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Besøg på Christiansborg
Der var pænt besøg, da Rødovre/Herlev-kredsen havde indbudt til møde med folketingsmedlem
Morten Bødskov, for at høre om den aktuelle politiske situation og en orientering om, hvad der
allerede nu er planlagt af aktiviteter til det kommende valg. Før drøftelserne gik i gang, var vi på
besøg i det nyåbnede tårn på Christiansborg, hvorfra der er en fantastisk udsigt over København.

Husk årsmødet 25. september kl. 19 på
Rødovregård
Dagsorden:
Velkomst ved formand Helge Møller
Valg af dirigent
Beretnig ved formanden
Kommunal orientering ved Borgmester Erik Nielsen
Landspolitisk orientering ved Folketingsmedlem Morten Bødskov
Debat
Eventuelt

Læs inde i bladet:
Side 2. Leder: Dagpengeproblemet.
Side 3: Forhøring om Irmabyen.
Side 4: Ny
sygedagpengereform.
Side 5. Tilskud til Rødovres
skoler.
Side 5: Hyggeaften med
arbejdersange.
Side 7: Svar fra partiledelsen
Side 8: Temadag om
skolereform.

Leder

Dagpenge-problemet
Jeg tror, at langt de fleste socialdemokrater
gerne vil have forkortet optjeningskravet for at
kunne få dagpenge til et halve år. Men det er
umuligt så længe, vi er i regering med de
radikale. Det er realpolitik.
Derfor er det også helt vildt, at SF sætter en
kampagne i gang, som kun angriber
Socialdemokratiet samtidig med, at SF for ikke
lang tid siden var med til at vedtage
forslaget om at nedsætte en
dagpengekommission. Nu kalder de det for en
syltekrukke. SF ved, at deres krav ikke kan
opfyldes, uden at regeringen må gå af. Hvor
står SF så med deres krav. Som det ser ud nu, så
får vi en Venstre-ledet regering, og så får SF slet
ikke deres krav igennem. Åbenbart er at SFformanden, Pia Olsen Dyhr, så desperat for at
få flere stemmer til SF ved et kommende valg,
at hun hellere vil have en borgerlig regering
end en socialdemokratisk ledet regering.
Det var også Pia Olsens Dyhr, der absolut ville
have en betalingsring omkring København
uden at tænke på konsekvenserne og
uforberedt udslyngede, at det skulle koste 25 kr.
for hver gang, man kørte ind i København.
Straks regnede de borgerlige partiet ud, at det
ville koste 27.000 kr. om året for en borger i
Nordsjælland at køre på arbejde i København.
Den sag skulle vi så stå til mål for i
valgkampen. Det var umuligt at forklare. For
mig at se går Pia Olsen Dyhrs angreb på
socialdemokraterne i dagpengesagen ude
lukkende ud på at hente vælgere fra
Socialdemokratiet og Enhedslisten. Og hørte
man efter, hvad Enhedslisten meldte ud på
deres sommergruppemøde, var partiet ikke nær
så konfrontoriske som SF’erne. Enhedslistens
mål med finanslovsforhandlinger var at
mindske uligheden i samfundet.
De siger dog, ligesom SF, at der er et flertal i
Folketinget for at ændre dagpengereglerne,

Socialdemokraterne
Rødovre
Udgives af Socialdemokratiet i
Rødovre

fordi Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har
meddelt, at partiet gerne vil være med til at
ændre dagpengereglerne. Dette til trods for, at
det var Dansk Folkeparti, der var fortalere for
at forkorte dagpengeperioden og forlænge
optjeningskravet. Nu lyder det fra ham, at de
nye dagpengeregler har vist sig at virke
uhensigstsmæssigt. Det burde han havde tænkt
over, da han troede på, at der efter
beskæftigelesesministeriets beregninger, kun
var 2000 ville falde ud af systemet. Nu viser
det sig, at det foreløbig er 40.000.
Dansk Folkeparti fisker udelukkende i rørte
vande for at hente stemmer især fra
Socialdemokratiet.
Men Dansk Folkeparti vil pege på Lars Løkke
eller en anden Venstremand som statsminister
efter et valg. Det betyder, at der ikke bliver
ændret på dagpengeperioden eller
optjeningskravet bliver ændret, for Dansk
Folkeparti vil bøje sig for Venstre for at få nogle
stramninger på udlændingeområdet. Så det
flertal i Folketinget, SF argumenterer med, er
det samme som at have 10 fugle på taget.
Ifølge det Socialdemokratiet har meldt ud i
forbindelse med finanslovsforhandlingerne,
synes det som om, at der er lagt op til, at både
SF og enhedslisten kan få meget igennem i
firnanslovsforhandlingerne. Man må håbe, at
de såkaldt røde partier vil opføre sig, som om
de fører en realistisk politik, så vi stadig kan
have en socialdemokratisk ledet regering frem
til et folketingsvalg, og ikke en Venstre-ledet
regering her fra efteråret, som vil komme med
forslag om skattelettelser og hårde stramninger
i udlændingepolitikken og en 0-vækst i den
offentlige sektor de første mange år.
Valget kommer til at stå mellem velfærd eller
skattelettelser.
Helge Møller
Formand
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Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Forhøring om Irma-byen
Kommunalbestyrelsen
har netop godkendt
den nye kommuneplan
med fem vigtige
byudviklingsområder.
Et af de første
udviklingsområder,
som kommer i gang - er
byggeriet på den gamle
Irmagrund –
Korsdalskvarteret eller
Irmabyen, som
projektet også hedder.
Det er en
projektudvikler i
samarbejde med
Rødovre Kommune,
der netop har
udarbejdet et udkast til
en masterplan eller en
designmanual.
Ny boligby

Masterplanen viser
planerne for
omdannelse af
erhvervsområdet på
Korsdalsvej til en
boligby med omkring
1.000 nye spændende
boliger eller tæt på
3.500 nye beboere i
området.
Der regnes med en
bebyggelsesprocent på
85 for det samlede
område.
Fra Espelunden
ind i byområdet
Projektet forsøger at
trække en grøn
karakter fra
Espelunden ind i
byområdet og via
forskellige stiforløb
forsøger man at koble

det hele sammen med
en ny stor centerplads
ved Irma-kaffetårnet.
Formålet er at få skabt
et flot landskab og et
stort rekreativt område
med kulturelle og
sportslige aktiviteter
blandt de skønne
grønne områder.
Det er tanken, at
bebyggelsen skal
gennemføres som to
bydele, hvor den
grønne kile snævrer til
og får en bymæssig
karakter ved den
centrale plads, hvor de
mange boliggader
folder sig ud til
forskellige kvarterer
med små tilhørende
kvarterspladser.

Her skal det nye boligområde med 1000 boliger bygges

Forhøring
i fire uger
Med disse mere
konkrete planer for
området følger
løsningen ikke det ene
rammeområde som
beskrevet i
kommuneplan 2014, og
derfor er Teknik og
miljøudvalget gået i
gang med at
gennemføre en
forhøring på fire uger
til et nyt
kommuneplantillæg.
Det hele knyttes
sammen af et
debatoplæg om ’Irma
Byen’, hvor der også er
mulighed for at komme
med idéer og forslag til
ændring af
kommuneplanen.
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inddeles i 3
kategorier:Gruppe
1: Sygemeldte, hvor
omfattet af
der er en klar
forlængelsesreglerne
forventning om, at
skal have et
vedkommende er fuldt
jobafklaringsforløb, der raskmeldt inden for to
kan vare op til 2 år.
måneder fra første
Jobafklaringsforløbet
fraværsdag.
indeholder en
Sygemeldte i kategori 1
individuel,
skal fra 1. januar 2015
helhedsorienteret og
have en minimal
tværfaglig indsats, der indsats fra kommunen.
skal bidrage til at
Gruppe 2: Den
udvikle den syges
sygemeldte ventes
arbejdsevne.Indkomste raskmeldt senere end
n for en person i et
to måneder efter første
jobafklaringsforløb
fraværsdag, og der er
bliver 80 % af
et klart og forudsigeligt
dagpengene for
behandlingsforløb.
forsørgere og 60 % af
Sygemeldte i kategori 2
dagpengene for ikkeskal have en
forsørgere.Sygemeldte arbejdspladsbaseret
indsats med fokus på

Ny sygedagpengereform
Folketinget har
vedtaget en ny
sygedagepengelov,
hvor formålet bl.a. er at
sikre sygemeldte et
forsørgelsesgrundlag
under sygdomsforløb
samt at sikre
sygemeldte en tidligere
indsats, der i højere
grad støtter den
enkelte i at vende
hurtigst muligt tilbage
til arbejdsmarkedet.
Ressourcerne skal
samtidig målrettes dem
der har risiko for at få
en længerevarende
sygedomsforløb.Sygem
eldte der ikke er

og skoleudvalget har
foreslået, at området
som afgrænses af Ved
Volden i vest og af
Slotsherrensvej i syd
Elevgrundlaget på Islev en stigning i børnetallet fremover kommer til at
Skole er for stort og
i og omkring Islev. Det høre til Tinderhøj skole.
derfor arbejder Børne- drejer sig bl.a. om en
Fordelen ved denne
og skoleudvalget netop kommende udbygning ændring er, at det er et
nu med at ændre
på 'SPF-grunden', de
mindre område, hvor
skoledistrikter for Islev mange tilflyttere til den eleverne ikke vil
og Tinderhøj skoler.
nye
få længere til skole i
Skolegrundlaget på
'Danmarksgrunden', og forhold til i dag.
Islev skole er for stort
renovering og
Eleverne skal krydse
og matcher næsten 4
nybygning i
Slotsherrensvej, som er
spor og samtidig er
'Brunevang'.
en bred befærdet vej. I
elevgrundlaget på
Der arbejdes i
dag skal eleverne
Tinderhøj skole for lille. øjeblikket med
krydse Tårnvej, der
Der er mange
forskellige
også er en befærdet vej.
renoveringer og
områdeopdelinger til
Børne- og
planlægning af nye
skoledistrikterne.
skoleudvalget har
boligområder i gang
Omlægningen af
netop sendt forslaget
netop nu i Islev og det distrikterne kan berøre om ændring af de to
vil helt naturligt betyde to områder og Børne-

Forslag om ændring
af skoledistrikter

hurtigt tilbagevenden
til arbejdsmarkedet.
Gruppe 3: Personer
hvor der ikke er en klar
forventet dato for,
hvornår den
sygemeldte ventes
raskmeldt. Det er
personer med en
diffus, uafklaret
sygdom, og det kan
også være personer
med udfordringer ud
over sygdommen. Det
kan bl.a. være sociale
udfordringer, der
skygger for
tilbagevenden til
arbejde.
Sygemeldte i kategori 3
skal have en tværfaglig
og helhedsorienteret
indsats fra kommunen.
skoledistrikter til
høring mhp, at
ændringen træder i
kraft for skoleåret
2015/16.
Vi har tidligere ændret
skoledistrikter i
Rødovre og det er gået
godt. Det afgørende er,
at vi hele tiden er på
forkant og gennemfører
fornuftige ændringer,
når og hvis der er
behov for det. Og
fremtidens mange
tilflyttere til Islev
betyder, at det er
nødvendigt at kigge på
en ændring af de to
nævnte skoledistrikter i
Islev og Tinderhøj.
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Tilskud til Rødovres skoler
Rødovre kommune har altid
været dygtige til at hente
projekt- og udviklingsmidler
hjem til kommunen. Det
gælder inden for alle
forvaltninger og denne gang
er det Børne- og
skoleforvaltningen, der har
sikret fondsmidler til at
udvikle folkeskolen i
Rødovre.
Gruppeformand Britt Jensen
1 mill. kr fra A.P. Møller
Mærsk fonden
A.P. Møller Mærsk fonden har
givet 1 mia. til folkeskolerne i
Danmark og der er forskellige
ansøgningsrunder – Rødovre
kommune har søgt og fået
tilskud fra fonden på 3,94
mio. kr. Pengene skal bruges
til et projekt omhandlende:
Klasseledelse, målstyret
læring og formativ
evaluering. Projektet er en del
af implementeringen af
folkeskolereformen.
Derudover har Rødovre
kommune også fået tilskud
fra Undervisningsministeriet
til

at indgå i et
udviklingsprogram, der
hedder ’nye forenklede Fælles
Mål’.
Projektet skal starte fra
skolestart 2014.
Udviklingsprogrammet er en
del af

•Et pædagogisk
dagskursus i målstyret
undervisning og de
nye forenklede fælles
mål.
•Et opfølgende
halvdagsseminar for
fagteams med fokus på
målstyret undervisning
i fagene.
•En startpakke
bestående af blandt
andet et
planlægningsværktøj
og guider til teams og
skoleledelser.
Følgende skoler skal deltage i
projektet under
Undervisningsministeriet:
Hendriksholm Skole, Islev
Skole, Nyager Skole, Rødovre
Skole, Tinderhøj Skole, Valhøj
Skole og Skovmoseskolen.

Projektets indhold
Undervisningsministeriets
læringskonsulentkorps’
landsdækkende vejledning og
har til formål at styrke
arbejdet med målstyret
undervisning ud fra nye
forenklede fælles mål.
Projektet skal indeholde:
de politiske arbejdsgrupper, så kan man
tilmelde sig hos de enkelte tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Karin Anker, telefon
51887796, e-mail: kglanker@gmail.com
I grupperne diskuteres politik,på de enkelte
Miljø-og teknikgruppen: Dorit Svendsen telefon
områder og kommermed forslag om
41682868, e-mail doritsvendsen@gmail.com
medlemsmøder. Grupperne står også for at
Kultur-og Fritidgruppen: Dan Larsen telefon
udarbejde emner til vores kommunale
36418301 e-mail danlarsen51@gmail.com
arbejdsprogram.
Social-og Sundhedsgruppen: Kirsten Ærø telefon
Hver gruppe har en tovholder udpeget af
36411860 e-mail:
bestyrelsen, og tilknyttet tilhver gruppe er et
kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
kommunalbestyrelsesmedlem, så grupperne har Beskæftigelsesgruppen: Feter Folmer Posgaard,
direkte kontakt til det kommunalpolitiske
telefon 28579123 e-mail Folmerp@gmail.com
system. Er maninteresseret i at være med i en af

Meld jer til vore
politiske grupper

Socialdemokra,sk	
  hyggea2en	
  med	
  arbejdersange!

Vi	
  har	
  været	
  så	
  heldige	
  at	
  kunne	
  engagere	
  2	
  dyg,ge	
  troubadourer	
  ,l	
  at	
  
underholde	
  os	
  lidt	
  med	
  arbejdersangenes	
  historie	
  og	
  desuden	
  vil	
  de	
  spille	
  
og	
  synge.	
  Har	
  man	
  lyst	
  ,l	
  at	
  synge	
  med	
  er	
  man	
  mere	
  end	
  velkommen.
Det	
  kommer	
  ,l	
  at	
  foregå	
  lørdag	
  den	
  25.	
  oktober	
  på	
  Rødovregård.
Hvis	
  man	
  ønsker	
  at	
  deltage	
  i	
  spisning	
  inden	
  musikken	
  er	
  det	
  klokken	
  
17.30	
  og	
  koster	
  50	
  kr.
Vil	
  man	
  bare	
  komme	
  og	
  være	
  med	
  ,l	
  musikken	
  er	
  det	
  klokken	
  19.
Øl,	
  vand	
  og	
  vin	
  sælges	
  af	
  foreningen	
  ,l	
  fornu2ige	
  priser.
Tilmelding	
  skal	
  ske	
  senest	
  mandag	
  den	
  13.	
  oktober	
  på	
  enten	
  mail	
  eller	
  
telefon	
  ,l	
  ak,vitetsformanden	
  Bjarne	
  Sander	
  Andersen.
Mail:	
  bjarne.andersen@cmport.com
TLF.	
  :	
  +4541274045
Hvis	
  du	
  ønsker	
  at	
  betale	
  for	
  spisning	
  inden	
  selve	
  dagen	
  så	
  kan	
  i	
  overføre	
  
,l	
  nedenstående	
  konto.
Reg.	
  5329	
  AL-‐Rødovre
Konto	
  0352062
	
  

Svar fra partiledelsen på generalforsamlingens udtalelse
Kære Helge og
påvirket de politiske
profil, så den er
Rødovre partiforening. muligheder i betydeligt genkendelig og
omfang. Der har været markant. Samtidig er

Nu bliver der et mere
klart fokus på at hjælpe
den enkelte ledige og på

Tak for den henvendelse et stort behov for at
I sendte til partiets
genoprette økonomien

at sikre gode
muligheder for

det selvfølgelig en
understregning af, at

ledelse i foråret.
og stoppe nedlæggelsen partiets styrke i høj grad ufaglærte til at tage en
Henvendelsen har
og udflytningen af gode afhænger af, at der er
uddannelse.
været behandlet i vores danske arbejdspladser. mange medlemmer, der Såfremt I måtte ønske
hovedbestyrelse, hvor
den har indgået i

Det er kerne
socialdemokratisk at

bidrager aktivt. Jeg
en nærmere drøftelse af
håber, at I vil tage aktivt nogle af de emner I

hovedbestyrelsens
drøftelser af den
aktuelle politiske

kæmpe for danske
del i debatten frem mod beskriver i jeres
arbejdspladser, men vi kongressen.
henvendelse kommer
er opmærksomme på, at Herudover har
jeg eller en anden

situation og dermed
partiets situation.

flere initiativer har givet regeringen i slutspurten repræsentant fra
anledning til betydelig op til sommerferien
partiets ledelse gerne

Der er ingen tvivl om, at intern debat i partiet.
landet en stribe flotte
ud til et møde.
det seneste år har været Her ved afslutningen af aftaler, der også hjælper Nu er roen er ved at
et hårdt politisk år. Vi er denne politiske sæson
til at styrke den
sænke sig efter en
meget opmærksomme
på, at der i løbet af året

kan vi dog glæde os
over, at regeringens

socialdemokratiske
profil. Vi har fået sikret

meget travl og til tider
hektisk politisk sæson.

har været store
frustrationer i dele af
partiets bagland. Det

politik har virket. Nye
arbejdspladser og
stigende vækst giver

et ID-kort på
byggepladser, der
styrker kampen mod

Nu er det tid at puste
lidt ud, så vi efter
sommerferien er klar til

tager vi selvfølgelig
alvorligt og lytter til.

grund til ny optimisme. social dumping, vi har
Alene i år er der skabt
givet et markant løft til

I jeres henvendelse
skriver I om
vigtigheden af at holde

20.000 nye private
arbejdspladser og
ledigheden er nu den

behandlingen af psykisk ikke mindst
sårbare og vi har fået
forberedelsen af den
etableret en grøn fond. folketingsvalgkamp, der

fast i de
socialdemokratiske

laveste i fire år.
Som I ved har

Sidst men ikke mindst
har vi fået indgået en

kerneværdier. Her er
der ingen tvivl om, at I
har fat i noget vigtigt.

Hovedbestyrelsen i
gang sat et
programarbejde frem

aftale om en omfattende
beskæftigelsesreform.
Med ønsket om en
Reformen er vedtaget
rigtig god sommer.

Og vi må nok også
mod kongressen ”Alle
erkende, at vi i perioder skal med”, hvor der

at tage fat på nye
politiske opgaver og

nu er rykket meget tæt
på.

efter et tæt samspil med
fagbevægelsen og sikre, Lars Midtiby,

ikke har formået at
skabe en tydelig nok
sammenhæng mellem

skal formuleres nye bud at der nu kommer et
på at bekæmpe den
opgør med Claus Hjort
negative sociale arv. Jeg Frederiksens

vores politik og vores
værdier.

mener, at det spiller
rigtig godt ind i jeres

Eftervirkningerne af
finanskrisen har

ønske om, at styrke den for mange penge på
Socialdemokratiske
meningsløs aktivering.

beskæftigelsessystem,
hvor der blev spildt alt

partisekretær

Temadag Skolereform
Lørdag den 4. Oktober 2014
kl. 9.00– 12.00
Partilokalet Gunnekær 70
Socialdemokraterne i Rødovre inviterer til temadag om Skolereformen.
Med skolestarten i august 2014 lød startskuddet til Skolereformen.
Der er blevet arbejdet på højtryk med at gøre klar til at indføre dele af reformen - allerede fra første
skoledag.
Kom og hør hvad Skolereformen vil – og hvad man i Rødovre gør.
Få lejlighed til at give din mening om reformen til kende.
Tal med andre om hvad der skal til, for at vi kan gøre Rødovres skoler endnu bedre.
Program:
Velkomst – servering af kaffe og brød
	
  Oplæg om Skolereformens intentioner og indhold
ved medlem af Folketinget Annette Lind, partiets undervisningsordfører.
Oplæg om arbejdet med skolereformen i Rødovre ved formand for Børne- og Skoleudvalget
Flemming Lunde Østergaard Hansen.
Hvad skal der til for at vi kan gøre Rødovres skoler endnu bedre? Kom med ideer til KB´s
videre
arbejde med reformen. Drøftelse i grupper.
Fælles opsamling og afslutning.
Tak for i dag
Tilmelding kan ske ved henvendelse til tovholder for Børne- og Skolegruppen
Karin Løngreen Anker på kglanker@gmail.com eller på telefon 51887796.
Vi skal bede om din tilmelding senest den 27. september 2014.
fast i deres valgløfter som
tidligere regeringer. Det er
blevet dokumenteret flere
gange, men adgangen til
Af Flemming Lunde
DR´s dækning var, at på trods af medierne for denne
Østergaard Hansen, formand
regeringens mange løftebrud
kendsgerning har været lukket.
for Børne- og Skoleudvalget.
var HTS blevet mere populær.
For hvorfor ødelægge en god
Ikke noget med at nævne
historie, der bare kan gentages
regeringens mange resultater.
og gentages uden nogle
Også i den statslige
nærmere overvejelser.
mediemastodont var man altså
hoppet på oppositionens spin. Radikale står stejlt
De borgerlige partier med
Det er åbenbart, at et parti
Venstre i spidsen har med stor inden et valg lægger sin politik
succes skabt et billede af, at
frem. Valgets resultat afgør så,
Socialdemokratiet sagde ét før hvad der efterfølgende kan lade
valget men gjorde noget andet sig gøre. Eksempelvis var det
efter valget.
ikke muligt for
Socialdemokratiet og SF at få
Selvforskyldt
ændret den dagpengereform,
Det er i medierne blevet en
En del af miseren er
som, på initiativ af Dansk
”sandhed”, at regeringen har
brudt en masse løfter. Det kom selvforskyldt, nemlig at S, SF og Folkeparti, er blevet indgået før
RV brugte adskillige dage i
valget af de Ra borgerlige
endnu engang til udtryk for
toppen
af
et
hotel
på
Amager,
i
partier, herunder RV. Det
nylig, da DR havde fået lavet en
stedet
for
umiddelbart
efter
radikale Venstre har stået stejlt
meningsmåling der viste, at der
valget
at
fortælle,
hvad
på sit. Skulle Socialdemokratiet
nu er et flertal af vælgerne som
regeringen havde af planer.
på den baggrund have holdt sig
mener, at Helle ThorningDet ændrer imidlertid ikke ved, ude af regeringen? Ville det
Schmidt (HTS) gør det godt
at partierne i den nuværende
have været bedre for de
eller rigtigt godt som
regering
har
holdt
lige
så
meget
statsminister. Hovedbudskabet i

Stop løftebrudssnakken

arbejdsløse og de
udfaldstruede? Nej vel.
Det er rigtigt, at regeringen bare
kunne have indført en
betalingsring rundt om
København. Det ville der være
flertal for sammen med
Enhedslisten. Men ville det
være en god idé, når stort set
alle var imod? Det tror jeg ikke.
Stå op mod mytedannelser
Nogle gange kan det være en
dyd at lytte til, hvordan
stemningen er blandt de
borgere, virksomheder og
kommuner som bliver berørt af
mulige ændringer.
Vi bør som socialdemokrater,
selvom det kan føles som en
kamp mod vejrmøller, stå op
imod mytedannelser, hver gang
vi møder dem. Det gælder også,
når det drejer sig på påstande
om løftebrud.

Sundhedsbehandling i verdensklasse - for alle.
Af Morten Bødskov,
medlem af folketinget

For socialdemokrater har
retten til fri og lige adgang til
et sundhedsvæsen i
verdensklasse altid været en
ledetråd. Derfor har
regeringen stødt og sikkert
udbygget vores
sundhedsvæsen. Senest er
der sikret en ny stor bevilling
til psykiatrien, så vores
psykisk sårbare kan få en
ekstra og bedre hjælpende
hånd.
Mens SR-regeringen har
fokuseret på at styrke vores
fælles sundhedsvæsen leger
særlig partiet Venstre igen
med tanker om at
privathospitalerne skal spille
en større rolle.
Konsekvensen af denne leg
har vi allerede set nok af. Der
er ikke behov for mere
overbetaling af private
hospitaler. De penge vi har
skal bruges til at styrke vores

fælles sundhedsvæsen.
Derfor har SR-regeringen
lanceret en ny stort og

ambitiøs sundhedspolitisk
strategi. Målene er klare.
Flere danskere skal overleve
en kræftsygdom, kroniske
sygdomme skal opdages
tidligere, de praktiserende
læger skal styrkes,
patienterne skal inddrages
mere i egen behandling, og
kvaliteten i sundhedsvæsnet
skal løftes.
Hovedoverskrifterne
Det er hovedoverskrifterne i
regeringens
sundhedsstrategi 'Jo før - jo
bedre' I strategien opstiller
SR-regeringen mål frem mod
2025 for patienter med kræft
og kroniske sygdomme.
På kræftområdet er
målsætningen, at tre ud af
fire kræftpatienter skal være
i live fem år efter, de har fået
en kræftdiagnose. I dag er
det godt halvdelen, der lever

fem år eller mere.
Og for patienter med
kroniske sygdomme er
målene at reducere antallet
af akutte indlæggelser og
andelen af genindlæggelser
af KOL- og diabetespatienter med 20 procent.
Det svarer til 6.000 færre
akutte indlæggelser på
sygehusene.
Det skal ikke være sådan, at
danske mænd med en kort
uddannelse og en lav
indkomst lever 10 år kortere
end andre. Ej heller skal det
være sådan, at chancen for
at overleve en kræftsygdom
er lavere i Danmark end i
landene omkring os.

-"
1,1 milliarder
kroner til bedre kvalitet i
behandlingen på
sygehusene. Pengene skal
bruges på at måle kvalitet på
blandt andet behandling,
rengøring og infektioner
blandt de indlagte. Det skal
også undersøges, hvor
sygehusene kan lære noget
af hinandens arbejdsgange.
-"
1,1 milliard
kroner bliver afsat til de
praktiserende læger, der skal
have bedre muligheder for at
opdage kræft- og kroniske
sygdomme. Heraf skal de
800 millioner kroner gå til at
bygge nye
"superlægecentre".

Invisterer 5 mia. kr.
Derfor investerer SRregeringen nu 5 milliarder
kroner til at styrke vores
fælles sundhedsvæsen. Kort
fortalt betyder strategien:
-"
Et tilbud om
et årligt sundhedstjek til
udsatte grupper for at
opdage sygdomme som
diabetes, lunge- eller hjertekar-sygdomme tidligere.
-"
1,5 milliarder
kroner til bedre behandling
af kronisk syge. Det skal især
komme personer, der lider af
KOL, gigt og diabetes til
gode. Antallet af
diabetespatienter stiger med
fem procent om året, og den
udvikling vil regeringen
gerne vende.
-"
1,1 milliarder
kroner til en bedre
kræftbehandling. Det skal
blandt andet gøres nemmere
for de praktiserende læger at
henvise folk med
kræftsymptomer til
undersøgelser på hospitaler.
Det er regeringens mål, at 25
procent flere skal overleve en
kræftsygdom.

Kritik fra de borgerlige
De borgerlige partier har
vanen tro kritiseret SRregeringens nye strategi for
at være "uambitiøs". Ét
mangler de bare at forklare:
Når de vil have 0-vækst i
den offentlige sektor, hvor
skal der så spares, så de både
kan finde pengene til at
betale for SR-udspillet OG de
tiltag, de selv ønsker at
forbedre det med? Det
holder ikke.
Vi kender alt for godt
konsekvenserne af de
borgerliges forslag om 0vækst i velfærden.
Besparelser på velfærden, et
sundhedsvæsen i
tilbagegang og indtog af
privathospitaler. Den vej skal
vi ikke. Vi skal investere i et
bedre sundhedsvæsen. Det
gør regering nu. Valget er
dermed klart.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender:

Børne- og Skolegruppen

Den 31.8. kl. 10-12 uddeling af materialer til
omdeling i partilokalerne Gunnekær 70
Den 6.9. kl.10-12: Torvemøde på rådhuspladsen
Den 13.9. kl 12-14 : Torvemøde ved Fakta i
Bybjerget
Den 20.9 kl 10-12: Torvemøde ved Netto i Kærene
Den 22. 9. kl. 18: Gruppe-FU-møde på rådhuset
Den 25.9. kl. 19: Årsmøde på Rødovregård
Den 26.9. kl. 11-14: Kampagnedag ved
rådhuspladsen
Den 29. 9. kl 19 Bestyrelsesmøde i partilokalerne i
Gunnekær 70
Den 4. 10. kl. 10-12: Skolekonference i
partilokalerne Gunnekær 70
Den 4. 10. kl. 12-14: Torvemøde på Islev Torv
Den 11.10. kl. 13 - 15: Torvemøde ved Fakta på
Fortvej
Den 20.10 kl. 18: gruppemøde/FU på rådhuset
Den 25.10 kl. 13-15: Torvemøde ved Netto i
Kærene
Den 25.10. kl. 17.30: sang-og hyggeaften på
Rødovregård.

Vi har holdt vores første møde efter
sommerferien. Her talte vi om det forestående
budget 2015 og om afholdelse af temadagen den
4. oktober 2015 (se andetsteds i bladet).
De næste møder er planlagt til at finde sted den
20. oktober 2014 og den 19. januar 2015.

Der skal spares 35 mill. kr
på kommunens budget
Kommunen skal spare
omkring 35 mill. kr. eller
2 pct. på budgettet i
2015, og igen 2 pct. i
2016, meddelte
borgmester Erik Nielsen
på partiets budgetmøde
den 13. august på
Rødovregård, hvor 32
medlemmer deltog
Når kassebeholdningen
skal opbygges, skyldes

Vi har flere ideer til temaer på de næste møder,
her kan nævnes: Det videre arbejde med ”Alle
skal med” særligt 0-6 års området, inklusion i
Rødovre Skolevæsen og en aften med fokus på
John Hatties forskning og arbejde med den gode
læring.
Hvis du vil vide mere om gruppen og vores
arbejde er du velkommen til at henvende til
undertegnede på mail kglanker@gmail.com eller
telefon 51887796
Mange hilsner
Karin Anker

betyder, at kommunen
bliver nødt til at bygge
ny daginstitution og
veje m.v. Dertil kommer
det de store
kommer byggeriet af
byggeprojekter, som
SPF-grunden i Islev
skal finde sted de
samt ændring af hele
kommende år. Her
området omkring
tænkes især på IrmaDamhustorvet. Det skal
byen i Korsdalsvej
der penge til, og selvom
kvarteret, hvor der skal kommunen i dag har en
bygges 1000 boliger, om god økonomi, så vil der
som øger kommunens ikke være råd til at
befolkningstilvækst
finansiere disse ting
med 3-4000 nye
med den nuværende
indbyggere. Det

Madordninger i
daginstitutionerne
I 2010 tog forældrebestyrelserne stilling til om de enkelte
daginstitutioner i Rødovre skulle deltage i madordningen.
Børnehuset Græshoppen og Børnehuset Regnbuen valgte
som de

kassebeholdning. En
større
befolkningstilvækst vil
give kommunen en
bedre økonomi, men
den vil først komme
nogle år efter
byggerierne er fuldført.
Så i realiteten er
besparelserne en
investering til
fremtiden. Og det var
forsamlingen enig i.

eneste institutioner i Rødovre at deltage i madordningen,
som er fuld forældrefinansieret. Det er forløbet godt og de
to institutioner har valgt at fortsætte madordningen.
Hertil kommer at også forældrebestyrelsen i
børneinstitutionen Rønneholm har valgt at indføre
madordning fra 1.1.2015.
I de øvrige daginstitutioner har forældrebestyrelserne
fravalgt madordningen.

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:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12,
28579123,/Folmerp@gmail.com
Aktivitetsformand: Bjarne S. Andersen,Veronikavej
12, 41274045/Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2015
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
*Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Karin Anker, Grønlunds Alle 61, 51887796/
kglanker@gmail.com
*På valg i 2015
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
40949534 elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 23828147,/
bsmede@sol.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hannekj@banolu.com

Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Fanebærere
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2014:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@rk.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21
C, 3324 1846 / fok@rk.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 /
jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@e-possthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.hess.larsen.rk.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Herlev 4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
72268400 /smorb@ft.dk
DSU
Nilofer Asbasi, Bjerringbrovej 115, 2610 Rødovre.
nilo-77@hotmail.com
Mobil: 91 42 06 48/ Hjem: 36 72 62 30

DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen,
Jyllingevej 177, 3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com

Returneres ved varig
adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen

Opslagstavlen

Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre
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Rødovre Centrum 273
Medlem af:

2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
Også aften, søn- og helligdage.

Privat: Espely 5 · 2610 Rødovre

Aftale træffes gerne i Deres hjem.

www.begr.dk · post@begr.dk

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
Næstformand
Gert Sager
Lucernevej 439
Telefon 36707638 Mobil 30724718

