meget, som vi
stadig skal nå, for at de
kommende generationer
vedblivende kan have et
godt, socialt liv, ligesom vi
fortsat skal tage hånd om
vore ældre på en
betryggende måde.
Her må der ikke ske flere
forringelser. Det vil
simpelthen være
uanstændigt og i strid med
vore socialdemokratiske
ideer.
Som socialdemokrat har
man selvfølgelig visioner
for den kommende tid – og
ønsker at vi vedblivende
kan sætte dagsordenen for,
hvordan Rødovre skal
udvikle sig fremover.
Vi er stadig et af verdens
rigeste lande, selv om vi i
øjeblikket er i recession.
Vi har råd til velfærd, det
er et spørgsmål om
prioritering.
Det kan lade sig gøre at
fastholde velfærden i
Rødovre, hvis vi tør satse
på, at bruge de penge, der
skal til for at bringe vort
Rødovre ind i fremtiden.
Hvis vi sparer os selv ihjel
ødelægger, vi alt det, vi har
kæmpet for i årevis.

Bak dog op!
Det kunne være rart, hvis vi
socialdemokrater blev langsommere på
aftrækkeren, når det gælder om at kritisere
dem, som i vores parti er valgt til at træffe
beslutninger. Ikke mindst når vi har gode
muligheder for at klare den slags ting
internt.
Af Flemming
Lunde
Østergaard
Hansen, formand
for Børne- og
Skoleudvalget i
KB

Det lader til, at vi
socialdemokrater er
et masochistisk
folkefærd. Vi har
oplevet det mange
gange. Hvis der er
mulighed for, at vi
kan få lidt medvind,
så skal der nok være

en eller anden der
føler sig kaldet til at
komme med en sur
bemærkning, som
journalisterne og
politiske
modstandere så kan
bore i. Vi har senest

set det i forbindelse
med
regeringsrokaden.

Skal give
oppositionen
kamp
Den var vel blandt

andet ment som
startskuddet til en
ny politisk sæson,
hvor regeringen skal
give oppositionen
kamp til stregen.
Noget som vi også
kan bruge lokalt i
vores valgkamp op
til kommunalvalget.
I forbindelse med
rokaden blev der i
sagens natur flyttet
lidt rundt. Der kom
nye ministre til,
nogle forlod
regeringen og der
blev ændret på
enkelte ministeriers
ansvarsområder. Alt
sammen som det
plejer at være.
I stedet for at bakke
op, var der flere
socialdemokratiske
folketingsmedlemme
r, der var helt oppe
at køre over, at 0-6
års området blev
flyttet fra Ministeriet
for Børn og
Undervisning til
Socialministeriet.

Man kan undre
sig
Det er naturligvis
rigtigt, at man kan
undre sig over, at
området skal flyttes,
når det for to år

siden nærmest var
genialt at placere det
sammen med
skoleområdet. Men
kunne
folketingsmedlemme
rne ikke sige det på
et gruppemøde, i
stedet for at gå til
medierne? Det gør vi
andre lokalt, hvis
der er noget, som vi
vil have afklaret.
Som politisk
ansvarlig for børneog skoleområdet i
Rødovre vil jeg i
øvrigt gerne forsikre
om, at der ikke er
børn i vores
kommune, som får
det dårligere af, at
0-6 årsområdet nu er
i Socialministeriet.

Bliv
langsommere
på aftrækkeren
På samme måde som
der heller ikke var
nogle børn der fik
det bedre af, at
området for to år
siden blev flyttet til
det daværende
Undervisningsminist
erium. Også af den
grund kunne det
være rart, hvis vi
socialdemokrater
blev langsommere
på aftrækkeren, når
det gælder om at
kritisere dem, som i
vores parti er valgt
til at træffe
beslutninger. Ikke
mindst når vi har
gode muligheder for
at klare den slags
ting internt uden
pressens medvirken.

Nyt fra EU

EU skal prioritere
kampen mod
korruption
Mafiosoerne lever godt i EU.
Hvert år snydes europæiske
skatteborgere for flere tusinde
milliarder kr. af organiserede
bander. Det er på tide, at EU
slår igen.

Borgerne skal
beskyttes

Det handler om at beskytte
borgerne og den lovlige
økonomi. Alene ulovlig
handel med cigaretter
vurderes at koste
skatteborgerne i EU
omkring 75 mia. kr. om året
i tabte skatteindtægter.
Handel med vilde dyr og
organer anslås at have en
Udnytter
værdi af mere end 100 mia.
globaliseringen
kr.
Kriminelle organisationer Handel med mennesker er
har været rigtig gode til
en anden særdeles lukrativ
at udnytte
forretning for de kriminelle
globaliseringen, det indre bander. I alt vurderes
marked og den
antallet af handlede i EU til
teknologiske udvikling,
at være omkring 880.000.
mens politiet stadig er alt Mange af disse mennesker
for bundet af de
kontrolleres af banderne,
der blandt andet holder
dem fanget i
illegale fabrikker, der
kopierer mærkevarer som
Gucci, Hugo Boss og
Adidas. Mange af dem,
der ender i den situation, er
fattige mennesker, som er
lettet ofre
for organiserede kriminelle.

Er opmærksomme
på problemerne

AF EUparlamentsmedlem
Britta Thomsen
Kriminelle bander tjener
fedt på at snyde, bedrage
og stjæle fra borgere og
myndigheder i EU. Ifølge
en ny rapport har EU ca.
3.600 aktive kriminelle
organisationer, som
tilsammen har indtægter
for mere end 150 mia. kr.
om året. Samtidig vurderes

tabet af skatteindtægter at
løbe op i adskillige tusinde
mia. kr.
Det er simpelthen for groft.
Ligesom vi ikke skal finde
os i store, multinationale
selskaber, der gemmer
penge i skattely, skal vi
heller ikke finde os i
kriminelle bander, der
truer sig til andre folks
penge.

nationale grænser.
Grænseoverskridende
kriminalitet er en tung
opgave at løfte alene.
Derfor skal vi selvfølgelig
samarbejde med de andre
medlemslande. Mere end
70 pct. af aktive kriminelle
bander i EU har
medlemmer fra mere end
ét land.

I Europa-Parlamentet er vi
meget opmærksomme på
problemerne med
organiseret kriminalitet og
korruption. For kort tid
siden vedtog vi derfor en
betænkning, der opfordrer
Kommissionen til at sætte
øget fokus på emnet.
Vi vil blandt andet have
medlemslandene til at øget
politisamarbejdet på tværs
af grænserne. Selvom
Danmark ikke kan deltage
på grund af
retsforbeholdet, så vil øget
fokus på
grænseoverskridende
kriminalitet i EU også
gavne Danmark.

Kend dit valg – en dag med kommunalpolitik!

Så er det igen ved at være tid til at klæde så mange aktive medlemmer som muligt på, således at de kan svare på alle mulige
spørgsmål vedrørende det kommende kommunevalg, når vi står på torvemøder eller i boderne i Rødovre Centrum eller er
sammen med familie og venner. Så sæt kryds i kalenderen ved den 7. september 2013 hvor vi mødes kl. 11:00 i
partilokalerne i Gunnekær 70. Tag børnene med Landsforbundet DUI-leg og virke vil være til stede og vil være
behjælpelige med at passe dem. Forløbet vil være meget lig mødet d 25. maj med opdeling af medlemmerne i grupper som
hver har et KB medlem som torveholder. Efterfølgende vil der ligeledes være diskussion i plenum og endelig vil der som
sidst efter mødet blive tændt op i grillen til pølser med fadøl. Der vil under mødet være borde med kaffe, te, vand,
sandwich og frugt.
S.U. senest den 24. august 2013. Send din tilmeldelse til Dorte på dortehildebrandt@hotmail.com

AOF
Rødovre
har
fået ny
skoleleder

sit liv, med undtagelse af
militærtjenesten hos
gardehusarerne i Næstved.
Jørgen Dam er lige fyldt 63 år
og har en bred
uddannelsesbaggrund
spændende over en
mastergrad i business
Jørgen Dam, som er direktør i
administration (MBA) fra
AOF Daghøjskolen i
Syddansk Universitet, en
Hvidovre samt for AOFJOB
Storkøbenhavn har for nylig diplomuddannelse i ledelse
fra Professionshøjskolen, en
også overtaget ledelsen af
HA i personaleledelse fra
AOF Rødovre.
handelshøjskolen samt en
Han er født i Rødovre i 1950
og har boet i kommunen hele voksenunderviseruddannelse

fra Københavns-Dag- og
Aftenseminarium.
I sine unge dage blev han
uddannet som kommis i
Horsevængets Kolonial og
tog senere både en
merkonomuddannelse samt
en HF-uddannelsen på VUC.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
Den 24. August. kl. 11 – 13: Torvemøde ved Fakta på Fortvej
og ved Fakta i Bybjerget.
Den 26. August kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 5. September: Budgetmøde på Rødovregård
Den 7. September kl. 11 – 15 Aktivdag i AOF i Gunnekær 70
Den 14. September kl. 11-14: Kampagnedag ved
Rådhuspladsen
Den 16. September kl. 18 Gruppemøde og FU på Rådhuset
Den 21. September kl. 13 – 15 : Torvemøde på Islev Torv
og ved Netto i Kærene
Den 23. September kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 28. September kl. 13 – 15: Torvemøde ved Fakta på
Fortvej
og ved Fakta i Bybjerget
Den 5. Oktober kl. 11 – 13: Torvemøde ved rådhuspladsen.
Den 9. oktober kl. 19: Årsmøde på Rødovregård
Den 12. Oktober kl. 11 – 13: Torvemøde på Islev Torv
og ved Netto i Kærene
Den 19. Oktober kl. 11 – 13: Torvemøde ved Fakta på Fortvej
og ved Fakta i Bybjerget
Den 21. Oktober kl. 18 Gruppe og FUmøde på rådhuset
Den 26. Oktober kl. 11 – 14: Valgbrunch på Valhøj skole.
Den 28. Oktober kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 2. November kl. 13 – 15: Torvemøde ved Rådhuspladsen
Den 9. November kl. 13 – 15: Torvemøde på Islev Torv
og ved Netto i Kærene.
Den 14., 15., og 16. November: Boder i Rødovre Centrum

Redaktionsplan
Den 8. august
redaktionsmøde
Den 15. august
Deadline
Den 19. august
Til trykning
Den 10. oktober
redaktionsmøde
Den 17. oktober
Deadline
Den 21. Oktober

Til trykning
Den 21. November
Redaktionsmøde
Den 28. November
Deadline
Den 2 december
Til trykning

Husk budgetmøde
den 5. september
Havestuen på Rødovregård bliver i
kl. 19 den 5. september år rammen
om vores vigtige budgetmøde.
Her vil vores borgmester Erik
Nielsen fremlægge forslaget til
budget for 2014 frem.
Det er et vigtigt budget, idet det skal
vedtages i her valgåret.
Det er også her, vi skal give vore
budgetforhandlere mandat til, hvor
vi kan give os for at få et
budgetforlig. Så mød frem og giv
jeres bud.

Husk også Årsmøde
den 9. oktober
Dette års årsmøde holder vi den 9.
oktober kl. 19 foreløbig på
Rødovregård. Vi ved endnu ike
om, vi har et lokale. Vi vil
annoncere årsmødet i Rødovre
Lokalnyt, hvis det ikke bliver på
Rødovregård. Men noter datoen i
jeres kalender.
Afviklingen af årsmødet bliver
som sædvanlig med tre korte
indlæg fra formanden,
borgmesteren og vores
folketingsmedlem, hvorefter der
er debat.

Fuldt drøn på
valgkampen
Som man kan se af
aktivitetskalenderen er der allerede
nu fuldt drøm på valgkampen med
to torvemøder, næsten hver lørdag.
Der er kampagnedag den 14.
september med gratis fadøl og
pølser ved rådhuspladsen. Der er
valgbrunch den 26. oktober, hvor vi
vil aktivere medlemmerne til at være
med i valgkampen.
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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, Knudsbølvej 33, 22486685 /
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
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