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Der var fuldt hus, da partiet holdt sit 110 års jubilæum iTeknisk Skoles festsal. Deltagerne som
løb op i 108 fik god mad god musik og en god festtale af vores nye partisekretær Jan Juhl
Kristensen. Der var masser af godt humør og megen hygge før vi lukkede ved 12-tiden.
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Leder

Hold fingrene væk fra vores vand
Nu vil regerngen privatisere vores vandsektor.Det
har klimaminister Lars Chr. Lilleholt meldt ud
baggrund af en rapport fra konsulentfirmaet
McKinsey & Compamy på opfordring af Energi
og klimaministeriet. Rapporten peger på, at der
kan findes 7,1 mill. kr. i besparelser på
forsyningsområdet. Samtidig skulle en
privatisering give lavere priser.
Den holder bare ikke. De danske vandpriser er
lave sammenlignet med eksempelvis England og
Tyskland, der allerede har forsøgt sig med
privatisering. Dette til trods for at de danske
vandværker bruger betydelig flere penge på
investeringer for at holde en højere
forsyningssikkerhed end EU-gennemsnittet.I
udlandet har man allerede prøvet at privatisere,
og det førte ikke til lavere riser. Tværtimod har 37
lande ifølge Information trukket vandforsyningen
tilbage efter uheldige forsøg med privatisering.’
Herhjemme har der også været eksempler, der
viser, at det ikke har kunnet betale sig at
privatisere.
I Politiken omtaler man et eksempel fra den lille
by Slagslunde. Her havde 225 borgere for fem år
siden lagt sig i spidsen på listen over
varmtvandskunder i Danmark, der betalte den
højeste pris for fjernvarme. Dengang fik de leveret
varme fra det private firma EON. Den åelige
varmeregning i et standardhus på 130 kvm. Lød
på 39.775 kr.
Det fik borgerne til at købe forsyningsledningerne
tilbage, så regningen i dag er nedsat til 17.265 kr..
Men fjernvarmeværket i Slagdslunde er ikke de
eneste, der har oplevet, at deres varmeregning
steg voldsomt, da varmeforsyningen blev solgt til
et privat firma. Det samme har naboerne i
Skævinge og Gørløse. Og i Herning kunne
fjernvarmekunderne blot se til, at deres
varmeregning steg med 5000 kr, efter at Herning
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Kommune solgte forsyningsnettet til DONG, som
videresolgte det til Energigruppen Jyllands Varme
A/S. Forhøjelsen skyldes den ekstra pris, som
Energigruppen tager.
Vi har oplevet alr for mange privatiseringer eller
udliciteringer, som er gået galt. Er priserne
Teledanmarks varer blevet billigere efter selskabet
blev privatiseret, solgt til kapitalfonde?
Hjemmeplejen, der skulle privatiseres, hvilket har
bevirket at mange af hjemmepleje-firmaerne er
gået ned, hvorefter kommunerne har måttet gå
ind og hjælpe de mange ældre, som havde valgt
privat hjemmepleje.
Skal vi i det hele taget afgive kontrollen over vor
vand-og varmeforsyning, som er noget af den
vigtigste infrastruktur, vi overhovedet har. Hvor
skal vi gamble med et system, som mange opfatter
som tilhørende de mest effektive og sikre i hele
verden, for at nogle private firmer skal have
mulighed for at tjene på den vand-og
varmeforsyning, vi alle er afhængige af.
Argumentet lyder, at privatisering vil gøre ting
billigere, fordi der så vil være konkurrence.
Problemet om vand-og varmeforsyningen er en
ganske anden, allerede i dag er der lagt et
betydeligt pres for effektivisering og
vandværkerne har allerede hentet store gevinster.
Presset kommer fra myndighederne, hvor
regulering og prislofter sikrer effektive
incitamenter til at optimere driften. Herudover
pressers vandforsyningerne af lokale vagthunde i
form af forbrugere, bestyrelsesmedlemmer og
lokalpolitikere, der vil sikre lave priser. Disse
mekanismer vil ved en
privatisering forsvinde.
Så jeg siger: HOLD FINGRENE VÆK FRA
VORES VAND.
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Landspolitik

Kyster og strande reddet.
Boliger til alle sikret.
Af Morten Bødskov,
folketingsmedlem
Vi skal passe på det
Danmark, vi kender. Derfor
var der meget på spil, da
Christiansborg lige inden
sommerferien forhandlede
om fremtidens planlov.
Fremtiden for kyster, strande,
bymidter, butikker og
drømmen om flere almene
boliger var i spil.
Regeringen spillede ud med
forslag om en meget
vidtgående liberalisering af
planloven. Regeringen ville
tillade bebyggelse på vores
dejlige kyster og strande,
forhindre muligheder for at
kræve flere almene boliger i

byerne og afgørende svække
natur og miljø. Med andre
ord, et klassisk Venstreudspil.
Forhandlingerne var meget
hårde. Men
Socialdemokraterne kan være
meget tilfredse med, at vi har
forhindret regeringens
liberalisering af planloven.
Forhandlingsforløbet viser,
at det betaler sig at søge
indflydelse og tage ansvar.
For havde vi ikke bidt os fast
i forhandlingsbordet, så ville
Danmark om bare få år have
set helt anderledes ud end
det Danmark, vi kender i dag
og holder så meget af.
Vi har forhindret Venstres og
blå bloks forsøg på at bygge

hoteller langs vores kyster,
placere hundredevis af
strandstole og et virvar af
andre skæmmende ting på
vores fælles strande. Vi har
sikret landdistrikter med
grønne arbejdspladser og byog handelsliv i vores
lokalsamfund. Og så har vi
kæmpet hårdt for, at der også
fremover er boliger, der er til
at betale for sygeplejersken
og politibetjenten i vores
byer.
Ud over dette har vi sikret
kommunerne nye tiltrængte
udviklingsmuligheder. Vi
skal have mere vækst i
Danmark. Her spiller
detailhandlen en afgørende
rolle. Derfor var det centralt

for Socialdemokraterne, at
detailhandlen – handlen i
vores byer – fik bedre
betingelser for udvikling,
mere handel og dermed
mere konkurrence til gavn
for forbrugerne. Samtidig fik
vi sikret at udvikling og
ansvar for vores natur og
miljø fortsat kan gå hånd i
hånd. Vi fik sikret, at
kommunerne nu skal arbejde
endnu stærkere for både
mere og bedre
sammenhængende natur.
Ændringen af planloven er
med til at sikre mere vækst
og flere arbejdspladser. Det er
der brug for. Desværre synes
regeringen ikke fast optaget
af dette. Med Løkke som
statsminister får mam uhyre
let opfattelsen af en
statsminister og en regering,
med lav troværdighed, i
konstant krig med sit
parlamentariske grundlag og
uden vilje til bredt
samarbejde

10 socialdemokratiske sejre
For kyster. For strande. For vækst. For boliger. For lokalsamfund.
Flere

billige boliger i byerne
Venstre ville afskaffe muligheden for flere billige bolig i vores byer. Venstre er imod, at 25 procent af
alle nybyggede boliger skal kunne være almene boliger.
J Socialdemokratiet har sikret, at familier med almindelige lønninger fortsat har råd til at bo i byerne.
25 procent af alle nybyggede boliger vil forsat kunne være almene boliger.
Ingen nye kystprojekter
Venstre ville tillade 15 nye store byggeprojekter på vores strande og kyster. De har arbejdet for flere
hoteller i vandkanten.
J Socialdemokratiet har sikret et stop for byggerier af nye kystprojekter. Vi passer på vores kyster og
strande.
Mindst 50 tilladelser til kystprojekter fjernes
Venstre ville ikke røre ved de tilladelser kommunerne allerede har fået til nye strand- og
kystprojekter, men som de endnu ikke har brugt.
Socialdemokratiet har sikret, at mindst 50 af de ubrugte tilladelser til strand- og kystprojekter nu helt
fjernes. Det er til gavn for naturområder langs vores kyster og strande.
Socialdemokratiet har sikret, at strandbeskyttelseslinjen bevares. Vores fri og lige adgang til strandene
bevares. De omdannes ikke til forretningszoner, men er vores – og for os alle.

Ingen forretningszoner på strandene

Venstre ville lade hoteller og turismevirksomheder beslaglægge store områder på vores strande til
deres gæsters strandstole og grillpladser.
Socialdemokratiet har sikret, at strandbeskyttelseslinjen bevares. Vores fri og lige adgang til strandene
bevares. De omdannes ikke til forretningszoner, men er vores – og for os alle.
Større sammenhængende naturområder
Venstre ville fjerne muligheden for at sikre bedre og større naturområder. De ville helt skrotte det
”Grønne Danmarkskort”, som sikrer bedre sammenhængende naturområder.
J Socialdemokratiet har sikret, at vores naturområder kan udvikle sig og blive mere
sammenhængende. Det ”Grønne Danmarkskort” bevares og forstærkes, så vi får bedre
sammenhængene naturområder.
Kystnærhedszonen fastholdes
Venstre ville helt afskaffe kystnærhedszonen, og derved gøre vores kyster mere sårbare. De ville gøre
det langt lettere at opføre landbrugsbygninger tæt på vores kyster og strande.
Socialdemokratiet har sikret, at kystnærhedszonen bevares. Den skal være et værn om vores åbne
kyster, mens kommunerne får bedre udviklingsmuligheder i den 3 km. brede kystnærhedszone.
Nej til 10.000 nye sommerhuse ved kysterne
Venstre ville tillade byggeri af op til hele 10.000 nye sommerhuse ved kysterne.
Socialdemokratiet har sikret, at det ikke sker. Hvis der skal bygges nye sommerhuse skal gamle
sommerhusgrunde fjernes.
Ingen mega-butikker
Venstre ville tillade markant større butikker i vores byer uden at tage hensyn til konsekvenserne for
vores små lokalsamfund.
J Socialdemokratiet har sikret, at dette ikke sker. Vi undgår mega-butikker, der ville føre til butiksdød i
mange lokalsamfund. Danmark skal ikke knække over.
Mere vækst i små lokalsamfund
Venstre havde ingen vision for, hvordan vi kunne skabe mere vækst, udvikling og liv i vores små
lokalsamfund.
Socialdemokratiet har sikret, at Danmark får en strategi for liv i lokalsamfundene. Det bliver et
egentligt formål med planloven at tage hensyn til vores lokalsamfund.
Ny grøn styrkeposition
Venstre skærer generelt ned på den grønne omstilling. Det koster mange arbejdspladser i
landdistrikterne.
Socialdemokratiet har sikret, at den grønne omstilling kan få bedre vilkår. Et nyt grønt
erhvervseventyr i landdistrikterne kan se dagens lys med det såkaldte iblandingskrav af 2. generations
bioethanol.

Dramatisk efterår kan give hurtigt
valg.
Mens økonomer advarer Løkke-regeringen mod at tro at
store skattelettelser er svaret på Danmarks
vækstudfordringer fortsætter kapløbet i blå blok om, hvem
der kan love de største skattelettelser – til færrest, nemlig
toppen af Danmark.

Af Morten Bødskov,
folketingsmedlem.

Alle Løkke-regeringens
løfter om bredt
samarbejde, om at være
til gavn for alle og sikre
et Danmark der hænger
mere sammen synes
glemt. Den lige mor
med to børn på
kontanthjælp må måbe.
Da Løkke tvang hende
til at skære mere end
30.00 kr. om året på det
pressede husbudget var
det for at sikre ende et
arbejde og
holdbarheden af dansk
økonomi. Arbejdet er
ikke kommet. Og nu kan
hun se, at det åbenbart
var så som så med det
med holdbarheden i
dansk økonomi. Nu er
der åbenbart råd til
endnu en omgang

skattelettelser til
direktøren og toppen af
Danmark.
Det politiske efterår på
Christiansborg kommer
til at handle om
direktøren og
kontanthjælpsmodtager
en. Bag de mange tal i
den 2025-plan som
regeringen inden længe
fremlægger gemmer sig
To afgørende
spørgsmål;
Hvordan sikrer vi mere
vækst og flere
arbejdspladser?
Hvordan skal goderne i
samfundets fordeles.
Den vækst vi skaber skal
den bruges på velfærd
eller
gigantskattelettelser til
toppen af Danmark? Det
er efterårets spørgsmål.
Socialdemokraternes
holdning er klar.
Danmark skal tilbage i
topform. Det Danmark
Løkke fik overleveret fra
Thorning var i topform.
En række forkerte
beslutninger har svække
vores
sammenhængskraft,
styrket ulighederne og

svække kampen for
mere vækst og flere
arbejdspladser.
Vi skal fortsætte arbejdet
med at reformere
Danmark. Men som
førende økonomer igen
og igen har gjort
opmærksom er
reformbehovet nu ikke
at jagte endnu flere
kontanthjælpsmodtager
e og førtidspensionister.
Det er reformer af
samfundets
grundstruktur, der er
brug for. Vores
uddannelser,
forskningsmiljøer,
erhvervspolitikken og
infrastrukturen. Det er
det, der nu skal
reformeres. Det er helt
rigtigt. Det er hjulene i
motoren, som skal køre
bedre, så de kan køre
stærkere og vi derved
kan skabe mere vækst.
Liberal Alliance har
sagt det meget direkte.
Sænkes topskatten ikke
med 5% er der ingen
Venstre-regering. Med
andre ord, hvis Løkke
og Dansk Folkeparti
ikke vil sikre direktøren
en enorm skattelettelse

er Løkke ikke længere
statsminister.
Hvis Dansk Folkeparti
går med til store
topskattelettelser gør de
det mindre end et år
efter de stemte for at
forringe kontanthjælpen
for den enlige mor på
kontanthjælp med
tusindvis af kroner om
året.
Vil ramme Dansk
Folkeparti hårdt
Jeg er sikker på, at det
vil ramme Dansk
Folkeparti hårdt, hvis de
igen støtter Liberal
Alliance. Og det uanset
hvor mange
stramninger af
udlændingeloven Dansk
Folkeparti kan sikre sig
for at dække over
skævvridningen af
Danmark.
Hvis Dansk Folkeparti
får kolde fødder kan vi
meget vel få
folketingsvalg. Det vil
være det endegyldige
bevis på, at Løkke ikke
kan samle. Først som
”indskifter” for Fogh og
nu som statsminister for
et stærkt decimeret
Venstre.

Kommunalnyt ved gruppeformand Britt Jensen

Værdighedsmilliarder
er endnu en “DF-drille”
bruges til yderligere ’varme
I foråret har ældre- og
hænder’ i vores ældrepleje,
handicapafdelingen arbejdet så vi kan skabe yderligere
tæt sammen med bl.a.
støtte og opbakning til vores
seniorråd med henblik på at ældre på tider, hvor det giver
udarbejde en
god mening.
værdighedspolitik, som
De ekstra værdighedsmidler
Folketinget med DF i spidsen bruges til bl.a. at:
har besluttet, at vi skal
Tilføre ekstra
gennemføre.
personaleressourc
Det er egentlig noget
er til aftenvagten
underligt noget at
på alle fire
Folketinget beslutter, at vi
plejehjem i
skal lave værdighedspolitik.
Rødovre. De flere
I Rødovre har vi da
varme hænder vil
værdighed som en
bl.a. kunne
naturligdel af vores
tilgodese de
ældrepolitik.
demente beboeres
Men vi gør selvfølgelig som
døgnrytme og
Folketinget beder os om og i
give mulighed for
Rødovre har vi tilrettelagt
øget
værdighedsprocessen, så vi
personalemæssig
har inddraget de organer
nærvær ved
inden for ældreområdet, der
måltider og
har naturligt input til os –
lignende. Det vil
nemlig dem det handler om:
komme vores
Det er bl.a. seniorrådet,
aller-svageste
handicaprådet og bruger- og
ældre til gavn.
pårørenderåd på
plejehjemmene.
De seks midlertidige
Og vi har lavet en
døgnpladser og to
værdighedspolitik, som
daghjemspladser
knytter sig tæt op om vores
til borgere med
vision i vores nuværende
demens tilføres
ældrepolitik i Rødovre.
ekstra midler til at
styrke den faglige
Vores vision siger:
indsats, ved
’I Rødovre betragtes ældre
ansættelse af
borgere som en ressource med
yderligere
stor viden, erfaring og energi til
sygeplejegavn og glæde for alle. Det er
kompetencer.
vigtigt, at alle ældre borgere
uanset helbredssituation kan
Vi fastholder
leve et godt og værdigt liv.
ansættelsen af
Rødovre skal være en god by at
vores diætist i
bo i og et sted, hvor alle trygt
hjemmeplejen og
kan blive ældre.’
dermed
Der er også i forbindelse
fortsætter vores
med finanslovsaftalen for
arbejde med at
2017 afsat midler til at gøre
forebygge
en ekstra indsats for de
vægttab hos
ældre i kommunerne. Og vi
ældre
har nu besluttet, at midlerne
hjemmeboende

-

-

borgere, og
samtidig
forebygger vi
indlæggelser på
grund af
ernæringsbetingede
årsager.

Vi tilfører ekstra midler
til hjemmeplejen
for at sikre de
svageste ældre i
eget hjem. Der er
et stigende behov
for en indsats for
denne målgruppe
ikke mindst for at
tilgodese den
enkelte borgeres
og de pårørendes
ønsker til værdig
livsafslutning.
Jeg synes det har været en fin
proces samt glæder jeg mig
over, at vi får flere ’varme
hænder’ i ældreplejen. Men
ingen god proces, uden lidt
malurt og DF i Rødovre
synes ikke Socialdemokratiet
glæder sig nok om de ekstra
midler. DF efterlyser, at
Socialdemokratiet skal
deltage i den ”store glæde”
det åbenbart er for DF at
fordele værdighedspengene i
kommunerne.
Men DF glemmer jo at
fortælle, hvordan midlerne
er fremkommet – og at det er
kommunernes egne penge,
som man har ”frarøvet”
kommunerne under
synonymet
”omprioriteringsbidrag”.
Sandheden om
værdighedspengene er jo, at
regeringen med DF som
vingmanager først har taget
2,4 mia. kr. fra
kommunekasserne til
omprioriteringsbidraget, så
kommunerne efterfølgende
måtte gennemføre
besparelser og nogle
kommuner sågar afskedige
medarbejdere. For derefter at
få en pose penge retur bl.a.
forklædt som

værdighedsmidler til
ældreområdet.
Det er simpelthen ”go daw
mand – økseskaft”. Når så
man samtidig kigger lidt ind
i de voldsomt bureaukratiske
rammer DF og regeringen
har lagt ned over
kommunerne for at få del i
værdighedspengene – så må
man altså tage sig til
hovedet!
Og jeg falder ikke i svime
over, at DF på Christiansborg
på den måde ”skalter og
valter” med kommunernes
penge og medarbejdere. Det
er uhørt og DF må vænne sig
til at høre på vores
utilfredshed med deres
moderparti – så længe DF på
Christiansborg opfører sig så
uanstændigt.
I Socialdemokratiet undre vi
os over, at DF lokalt er så
glade for at overlade
Rødovre
kommunalbestyrelses lokale
prioriteringer til
folketingsmedlemmer.
De lokale DF’ere glemmer i
øvrigt også at fortælle om
deres Christiansborgpartifællers øvrige
prioriteringer, der medvirker
til at tage fra de dårligst
stillede borgere bl.a. her på
Vestegnen for at give store
rabatter til velhaverne nord
for København med bl.a.
håndværkerfradrag og
nedsættelse af
registreringsafgifter.
Jeg tænker også på
konsekvenserne af det
moderne kontanthjælpsloft,
der i den grad strammer
nettet om bl.a. enlige mødre,
som mister flere tusinde kr.
om måneden.
Jeg synes faktisk, at DF
burde skamme sig – de
deltager i en ”omvendt
Robinhood”. Og det bifalder
jeg ikke. Tværtimod.

Kommunalnyt ved gruppeformand Britt Jensen

Omdannelse af
stationscentret
Rødovre station har ligget
øge hen i en længere periode
pga. af brand og der er
sidenhen arbejdet intenst på
at skabe en flot indgang –
Rødovreport til Rødovre i
området. I foråret
gennemførte
kommunalbestyrelsen en
forhøring til en ny lokalplan
141 for stationsområdet.

netop sendt lokalplanforslag
i høring. I forslaget er der
lagt op til at realisere en ny
bydel - Rødovre Port.
Lokalplanforslaget lægger
op til nye familieboliger og
studie-/ungdomsboliger
samt forskellige former for
erhverv og 3.500 m² til
detailhandel.
Rødovre Port forventes at

erhverv og boliger (10 pct. til
erhverv eller
uddannelsesinstitutioner og
minimum 50 pct. til boliger).
Kommunalbestyrelsen har
klart ønsket fokus på
ungdomsboliger i en
bebyggelse, der ligger så tæt
på stationen og på ud af det
samlede boligareal kan op til
25 pct. af boligerne være
ungdomsboliger).
Langt strøfforløb
Denne bebyggelsesstruktur
danner et langt strøgforløb,
hvor der vil være fokus på at

Skitseforslag til, hvordan det nye stationscenter kommer til at se ud.
Lokalplanområdet har en
størrelse på knapt 17.100 m2.
I samarbejde med Teknisk
Forvaltning har bygherrerne
udarbejdet
lokalplanforslaget for
området beliggende nord og
vest for Rødovre Station med
fokus på at skabe en
spændende ny bymæssig tæt
bebyggelse med en alsidig
blanding af funktioner,
forskønnelse af området og
arkitektur af god kvalitet.
Kommunalbestyrelsen har

kunne rumme ca. 1.000 nye
borgere. Lokalplanforslaget
er opdelt i en Vest og Øst del.
Delområde Vest begynder i
øst ved den nye Forplads
med en bebyggelse i 2-3
etager og ender i vest med
tre tårne på hhv. 14, 16 og 19
etager og en bro over
Avedøre Havnevej.
I delområde Vest er der lagt
op til en bebyggelsesprocent
på 300 og mulighed for at
opføre 37.500 m²
bruttoetageareal fordelt med

stueetager etableres med et
åbent udtryk mod strøget
med en åben og tryg bydel.
Området bliver tilført en
attraktiv gang og
cykelforbindelse mellem
boligområderne i vest og
Rødovre Station i øst.
På strædet dannes små
fleksible pladser til ophold,
udeservering, legepladser og
forskellige typer af
beplantning.
Delområde Øst er den
eksisterende Rødovre

Stationsplads, hvor der kun
placeres mindre bygninger
til støtte for områdets
funktioner bl.a. overdækket
cykelparkering og
buslæskure.
Der er lavet en
miljøscreening og de
væsentligste anbefalinger fra
screeningen er på området,
trafikstøj. Der er derfor
indskrevet foranstaltninger i
lokalplanforslaget ift.
etablering af støjskærm mod
jernbanen samt sikring af, at
det samlede støjniveau fra
vejtrafik og jernbane på
udendørs
opholdsarealer, så
støjen ikke overstiger
Miljøstyrelsens
vejledende
grænseværdier.
Foruden den
samlede bebyggelse,
Rødovre Port skal der
ske en række
omlægninger af
trafikken i området
omkring Rødovre
Station. Bl.a.
etablering af to
signalanlæg i
krydsene mellem
Avedøre Havnevej /
Rødovre
Stationscenter og
Avedøre Havnevej /
Agerkær med fuld
svingudveksling for
bilister.
Broforbindelsen over
Avedøre Havnevej
tænkes omdannet som
et grønt trafikrum for
cyklister og gående.
Der skal også udarbejdes et
dispositionsforslag for
arealet omkring Rødovre
Stationsplads.
Lokalplanforslag 141 er nu
sendt til 8 ugers høring og i
høringsperioden holdes et
borgermøde onsdag den 28.
september 2016, kl. 19.00 21.00, på Rødovregård.
0,3

Kommunalnyt ved gruppeformand Britt Jensen

Rødovre går stadig foran
med genbrud og affald
forsøgsindsamling af farligt affald fra
villaer og rækkehuse i villaområdet
Rødovre lave forsøg dels med
omkring Damhus Boulevard.
afhentning af farligt affald og dels
med mulighed for genbrug af tekstiler. Forsøgsindsamlingen vil starte i
I vores daglige husholdning har vi alt januar 2017 og omfatte ca. 700
husstande, som får udleveret en rød
for meget farligt affald. Mange får
miljøboks til indsamling af farligt
afleveret det farlige affald på
affald. Miljøboksen skal så stilles frem
genbrugsstationen, men der er også
til afhentning sammen med
mange borgere, som ikke når det og
storskrald. Hvis man ikke vil være
derfor ender det i den almindelig
med i forsøget kan man afmelde sig.
husholdningsaffald og selv små
mængder har stor betydning for vores Forsøget skal danne baggrund for
videre beslutninger omkring
miljø.
indsamling af farligt affald.
Teknik- og miljøudvalget har derfor
Vi indsamler ikke systematisk tøj til
besluttet, at gennemføre en

I løbet af den kommende tid vil

genbrug – hidtil har det primært
været humanitære organisationer, der
stod for tøjindsamling. Men der er
mange muligheder for genbrud af tøj
og tekstiler, derfor har Teknik- og
miljøudvalget besluttet at opstille en
container til indsamling af tøj og sko
på genbrugsstationen. Denne ordning
kører allerede på genbrugsstationer i
Frederikssund og Egedal Kommuner,
hvor Vestforbrænding siden 2015 har
gennemført en pilotordning med
afsætning af tøj og sko til
genanvendelse.
Tekstilfibrene kan bl.a. genanvendes
til polster i bilsæder, isolering mv. Alt
kan genanvendes og det gør, at selv
hullet og gammelt tøj kan
genanvendes.

det har været svært) virker efter
hensigten. Regnskabet for 2015 er
ganske tilfredsstillende.
Og Regnskabsresultatet for 2015 viser,
Regnskabet for 2015 er afsluttet med en at Rødovre har en god og sund
flot revisionsberetning.
økonomi.
Revisionsberetningen viser også, at vi
Det er et flot resultat og glædeligt, fordi
har godt styr på økonomien i Rødovre
regnskabet også viser, at vi holder os
og vi har gennem mange år haft en
fint inden for den budgetterede
meget solid likviditet og gennemsnitslig serviceramme
kassebeholdning. Vi har år efter år
Også den gennemsnitslige likviditet er
sikret løbende effektiviseringer og
steget gevaldigt i 2015 med over 100
omlægninger, så vi hele tiden er på
mio. kr. og var med udgangen af 2015
forkant med udviklingen og en
på 216,4 mio. kr. Det er ganske flot og
borgerlig regerings luner.
sikrer, at vi har god reaktionstid, når
Senest har vi med budget 2015 (og
der træffes beslutninger på
2016) været på forkant, fordi den
Christiansborg, som vi ikke er herrer
samlede Kommunalbestyrelse
over – som fx omprioriteringsbidraget.
besluttede at spare 2 + 2 procent på
Regnskabet for 2015 viser netop, at vi
budgetterne i både 2015 og 2016.
er på forkant i Rødovre. Budget 2017 er
Og vi kan jo se, at vores tiltag (selv om

Flot regnskab
For 2015

Ny letbanestation skal
Hedde Rødovre Nord
Kommunen har udskrevet en
konkurrence for at finde det rette
navn til den nye Letbanestation.
Det har været en spændende
konkurrence og Teknik og
Miljøudvalget har besluttet, at det
nye navneforslag til at være
RØDOVRE NORD. Rødovre
indsender vores forslag til
bestyrelsen i Hovedstadens
Letbane, som så endeligt beslutter
navnet.

Der er lagt følgende kriterier til
grund for at vælge Rødovre Nord:
·
Er lokalt kendt.
·
Indeholder ikke æ, ø og å, da
det kan være svært at forstå
på andre sprog.
·
Er ikke et for langt et navn.
·
Er ikke brugt til andre større
kollektive rejsemål eller stop i
nærområdet.

·

lige om hjørnet, når vi i september har
første behandling af budget 2017 i
kommunalbestyrelsen.
På anlægssiden har vi virkelig sat
mange aktiviteter i gang i 2015.
På miljøområdet kan vi glæde os over,
at vi i forbindelse med . med vores
klimakommuneaftale fra 2013 har nået
målet om at reducere CO2 –
udledningen i Rødovre med 2 pct.
årligt.
I 2015 har vi reduceret CO2 med ikke
mindre end 4,8 pct. Reduktionen
skyldes de mange energitiltag vi har
taget i Rødovre. Og det betyder jo, at vi
også på det grønne regnskab ligger på
en meget flot kurs.
Regnskabet for 2015 viser en stærk
kommune med styr på økonomien.

Ingen opbakning til
Fædregrupper

I budgetforhandlingerne aftalte vi, at afdække behovet
for fædregrupper. Og Sundhedsplejen har derfor i
foråret 2016 lavet en grundig spørgeskemaundersøgelse
blandt nybagte fædre.
Interessen har ikke været overvældende. Ud af 103
skemaer har kun 43 har svaret.
Heraf har kun samlet set 30 pct. (svarende til knapt 12
personer) svaret, at de i høj grad eller nogen grad er
Passer med den videre
udvikling af erhvervsområdet interesseret i fædregrupper.
På den baggrund har vi konkluderet, at der ikke pt er
ved Islevdalsvej.
basis for at lave fædregrupper. Der er jo potentielt 500

Der er indkommet 22 forslag til
navn fra 12 borgere.

fædre på årsbasis, så lige nu er der en meget lav
interesse for fædregrupper.

Anmeldelse

Viggo Kampmann
En fremragende biografi om den indtil nu lidt oversete
socialdemokratiske modstandsmand, finansminister og
statsminister.

Jakob Zeuthen har læst
bogen:
Poul Smidts biografi ”Viggo
Kampmann, modig
modstandsmand, klog
finansminister, ustyrlig
statsminister” (Gyldendal) er
fortællingen om
embedsmanden,
finansministeren og
statsministeren Viggo
Kampmann som manden,
der om nogen var en af
velfærdsstatens største
politiske arkitekter. En af de
helt store socialdemokrater,
som med sine visioner og sin
uforfærdede handlekraft
måske er den mand, som har
haft størst betydning for det
20. århundredes velfærdsDanmark. Efter at have læst
biografien indser jeg, at
Viggo Kampmann hører til
blandt de store. Med denne
bog træder han ud af fra Jens
Otto Krags skygge. Krag var
også blandt de store; men det
var Viggo Kampmann, som
havde visionerne, som Jens
Otto Krag realiserede.
Poul Smidt – som i øvrigt er
medlem i vores partiforening
her i Rødovre - formåer at
give en fair og dybdegående
skildring af en vægtig, men
indtil nu overset, politisk
personlighed, som fortjener
at blive så flot portrætteret,
som Poul Smidt gør det her.
Poul Smidt beskriver Viggo
Kampmanns historiske
placering sådan:
”Kampmann står lidt bleg i
historieskrivningen. Maget af
den socialdemokratiske
historie er skrevet af partiets
egne, og Kampmanns tid er
behandlet af hans efterfølger,
Jens Otto Krag. Han blev

således klemt mellem den
store forgænger H.C. Hansen
og Jens Otto Krag, selv om
Kampmanns 2½ år som
statsminister var dynamiske
og resultatrige og hans
forudgående
finansministertid
skelsættende i
velfærdsudviklingen”.
Kampmann beskriver sig
selv som reformator frem for
politiker. Han var en
handlingens mand.
Historikeren Søren Mørch er
i bogen citeret for at mere, at
”Kampmanns største bedrift
var indførelsen af
velfærdsstaten”. Det er ikke
så lidt.
Presset af sine egne
Viggo Kampmann forlod
statsministerposten i 1962
med hjerteflimmer som
begrundelse; men han var så
politisk presset af sine egne,
at han måtte gå, ikke fordi
han blev fældet; men fordi
han vidste, at han var faldet.
Hans psykiske sygdom
spillede en vigtig rolle i den
sammenhæng. Både før,
under og efter sin korte tid
som statsminister havde han
lejlighedsvis kurs mod
afgrunden i et
maniodepressivt
sygdomsforløb, der, tilsat
store mængder alkohol, sled
på hans nærmeste.
I dag er det nok mest druk,
utroskab og damer (også
betaings-damer), mange af os
kommer til at tænke på, når
nogen nævner Viggo
Kampmann, og i vores parti
kan mange af de gamle ofte
bidrage med fortællinger om
hans vilde liv og
”forsvindingsnumre”.

Fortællinger, som bliver mere
og mere saftige med årene.
Poul Smidt skriver det sådan:
”Anekdoterne om Viggo
Kampmanns livsførelse er
mangfoldige, nogle af de
bedste er forkerte, nogle af
de værste er rigtige”. Og det
er vel sådan, mange af os
husker ham, lige indtil denne
biografi, som ikke kun
fortæller anekdoterne på en
ordentlig måde; men også
placerer Viggo Kampmann
retfærdigt i
Danmarkshistorien, som
velfærdsarkitekten.
Kampmann indså, at
velfærdsstaten ikke alene er
socialpolitik; men bl.a. også
indkomstpolitik,
kulturpolitik og
uddannelsespolitik. Og han
indså, at målet ikke bare var
at fordele kagen retfærdigt;
men at gøre kagen større, så
der var mere at fordele – og
at afskrivningsregler til
erhvervslivet hørte med til
dette arbejde.
Hidtil havde
socialdemokratiet defineret
sig som et klassekamp-parti;
men med Viggo Kampmann
skulle socialdemokraterne
holde op med at hade
kapitalisterne for i stedet at
medtænke og samarbejde
med erhvervslivet.
Formulerede et kompromis
Det lykkedes Viggo
Kampmann at sælge denne
nytænkning til sine
partikammerater, blandt
andet fordi han formulerede
et kompromis mellem social
retfærdighed og kapitalisme
- som igen var en del af
idegrundlaget for
velfærdsstaten.
Kampmann var et
kulturmenneske. I biografien
kan vi læse, at han var
belæst, og i afsnittet ”Regeres
skal der jo” bl.a. om kulturen
fremgår det, at Kampmann
ville forbinde åndslivet med
den politiske proces. Det var

afgørende for velfærdsstaten,
at skellet mellem kultur og
politik blev fjernet, ellers
kunne en velfærdsstat uden
åndsliv degenerere til en ren
velstandsstat. Set med mine
øjne er det en utrolig klog,
fremsynet og rigtig
betragtning, som viser
Kampmanns evne til at se
fremad.
Med denne biografi er alle
efterkrigstidens
socialdemokratiske
statsministre biograferet.
Mest kendt er Bo Lidegaards
biografi om Jens Otto Krag.
Brændte hans bøger og
papirer
Denne Kampmann-biografi
er i samme klasse, og det
skønt Poul Smidt ikke har
haft samme
dagsbogsmateriale som
Lidegaard, for Kampmanns
kone nummer fire brændte
hans bøger og papirer, så
opgaven med biografien har
været et kæmpearbejde. Det
er en journalistisk bedrift,
som viser Poul Smidt som en
grundig og videde journalist
af den gamle skole. Han
formår med sin bog nøgternt
og redeligt at give et
troværdigt og nuanceret
billede af Kampmann. Bogen
er nørdet og detaljerig; men
detaljerne virker på den gode
måde som dokumentation.
De fortæller, at Poul Smidt
har læst på lektien.
Kampmann-biografien
udkom 19. august på
Gyldendal. Den er på 480
sider og koster 350 kroner.
Den er ikke svær at læse, så
køb den, læs den.
Man kan høre Poul Smidt
den 10. oktober fra kl. 13 - 15
i vores Mandagscafé i
partilokalerne.

Partiaktiviteter
Aktivitetskalender
3. september kl. 10 - 12 Torvemøde på Islev Torv
5. september Årsmøde kl. 19 på Rødovregård
10. september 13 - 15 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
12. september kl 18: Gruppemøde på rådhuset
17. september kl. 10 - 12 Torvemøde ved Fakta på
Fortvej
19.september kl. 18 Gruppe-Fumøde på rådhuset
23. september Kongres i Aalborg
24. September . 13 - 15 Torvemøde i Kærene
26. september kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekære
1. Oktober kl. 10 - 12 Torvemøde ved Tyren
8. oktober kl. 15 – 17 Torvemøde I Kærene
10. oktober kl. 13 - 15 Mandagscaffe med journalist Poul
Schmidt
15. oktober kl. 10 - 12 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget

Mandagscaféen
Vi starter mandag d. 10. oktober med besøg af
journalisten Poul Smidt, der fortæller om sin nye
bog om Viggo Kampmann og om arbejdet med
bogens tilblivelse. Bogen udkom d. 19. august, og
den har fået fine anmeldelser i pressen.
Næste møde bliver mandag d. 7. november, hvor
tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen kommer
på besøg. Han fortæller om sit liv i politiet, om sin
kamp mod kræften og om sit virke som formand
for Børnerådet.
Begge gange foregår i mødelokalet Gunnekær 70
fra kl. 13 til kl. 15.
Der er kaffe/te og hjemmebagt kage for en tier.
Ingen tilmelding - bare mød op.
På gensyn siger
Preben Rølling og Kirsten Ærø

Jubilæumsfesten blev en stor succes
108 medlemmer havde meldt sig til da partiet
holdt sin 110 års jubilæumsfest. Her er nogle
stemningsbilleder fra festen, hvor vores nye
partisekretær Jan juhl Kristensen holdt festtalen,
som fik mange klapsalver.

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 2017
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 551, 21385321/
johnhedegaard@mail.dk
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
*Ole Gjøl Bystrædet, 23C, 2 0001 44538585/
kuhlmeier@post.tele.dk
*Maria Grøndahl, Mosehusvej 5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
60943035/ mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirstenfinnaeroe@
kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 29299446 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5,
36411181/

Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
Flemming Bertelsen, Lucernevej 373, 20161120/
privat@flemmingbertelsen.dk

Fanebærere
Dorit Svendsen Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.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,
23637424 / flemming@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@rk.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

AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk

Opslagstavlen
Indkaldelse til årsmøde
Den 5.9. kl. 19 i Loen på Rødovregård
Dagsorden:
1/ Valg af dirigent
2/ Valg af kandidat til regionsrådet
3/ Beretning ved formanden
4/ Beretning ved Borgmesteren
5/ Beretning ved Folketingsmedlem
6/ Debat.
Som noget nyt er der valg af kandidat til regionsrådet på
dagsordenen. Vi har i kredsbesstyrelsen besluttet at opstille
Martin Baden som kandidat. Men alle skal have en chance for at
opstille på et medlemsmøde,. Når vi har besluttet at holde et
kandidatvalg på årsmødet, skyldes det, at den kandidat, vi
vælger allerede nu, skal have en mulighed for at føre sig frem,
som kandidat så hurtigt som muligt og ikke først til marts på
den ordinære generalforsamling. Hvis andre ønsker at stille op,
så skal henvendelse ske til formand Helge Møller senest tre dage
før årsmødet. Enten på mail helgemoeller@mail.tele.dk eller på
telefon 36709480 eller mobil 24 80 86 56.

v/ Tove
& Preben
Jørgensens
Eftf.
v/ Tove
& Preben
Jørgensen

Jimmy
Rasmussen

Camilla
Fischlein
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Jørgensen
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